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НАСТУПИ 
АНСАМБАЛА 
ИЗ СРБИЈЕ И 

РЕГИОНА 

ПОЧИЊЕ 19. ЗЛАТНА ЈЕСЕН У ГУДУРИЦИ 

Национална служба за запошљавање, расписала је јавни 
позив за реализацију програма подстицања запошљавања 
младих „Моја прва плата” који ће се спроводити у четири 
фазе. 

Током прве фазе реализације програма (од 20. августа 
до 20. септембра) заинтересовани послодавци могу 
се пријавити на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs, а на 
истој адреси пријаве могу извршити и заинтересовани 
незапослени, током друге фазе која траје целог октобра 
месеца. Трећа фаза реализације програма је избор кандидата 
од стране послодаваца. Послодавци имају могућност да 
врше процес селекције пријављених кандидата од почетка 
пријаве кандидата, а повезивање, односно коначан избор 
кандидата ће се вршити током прве половине новембра за 
послодавце из приватног сектора, а током друге половине 
новембра за послодавце из јавног сектора. У року од 15 
дана од дана завршетка избора кандидата формираће се 
коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима и 
биће доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs. Четврта 
фаза реализације програма је потписивање тројног уговора 
између Националне службе за запошљавање, послодавца 

и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, 
у року од 15 дана од дана формирања коначне листе 
послодаваца са изабраним кандидатима. 

Планирано је да се у програм  укључи до 10.000 
незапослених млађих од 30 година, са средњим и високим 
образовањем, без радног искуства или са највише 6 месеци 
радног искуства на пословима у оквиру нивоа образовања 
са којим конкуришу. Услов је и да се незапослени налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање у тренутку 
закључивања Уговора о реализацији програма. 

Програм ће се спроводити код послодавца  у трајању 
од 9 месеци и  реализује се  без заснивања радног односа. 
Приоритет за укључивање у програм имају послодавци из 
приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних 
подручја, у складу са прописом Владе Републике Србије о 
степену развијености јединица локалне самоуправе. 

Током трајања програма Национална служба за 
запошљавање исплаћује новчану накнаду у износу од 22.000 
динара младима са средњим образовањем, односно 26.000 
динара младима са високим образовањем, на месечном 
нивоу, и уплаћује допринос за случај повреде на раду и 

професионалне болести, за младе укључене у овај програм. 
Овим програмом даје се могућност младима који 

немају  радно искуство да обаве праксу на конкретним 
пословима код послодавца,  у циљу стицања знања, 
вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје 
могућности за запошљавање. 

„МОЈА ПРВА ПЛАТА“ 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСУЈЕ ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ У 2021. ГОДИНИ 

Међународни фестивал 
Златна јесен одржаће се по 
19. пут предстојећег викенда 
у Гудурици. 

Током све три вечери 
фестивала припремљен је 
богат културно уметнички 
програм, који ће окупити 
20 ансамбала из Србије, 
Румуније, Републике Српске 
и Северне Македоније. 
Велики број удружења жена и 
пензионера из Јужног Баната 
приредиће Банатску улицу 
на којој ће бити изложене 
разне домаће радиности 
и приказани стари занати. 
Предвиђен је и програм за 
децу који ће окупити велики 
број најмлађих учесника, а 
у оквиру пратећег садржаја 
одржаће се низ спортских 
такмичења у фудбалу, шаху, 

боћању, пикаду и гађању 
глинених голубова као и 
такмичење у кувању ловачког 
гулаша. На крају програма 
сваке вечери обезбеђен је и 
разнолик забавни музички 
садржај. 

Свечано отварање 
овогодишњег фестивала 
планирано је за петак 27. август 
у 20 часова на великој бини. 
Домаћин манифестације је 
КУД  „Виногрaди“ из Гудурице 
уз подршку Града Вршца, 
Туристичке организације 
Вршац, Месне заједнице 
Гудурица као и спонзора. 
За све љубитеље вина и оне 
који желе да дегустирају, 
сви вински подруми биће 
отворени за посетиоце током 
сва три дана фестивала у 
периоду од 17 до 22 часа. 

Велики Међународни горански Еко камп „Вршачки брег 
2021“ одржан је током предходних недељу дана на Вршачким 
планинама. Камп је почео прошле, а завршио се ове среде и 
окупио је 41 учесника. 

Учесници су током седам дана обишли Вршачке планине, као 
и виногорје и знаменитости у околини Вршца. Упознали су се са 
природом планина, врстама дрвећа, али и лековитим биљем 
и пчеларством.  Осим тога, обишли су и Градски музеј, парк и 
готово све знаменитости у самом граду, док је теоретска настава 
спровођена у вршачком Дому ученика. 

- Велико је задовољство што је Град Вршац протеклих седам 
дана био домаћин Међународног горанског Еко кампа, који се 
17. пут одржава у нашем граду. Задовољство и осмеси на лицу 
учесника доказују нам да је камп био више него успешан. Показао 
је то и квиз знања одржан последње вечери, што потврђује 
да су деца имала одличне менторе и врсне предаваче. Лично 
сам се у то уверио и на једном од занимљивих предавања. Град 
Вршац наставиће традицију одржавања оваквих кампова и 
већ следеће године, ако то епидемиолошка ситуација дозволи, 

поново ћемо као и предходних година довести децу из Северне 
Македоније и Румуније – истакао је Слободан Јованов, члан већа 
за пољопривреду. 

Учесници су имали прилике да се упознају са основним 
активностима и акцијама у Покрету горана Србије, са 
пошумљавањем на нивоу републике и на подручју града Вршца, 
такође и са другим акцијама и активностима које доприносе 
заштити и унапређењу животне средине.

- Град Вршац је изузетан за културне активности, туристичке, 
образовне, тако да су учесници имали прилику да погледају све 
оно што доводи туристе на ово подручје посебно у град Вршац. 
Обишли смо манастир Месић и Мало  Средиште, вршачку кулу, 
чули о вршачким планинама а имали смо прилике, 17. пут за 
редом, да дамо допринос и уређењу окућнице Геронтолошког 
центра, од грабуљања, окопавања садница, плевљења, заливања 
и тако смо наставили активности које трају од првог кампа, рекао 
је Мирослав Михајловић, руководилац кампа и секретера Покрета 
горана Србије.

Међу учесницима су требали да буду и гости из Румуније 

из Темишвара, и северне Македоније из Криве Паланке, али 
деца нису могла да дођу због појачаних епидемиолошких мера 
у њиховим државама. На кампу су учествовали само њихови 
ментори. Договор да се традиција настави наредних година је 
велики плус и за град Вршац, овај камп за Покрет горана Србије, 
закључио је Михајловић.

„ВРШАЧКИ БРЕГ 2021“ 
ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ЕКО КАМП НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ 
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ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ НАШЕГ КРАЈА 
ОДРЖАНИ ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА У УЉМИ 

У периоду од 27. августа 2019. до 
26. августа 2021. године Гимназија 
„Борислав Петров Браца“ Вршац, 
заједно са партнерском школом, 
Српском - теоретском гимназијом 
из Темишвара „Доситеј Обрадовић“, 
реализовала је пројекат “Банатска 
школа језика”, путем Интерег-ИПА 
Програм прекограничне сарадње 
Румунија-Србија. Тим поводом издато 
је саопштење Гимназије „Борислав 
Петров Браца“ које преносимо у 
целини.

Укупна вредност пројекта била је 
218.608,95 евра, од чега је Европска 
унија финансирала 185.817,60 евра, 
што представља 85% вредности 
пројекта.

Захваљујемо се Граду Вршцу што 
су пружили свесрдну подршку, како 
финансијску, тако и логистичку у 
реализацији пројекта обезбедивши 
15% недостајућих  средстава, као  и 
што је препозната сврсисходност 
пројекта у смислу стварања услова 
и подизања свести о квалитетном 
образовању ученика средњих школа 
пограничног региона.

Реализација пројекта „Банатска 
школа језика“ почела је 28. августа 
2019. а последња радионица у 
школским условима одржана је 22. 
фебруара 2020. године. До тог момента 
пројекат је имао интерактивни 
карактер, ученици су присуствовали  
радионицама у Вршцу и Темишвару.

Услед избијања пандемије корона 
вируса рад је био онемогућен, па су 
све активности у вези са пројектом 
биле  одложене на готово годину 
дана. Од марта 2021. године пројекат 
наставља с активностима, а све 
активности се реализују онлајн.

Пројекат је обухватио укупно 480 
ученика, од 15 до 19 година. Његов 
општи циљ био је подизање квалитета 
живота младих у пограничном 
подручју, квалитета образовања 
ученика средњих школа и повећање 
образовне, социјалне и културне 
размене, као и промовисање  
међусобног разумевања, толеранције 
и поштовања  културне разноликости.  

Циљ је, између осталог, био 
и помоћ осетљивим групама из 

области психологије, социологије 
и комуникације.  Одржано је 10 
радионица из наведених области које 
су ученицима приближили знања 
везана за следеће теме: савладавање 
основних техника говора тела, 
учење основних правила логичког 
закључивања, учење регуларних 
израза (фразеологизми), дикција.  

Укупно је одржано 10 радионица 
матерњег језика у Вршцу и 
Темишвару. Циљ радионица био је 
да ученици усаврше своје знање 
из матерњег језика што ће им 
олакшати праћење редовне наставе у 
школским условима, као и припрему 
пријемног испита из матерњег језика.  
Циљ је био и да се ученици припреме 
за успешно студирање, те су стога 

одржане и промоције факултета. 
Укупно десет високошколских 
установа упознало је будуће студенте 
са условима студирања. Наведене 
активности омогућиле су ученицима 
из остељивих група да се укључе у 
образовне и културне делатности, 
да побољшају свест о изазовима који 
их очекују на тржишту рада. Након 
реализације наведених радионица 
и промоција ученици су створили 
добру основу за полагање пријемног 
испита и даље школовање. 

Пројекатом је била предвиђена 
и куповина фоно-кабинета, тако 
да ће сада ученици Гимназије 
на квалитетнији и лакши начин 
учити, како матерње, тако и стране 
језике. Остварени су очекивани 
резултати пројекта  који се односе 
на стварање услова за квалитетно 
образовање ученика средњих школа 
пограничног региона, повећан број 
заинтересованих средњошколаца 
за високо образовање, повишен 
квалитет образовања и ниво знања 
језика код ученика, побољшани 
систем информисања и промоције 
високошколских установа у средњим 
школама, повећана укљученост 
ученика из осетљивих група у 
образовне и културне активности 
као и повећана свест о квалитетном 
начину живота младих са обе стране 
границе.

Т. Пешић

БАНАТСКА ШКОЛА ЈЕЗИКА
ВРШАЧКА И ТЕМИШВАРСКА ГИМНАЗИЈА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛЕ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА - СРБИЈА

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић обишла је у Уљми 
манифестацију Дани преображења. 
Том приликом посетила је изложбу 
етно хране и старих заната коју су 
приредила удружења жена из јужног 
Баната. 

- Задовољство ми је што се у Уљми 
на Преображенским данима појавио 
велики број удружења жена, не само 
из овог већ и из околних села. Управо 
овакви фестивали, који се по нашим 
насељеним местима одржавају читавог 
лета и служе да се окупи што већи 
број удружења. Управо захваљујући 
раду удружења жена, пензионера, 
младих, али и фолклора и свих других 
организација, то село и живи. Они су 
чувари традиције и културе тог места. 
Ово лето обележили су фестивали по 
нашим селима, а управо нам је и циљ да 
тако привучемо што више посетилаца, 

не само у град већ и у насељена места. 
Пре пар месеци били смо у Избишту, 
прошле недеље је одржан велики 
фестивал у Куштиљу, који је најважнији 
за румунску заједницу у Србији. Овог 
викенда смо у Уљми, а већ следећег 
у Гудурици где почиње „Златна јесен“. 
Локална самоуправа подржаваће и 
у будућности ове, али и све сличне 
манифестације јер на тај начин чувамо 
културу и обичаје нашег краја – истакла 
је Драгана Митровић, градоначелница 
Вршца. 

Душан Радованов, председник 
Савета МЗ Уљма, истиче да се људи 

увек радо окупљају на оваквим 
манифестацијама које су прилика 
за дружење са мештанима, али и 
посетиоцима из околних села. 

Победу на такмичењу за најбоље 
припремљене колаче однело је 
удружење жена „Добра воља“ из 
Избишта док су најлепши штанд 
уредиле жене из удружења 
„Јасеновчанке“ из Јасенова. У оквиру 
манифестације, одржане су пројекције 
филмова за децу и одиграна дечја 
представа, приређен је културно 
уметнички програм и традиционално 
кување преображенског котлића. 
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У оквиру Вршачког спортског лета, у недељу је на Градском 
тргу одржан седми по реду “WRRT Carstyling Show”, у организацији 
вршачког Wolfrace Racing Team-a који је ове године окупио 130 
учесника из Србије, Румуније и Републике Српске. Додељене су 
награде за најбоље боје аутомобила, најлепше фелне, најбоље 
осветљење, најјаче озвучење, као и бројне награде за најбоље 
аутомобиле у више релевантних категорија.

“Реализовали смо још један успешан програм у оквиру Вршачког 
спортског лета и радује ме овако велики одзив учесника као и број 
посетилаца на данашњој манифестацији. Град Вршац наставља 
са летњим спортским програмом, а овим показујемо да је Град 
посвећен развоју свих врста спортова” изјавио је Марко Рашић члан 
Градског већа за спорт и омладину.

Фото: Милош Анђелковић

WOLFRACE RACING TEAM У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ СПОРТСКОГ ЛЕТА ПРИРЕДИО СЕДМИ ПО РЕДУ “WRRT CARSTYLING SHOW”

ИЗЛОЖБА ЧЕТВОРОТОЧКАША НА ГРАДСКОМ ТРГУ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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У Културном центру Вршац одржано 
је жирирање радова пријављених на 
конкурс 61. ликовне манифестације деце 
и омладине „Награда Паја Јовановић”. 
Стручна комисија, након заседања 
и оцењивања више од шест стотина 
пријављених радова, донела је одлуку 
о наградама. Радови су оцењивани 
у пет узрасних категорија, те у две 
селекције: редовних предшколских 
установа, основних и средњих школа 
и индивидуалних радова и уметничких 
школа и атељеа. 

У категорији предшколаца међу 
радовима пристиглим из предшколских 
установа, прву награду освојила је Дорис 
Самоиле, ПУ „Бамби“, Вршац, друга награда 
припала је Маши Рацић, ПУ „Чаролија“, 
Вршац, а трећа Нини Милојевић, 
прешколска установа „Бранко Радичевић“, 
Велико Средиште. Међу предшколцима 
у категорији индивидуалних радова и 
уметничких школа и атељеа, прва награда 
припала је Теодору Вујанићу из Шапца, 
другу награду освојила је Луна Калнак из 
Вршца, а трећу Исток Косановић из Вршца. 

Најуспешније међу млађим основцима 
биле су Јована Блажин и Николина 
Медаковић, обе ученице ОШ „Вук Караџић“ 
из Вршца, које су освојиле прве награде. 
Две друге награде припале су Ани 
Стојиљковић (ПУ „Чаролија – Бубамара“, 
Вршац) и Милошу Станковићу (ОШ „Олга 
Петров Радишић“, Вршац), а две треће 
Калини Ширка (ПУ „Чаролија–Бубамара“, 
Вршац) и Јелени Калдараш (ОШ „Жарко 

Зрењанин“, Орешац). Међу индивидуално 
послатим радовима и радовима 
пристиглим из уметничких школа и атељеа, 
у категорији млађег основношколског 
узраста, прву награду добила је Николина 
Савић (Диварт, Београд), док су друга и 
трећа награда припале Јелени Рашевић 
и Данки Облаковић, полазницама Школе 
цртања и сликања „Културни центар“, 
Шабац. 

У категорији старијих основаца, прве 
награде освојиле су Анабела Ивановски 
(ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пландиште) и 
Лана Михајловић (ОШ „Жарко Зрењанин“, 
Орешац). Друге награде додељене су Сари 
Милетић (ОШ  „Јован Стерија Поповић“, 
Вршац) и Вањи Станков (ОШ  „Јован Стерија 
Поповић“, Вршац), а треће Мартину 
Калдарашу (ОШ „Жарко Зрењанин“, 
Орешац) и Јовани Милетин (ОШ „Сечењи  
Иштван“, Суботица). Прву награду међу 
индивидуалним радовима и уметничким 
школама и атељеима освојила је Јелена 
Влашки (Диварт, Београд), другу Лана 
Тури (Арт студио Рамона Магда, сликарски 
атеље, Вршац), а трећу Ива Арсеновић 
(Школа цртања и сликања „Културни 
центар“, Шабац). 

Прву награду међу средњошколцима 
освојила је Емилија Вакареско, а другу 
Маша Шалиначки, обе ученице Гимназије 
„Борислав Петров – Браца“, Вршац, док 
је трећа награда припала Тијани Томић, 
ученици Хемијско – медицинске школе, 
Вршац. У конкуренцији индивидуалних 
радова и уметничких школа и атељеа за 

средњошколски узраст, прве награде 
освојили су Ана Савески (Шабац) и Филип 
Лугоња (Школа примењених уметности, 
Шабац), две друге награде су припале 
Катарини Маровић (Сликарски атеље 
Маркус, Шабац) и Теодори Максимовић 
(Сликарски атеље Маркус, Шабац), а две 
треће награде Димитрију Васићу (Школа 
примењених уметности, Шабац) и Ани 
Савески (Шабац). 

У категорији младих (1996 – 2002. 
годиште) награђене су Анна Шебешћан 
(Арт Студио Рамона Магда, сликарски 
атеље, Вршац), која је освојила прво место 
и Маша Власов (Школа цртања и атеље 
„Павков“, Вршац), која је освојила друго 
место. 

Изложба награђених радова биће 
отворена почетком  октобра у  галерији 
Културног центра Вршац. 

ИЗЛОЖБА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА ПОЧЕТКОМ ОКТОБРА 
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ РАДОВИ НА 61. КОНКУРСУ „НАГРАДА ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ 

Хемијско- медицинска школа  Вршца, улица Стеријина бр. 113, мб: 
08114811, пиб:102084574 објављује:

К О Н К У Р С
За упис самофинансирајућих ученика (преквалификација 

и доквалификација) школске 2021/2022, за следеће 
образовне профиле:

                                                               

- медицинска сестра-техничар, подручје рада здравство и социјална 
заштита;

- фармацеутски техничар, подручје рада здравство и социјална заштита;
- техничар за хемијску и фармацеутску технологију, подручје рада хемија, 

неметали и графичарство;
- хемијски лаборант, подручје рада хемија, неметали и графичарство;
- техничар за заштиту животне средине, подручје рада хемија, неметали 

и графичарство

Услови за учешће на конкурсу:
- Кандидат не може бити млађи од 17 година
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе:
- сведочанства предходно завршених разреда
- диплому о завршеној школи  

Пријаве донети лично или слати на адресу: Хемијско-медицинска школа, 
26300 Вршац, Стеријина 113.  

Конкурс је отворен  до 15. септембра 2021. год. 

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована 
високошколска установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, 
румунском и ромском, на основним и мастер струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  у складу са  европским 
стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде                            
(модул са појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално 
депривираном децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире 
могућности за касније запошљавање. 

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више 
семестара проведу, студирају и полажу испите на више  универзитета у ЕУ  (Словенији, Норвешкој, 
Румунији, Литванији)  уз стипендије које овај програм нуди. 

 Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу 
средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
          Начин финансирања:    Број студената
– одељење на српском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   25
                  на терет личних средстава (самофинансирајући)  50
– одељење на румунском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   9
– одељење на ромском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   2

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје 
школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач)              
у трајању од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм у септембарском уписном 
року може се уписати 3 кандидата у прву годину студија (самофинансирање).

Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 01. и 02. септембра 2021. године 
у времену од 09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).

• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности                            
(говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 02. септембра 2021. године по следећем распореду: 
 - српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
 - општа информисаност од 13.30 часова.
• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 03. септембра 2021. у 10.00 часова.
• Примедбе на ранг-листу подносе се 04. септембра 2021. године од 10.00 до 12.00 часова,                  

а решење по приговору доноси се најкасније до 06. септембра 2021. године (до 12.00 часова).
• Упис примљених кандидата обавиће се 07. септембра. 2021. године од 09.00 до 12.00 часова,                        

по распореду истакнутом на огласној табли школе.
Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. септембра 2021.г.,                        

па закључно до 27. септембра 2021. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у Студентској 
служби Високе школе.

 Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и класификационих испита 
и уписа биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне  на бр. тел. 
013/831-628.
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 Вршачка публика у 
суботу је имала прилику да 
вас чује на концерту „Бисери 
класичне музике“ где сте 
наступили са Војвођанским 
симфонијским оркестром. 
Какви су ваши утисци са 
концерта у родном граду? 

- Као и у осталим 
градовима Војводине у 
којима смо наступали током 
летње турнеје, публика је 
дивно реаговала. Наравно, 
у Вршцу сам имала велику 
одговорност јер сам певала 
пред својим рођацима и 
пријатељима. Концерте смо 
извели под покровитељством 
Покрајинске владе и 
Покрајинског секретаријата 
за културу. Посебно бих се 
захвалила градоначелници 
Вршца, госпођи Драгани 
Митровић која је била 
изузетна подршка у 
организацији концерта, као и 
целом њеном тиму. 

Овај концерт одржан 
је у оквиру летње турнеје 
Војвођанског симфонијског 
оркестра, а наступи су 

уприличени на градским 
трговима у неколико 
војвођанских градова. 
Какво је интересовање 
публике? 

- На нашу велику радост 

концерти су били веома 
посећени, укључујући и први 
концерт који је био у Новом 
Саду 21. јуна, на светски дан 
музике. То је доказ да је народ 
жељан квалитетне музике и 
дружења. 

Овакви концерти 
су прилика да се са 
симфонијским и оперским 
репертоаром упозна 
шира публика од оне која 
иначе долази на концерте 
класичне музике и оперске 
представе. Колико су за вас 
ови наступи другачији од 
ваших редовних ангажмана 

у позоришту? 
- Програм ових концерата 

и јесте пажљиво прављен, 
одабрали смо све саме 
хитове класичне музике. 
Због прописаних мера нисмо 
били у ситуацији да изводимо 
оперске представе, те смо 
се због тога ограничили 
на концертну активност. 
Прилагодили смо се 
ситуацији и трудимо се да не 
изгубимо публику. 

Како је пандемија 
утицала на рад оперских 
уметника? Колико сте 
наступали од почетка 
кризе? 

- Велики број наступа је 
отказан, како у земљи, тако 
и у иностранству. Сада је 
већ све померено за 2022.
годину. Више ништа не може 
засигурно да се планира, 
али надамо се повратку 
нормалном животу. 

Може ли опера, попут 
неких других уметности, 

посредством нових 
технологија да пронађе 
алтернативне путеве до 
публике, који би помогли 
да се превазиђу кризни 
периоди, а можда и 
прошири публика? 

-Ми, уметници, живели 
смо за аплауз након отпеване 
арије или представе, тако да 

ИНТЕРВЈУ
ЉУБИЦА ВРАНЕШ, СОЛИСТКИЊА БЕОГРАДСКЕ ОПЕРЕ:

„ТРУДИМО СЕ ДА САЧУВАМО 
НАЦИОНАЛНУ ОПЕРУ“ 

Љубица Вранеш, мецосопран, солисткиња 
Београдске опере и рођена Вршчанка, наступила 
је прошле суботе у Вршцу, на Градском тргу, на 
концерту „Бисери класичне музике“ са Војвођанским 
симфонијским оркестром. Како каже, реакције 
публике су доказ да људима недостаје квалитетна 
музика, а она и њене колеге у сталним су тежњама да 
сачувају национално оперско извођаштво и подсете 
публику да опера живи. 

Љубица Вранеш дипломирала је на Факултету 
музичке уметности у Београду у класи проф. 
Радмиле Бакочевић, у чијој класи је и магистрирала. 
Добитница је бројних награда, а остварила се у 
многим улогама на сцени Народног позоришта у 
Београду, али и у Европи. 
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није било пријатно певати 
концерте у празној или 
полупразној сали. 

Поред сталног 
ангажмана у Београдској 
опери, последњих 
година наступали сте и у 
продукцијама иностраних 
опера. Колико се разликује 
рад у Србији и иностранству 
када је оперска уметност у 
питању? 

- У иностранству сам 
радила велике продукције, 
неке су чак и прављене за 
мене. Значајна средства се 
улажу у представе и културу. 
Изводили смо неке оперске 
наслове у просторима који 
могу да приме и преко 5.000 
људи, као и на градским 
трговима где је по процени 
организатора било више 
десетина хиљада гледалаца. 
Као мала, маштала сам да 
певам у опери Народног 

позоришта, новосадској 
Синагоги, Коларцу… Све 
сам своје снове остварила. 
Радила сам са најбољим 
диригентима, учила од 
најбољих професора и сада 
имам ментора. Трудим се да 
и путем својих друштвених 
мрежа подсећам људе око 
себе да опера постоји, да 
опера живи. 

Да ли се публика у 
иностранству разликује од 
домаће? 

- Разлика постоји. У Србији 
имамо две оперске куће, док 
земље у којима сам наступала 
имају оперу и позориште у 
сваком граду. Имају бољу 
оперску традицију у односу 
на нас. 

Какав је положај 
оперских уметника у 
Србији данас? 

- Бојим се да ће многе 
професије нестати, ако 

се не предузму озбиљне 
мере у очувању истих, под 
тим мислим и на посао 
оперског певача. Моје 
колеге и ја трудимо се 
да сачувамо национално 
оперско извођаштво. Поред 
тога активно учествујем у 
стварању још једног наслова 
који ће бити од изузетног 
значаја за српску културу. 

Последњих година 
покретани су пројекти 
са циљем да се опера 
приближи деци и младим 
људима, попут „Опера 
у школе“ и „Заволите 
оперу“. Да ли су дали неке 

резултате и шта се још на 
овом пољу може урадити? 

- Жао ми је што такви 
пројекти нису истрајали. 
Извођењем опера за децу 
трудимо се да они заволе 

оперу. Модерним режијама, 
померањем радње у 
данашње време долазимо до 
нове публике. 

Последњих неколико 
месеци домаћин сте 
емисије „Пријатељи заувек“ 
на Радио телевизији 
Војводине. Какве новине је 
на домаћој телевизији унео 
овај пројекат, а шта је ново 
донео вама? 

- „Пријатељи заувек“ је 
емисија која је ауторски 
пројекат мог колеге и 
ментора Драгољуба Бајића 
и мене. Ми смо водитељи 
и домаћини те емисије и 
певамо најлепше песме. Увек 
имамо интересантне госте 
попут глумаца или спортиста 
који певају са нама, као и већ 
афирмисане певаче. Емисија 
је од националног значаја јер 

промовишемо талентовану 
децу са територије Србије, 
Војводине или Републике 
Српске. Такође у свакој 
емисији имамо видео 
укључења из наших 

многобројних културних 
центара у дијаспори. Дајемо 
им посебну пажњу јер су они 
чувари српке традиције и 
културе. Емисија је изузетно 
гледана и радујем се наставку 
снимања. Драгољуб ми 
пружа велику подршку при 
избору песама и помоћ у 
интерпретацији песама 
различитих жанрова. 

Где ће оперска публика 
моћи да вас гледа у новој 
сезони? 

- Већ почетком сезоне у 
Народном позоришту очекује 
ме деби у Глуковој опери 
„Орфеј и Еуридика” у којој ћу 
певати главну улогу. Радујем 
се повратку ролама које сам 
певала, као и концертима које 
планирамо у новој сезони. 

Т. Станојев Косановић
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Према Светској здравственој 
организацији, око трећине 
становништва ЕУ изложена је 
штетној буци из саобраћаја 
која може да поремети ноћни 
сан, и да повећа ризик од 
кардиоваскуларних болести 
и да има бројне негативне 
психолошке последице. Око 
113 милиона грађана ЕУ било је 
изложено буци од најмање 55 
децибела. На основу података 
СЗО процењује се да продужена 
изложеност буци узрокује 12.000 
преурањених смрти годишње и  

ствара 48.000 нових случајева 
болести срца (сужење артерија 
срца) у Европској унији. 

Желећи тај проблем да 
реше, европске земље већ 
усвајају нову технологију која 
бележи прекомерну буку и 
регистарске таблице возила које 
је праве. Француска и Шпанија 
управо постављају такозване 
радаре буке с камерама и 
микрофонима од 360 степени 
који ће се дугорочно користити 
за кажњавање возача, док 
ће се камера с мерачем буке 

тестирати у Енглеској, а у 
Данској контролом брзине ће се 
смањити бука на путевима која је 
штетна за здравље. У Француској 
је прототип радара с буком 
тестиран прошле године на 
затвореној тестној стази у граду 
Нанту. Резултати експеримента 
били су толико уверљиви да се 
осам градова сада пријавило за 
учешће у тестирању прототипа 
радара с буком. Радари буке 
бележе ниво децибела из свог 
окружења десет пута у секунди. 
На уређајима се налази камера 

од 360 степени заједно с четири 
акустична микрофона који 
детектују буку и регистарску 
таблицу. Очекује се да ће се 

радари за буку у Француској 
најраније користити за изрицање 
казни до краја 2022. године. 

Извор: Политика

У свемиру позиви с великих удаљености 
траже много времена, а астрономи с 
Универзитета Харвард тврде да би наше 
поруке до ванземаљаца могле да путују чак 
3.000 година. 

Радио-сигнали и сви електромагнетни 
таласи се крећу брзином светлости, али 
незамисливе удаљености које раздвајају 
Земљу од потенцијално насељених 
ванземаљских светова значе да и 
најоптимистичнији ентузијасти сумњају да 
би ванземаљци, док наше поруке стигну до 
њих, могли бити мртви. 

Астрономи Абрахам Леб и Амир Сирај 
су се позабавили овом проблематиком 
и направили прорачуне базиране на 
Коперниковом принципу који каже да се 
Земља „не одмара” у повлашћеном или 
посебном физичком положају у свемиру и 
да није стационарна. 

У науци то значи да не треба претпоставити 
да људи имају темељно привилеговани 
положај у свемиру. Са сигурношћу се може 
претпоставити да би ванземаљци наше 
радио-сигнале видели као технолошке 
маркере и активно их ослушкивали, преноси 
Танјуг писање других агенција. 

Први радијски пренос на Земљи 

догодио се 1901. године када је италијански 
проналазач Гуљелмо Маркони обавио 
први трансатлантски пренос из Корнвола у 
Енглеској до Сент Џонса у Њуфаундленду. Од 
тада су људи слали радио-сигнале у свемир 
не размишљајући о последицама. 

То значи да, ако постоји цивилизација 
унутар 100 светлосних година од Земље 

с осетљивим радио-телескопима, постоји 
могућност да нас је већ чула и да смо већ 
„започели разговор” с интелигентним 
врстама чији одговор још чекамо. 

Ванземаљци би могли да одлуче да 
истраже нашу планету детаљно пре него што 
пошаљу одговор. 

Извор: Политика

Оријентално поврће * Бамја, бамија 
или бамња (Hibiscus escilentus), како се у 
нашем народу назива, једногодишња је 
зељаста биљка. Типичан је представник 
фамилије слезова и веома је слична по 
изгледу белом слезу – лековитој биљци 
која живи на необрађеним утринама 

поред великих река. У тропским 
условима, нпр. у Африци, бамја расте 
као коровска врста на необрађеним 
површинама – око путева. Иначе, овој 
фамилији припадају украсна, дрвенаста, 
биљка хибискус и памук. Сматра се да 
су бамју у наше крајеве први донели 
Турци. Захтева плодно, топло, дубоко, 
осунчано земљиште и дуго топло лето 
за успешно и обилно плодоношење. 
Најквалитетнији су млади плодови, 
дугачки пет-шест центиметара, док у 
њима још није развијено зрно, када 
су пуни слузастих материја које дају 
посебан укус оријенталним јелима: 
македонском ђувечу, мусаки и сличним. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ШТА СУ БАМЈЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ОТКРИЋЕ АСТРОНОМА СА ХАРВАРДА 

ПОРУКЕ ИЗ СВЕМИРА 
ПУТУЈУ 3.000 ГОДИНА 

Страствени обожавалац „Мућки” Скот 
Харингтон купио је црвена гаражна врата 
која се појављују у тој хумористичкој 
серији, а новац је отишао у хуманитарне 
сврхе. 

Врата гараже број 22 у Бедминстеру 
у Бристолу, коју је користио Дел Бој, 
замењена су у мају због реновирања. 

Градско веће Бристола дало је врата 
студију Ботл јард, који их је понудио 
колекционару Скоту Харингтону, преноси 
Танјуг. 

Гараже у власништву државног већа 
изграђене су 1962. године, у исто време 
када и три висока стамбена блока у близини 
– Саутбој хаус, Бинтерстроук хаус и Вајтмејд 
хаус. „Мућке” су снимане око Вајтмејд хауса, 
приказујући спољашњост Дел Бојове 
измишљене куће „Нелсон Мандела”, која је 
требало да се налази у Пекаму. 

Донација је отишла у добротворне сврхе 
организацији Филм и ТВ, како би помогла 
индустрији да се опорави од пандемије. 

Харингтон и његова супруга надају се 
да ће врата бити изложена у Британском 

музеју мотора у Ворикшајеру, поред 
легендарног жутог аутомобила са три точка 
из ТВ серије, преноси Би-Би-Си. 

Нада се и да ће отворити музеј како би 
људи „могли да путују по траци успомена”. 
„Наш дугорочни циљ је да створимо 
сопствени породични музеј у који ће људи 
заједно са нама да крену на пут сећања 
како би прославили кључне тренутке у 
нашој историји”, каже Харингтон. 

Иначе, серија „Мућке” настала је 1981. 
године и врло брзо је освојила публику у 
Великој Британији, али и широм Европе и 
целог света. До 1991. године снимљене су 
64 епизоде у седам сезона. Оригинални 
наслов серије „Only fools and horses” 
заснован је на старој енглеској пословици 
која у преводу гласи: „Само будале и коњи 
раде”, чиме се алудирало на настојања 
главних ликова серије да избегавају 
посао, али и плаћање пореза као и других 
дажбина. У анкети Би-Би-Сија 2004. године 
„Мућке” су проглашене за најбољи ситком 
свих времена.  

Извор: Политика

ПРОДАТА ВРАТА ГАРАЖЕ ИЗ „МУЋКИ” 

НОВАЦ ДОНИРАН У ДОБРОТВОРНЕ СВРХЕ 

ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМ САОБРАЋАЈНЕ БУКЕ  

РАДАРИМА ПРОТИВ 
ДЕЦИБЕЛА 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Конкурс је званично отворен 18. августа што 
Општину Пландиште убраја у првих пет локалних 
самоуправа које су приступиле реализацији 
програма. Конкурсна правила су таква да се 
средства односе само на замену столарије.

- Право да конкуришу имају сви наши грађани 
са територије Општине Пландиште, али морају да 
знају такође да куће морају бити легализоване. 
Издвојили смо милион динара из нашег буџета, 
Министарство је издвојилојош  милон динара. 
Конкурс је отворен 25 дана тако да има сасвим 
довољно времена да се сви наши заинтресовани 
грађани пријаве. Оно што треба такође истаћи 
је да ће након тих 25 дана формирана комисија 
обилазити терен, односно њихове куће и правиће 
се бодовна ранг листа, рекао је Јован Репац, 
председник Општине Пландиште.

Право да конкуришу имају и станари стамбених 
зграда, не само индивидуалних објеката. Конкурсну 
документацију подноси управник зграде или 
председник станара. Поред овог конкурса у 

Општини Пландиште актуелан је и конкурс за 
доделу сеоских кућа младим брачним паровима 
за који је граница померена са 40 на навршених 
45 година а са друге стране продавци кућа морају 
имати комплетну документацију о легализацији 
објеката. Из Општине тврде да је интересовање 
велико.

- Има заиста доста заинтресованих младих 
брачних парова. Оно што је битно да се истакне 
је да млади брачни парови не могу купити кућу у 
самом Пландишту, али могу у осталих 12 места на 
нашој територији и заиста има пуно интресената. 
Имамо отворену канцеларију како би наши 
грађани могли да дођу да се распитају. Отворени 
смо у сваком смислу да помогнемо свим грађанима 
и да дођемо до заједничког циља а то је повећање 
наталитета на нашој територији, истакао је Јован 
Репац, председник Општине Пландиште.

Све активности које се спроводе на територији 
Општине Пландиште у циљу су побољшања 
квалитета и стандарда живота свих мештана.

СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА 
УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

У четвртак 19. августа свечано 
је отворен нови салон намештаја 
Форма идеале у Вршцу, на 
Београдском путу бб (преко пута 
Хемофарма). 

Посетиоцима је, у новом 
изложбено-продајном простору 
који се простире на више 
од 1.500 квадратних метара, 
представљен асортиман плочастог 
и тапацираног намештаја највећег 
српског произвођача намештаја 
Форма идеале, као и асортиман из 
партнерског програма и колекција 
декорације. 

Према речима Николе 
Ружичића, руководиоца службе за 

медије и односе са јавношћу, купце 
у новоотвореном салону очекују 
бројне повољности, међу којима 
су актуелни акцијски попусти, као 
и могућност одложеног плаћања 
чековима грађана, одложено 
плаћање за кориснике ПИО фонда 
- до 12 месеци, као и могућност 
куповине преко административне 
забране. Посебна повољност је 
одложено плаћање до 24 рате 
кредитним картицама Банца 
Интеса.

Салон Форма идеале у Вршцу 
отворен је за купце радним данима 
од 8 до 21 и суботом од 9 до 18 
часова. 

ФОРМА ИДЕАЛЕ НА НОВОЈ АДРЕСИ 
ОТВОРЕН НОВИ САЛОН НАМЕШТАЈА У ВРШЦУ 

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

ОШ „Олга Петров Радишић“, одељење VIII-1 разредни старешина Татјана Милетић

ОШ „Олга Петров Радишић“, одељење VIII 2, разредни старешина Снежана Лончар

ОШ „Олга Петров Радишић“, одељење VIII 3, разредни старешина Петру Тодор
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (130)

ПАЈИН ТРИПТИХОН СЛИКА ПОСЛЕДЊЕ СТВАРНОСТИ
Чувени сликар Милан Коњовић био је 

вољен и цењен јер је био идеолошки на 
линији и сликао је радне људе, а тада то нико 
није видео како су постали полуживотиње 
цедећи свој разум кроз зној.

Правац сликарства соцреализам којег 
се нико не сећа и никог се не тиче сликао 
је људе понижене, упропаштене радом, 
експлоатацијом од стране капиталиста. 
Само десетак година касније капиталисти 
нису унајмљивали људе већ су они сами 
радећи као у каквој борбеној молитви 
клесали темеље будућности, јер на 
темељима цементираним крвљу и знојем 
могла је будућност да буде сигурна и 
управо онаква какву су нам описивали 
идеолози револуције; да ће бити мало 
рада и на  бирање, да ће машине радити 
уместо нас, и све се обистинило, једино 
нико није могао бити тако маштовит пророк 
да схвати да се историја освојена крвљу 
може нежно и безболно вратити уназад, 
или за неке унапред, и да се плодови 

крвавих револуција претварају у кредит 
контрареволуције са одложеним плаћањем 
чији нови власници, историјски добитници, 
неће приметити да им је нешто промакло.

На Пајином Триптихону као да је магична 

свечаност. Људи раде, ритуално оплемењују 
свет и остварују себе. Од те слике прошло је 
125 година а пре осамдесет година настао 
је први молекул информативне логике 
који се управо ових дана, мажен и пажен 

са хиљаде милијарди долара, претворио 
у информативну ћелију, неповратно 
програмиран да оживи и да за једну 
деценију еволуира у нешто боље од свог 
творца који је морао да буде, бестијално 
арогантна, последња карика у ланцу 
еволуције чији је први беочуг искован пре 
пар милијарди година. 

Ни наговештаја такве експлозивне 
еволуције, милионима пута брже у времену 
и простору нема на Пајином Триптихону, 
али ожиљке које ће нам нанети сликао је 
Пикасо.

Паја је сликао јединство природе и 
јединство људске природе. Некоме је то  
било мало понижавајуће па је еволутивни 
поклон да свака врста пре него што нестане 
ужива и траје пар милона година. Ми сами 
себи крадемо време јер се стидимо свога 
лика насликаног Пајиним срцем. Сваки цвет 
на ливади верује да је украс света док не 
дође коза. А лопта историје скакуће.

Т. Сухецки

За све љубитеље књижевних класика Вулкан 
издаваштво је припремило прави књижевни драгуљ 
- романа Мирослава Крлеже Повратак Филипа 
Латиновића!

Филип Латиновић се после двадесет три године 
вратио у завичај из којег је отишао као блудни син – 
онај који је залутао и који треба да пронађе прави пут 
– како би одговорио на неразрешена питања и тако 
реконструисао детињство, али и сопствену личност. 
Сусрет са прошлошћу покренуће у њему старе немире, 
осветлиће сенке некадашњих демона и поново ће га 
суочити са мајком, која представља централну фигуру 
у његовом животу и конституисању његовог унутарњег 
света.

Осећање недовршености ће с годинама 
преплавити све сегменте Филиповог живота, и чак ће 
се одразити на његов животни позив – сликарство, 
те ће и уметничка криза бити један од повода 
за преиспитивање прошлости и свега што она 
подразумева. Сместивши у средиште романа потрагу 
за идентитетом сликара интелектуалца, који за себе 
каже да је безбожна западњачка узнемирена блуна, 
нервчик и декадент, Мирослав Крлежа приказао је 
јунака свога доба осликавши тако и друштвену слику 
једног времена. Ипак, немојте се изненадити кад у њој 
будете препознали боје и обрисе наше стварности и 
нашег времена.

Мирослав Крлежа је рођен 1893. године у Загребу, 
где је завршио основну школу и нижу гимназију. Даље 
образовање наставио је у Домобранској кадетској 
школи у Печују и на Војној академији у Будимпешти. 
Његов богат књижевни опус јесте и жанровски 
разноврстан – писао је поезију, прозу, драме, есеје, 
дневнике, полемике, енциклопедијске текстове, 

путописе и друго. Оставио је неизбрисив траг не 
само у јужнословенској књижевности XX века већ и 
у културном животу његовог и нашег доба. Умро је у 
Загребу 1981. године.

Тихомир Брајовић је за овај европски класик 
написао: „Попут других утицајних модернистичких 
дела, и ово значајно остварење Мирослава Крлеже 
заинтересованом читаоцу доноси драгоцену 
могућност естетски обликованог увида у значајне, 
и данас присутне проблеме нашег постојања као 
индивидуалних и као социјалних бића, са свим 
контроверзама и искушењима која оно као такво са 
собом носи.“

За све љубитеље књижевних класика Вулкан 
издаваштво препоручује сјајан наслов Мирослава 
Крлеже Повратак Филипа Латиновића.

„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 
„Повратак Филипа Латиновића“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу Џека Мегит 
- Филипса „Звер и Бетани“, освојиле су је Емина Тот и 
Адријана Максимовић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 
59, средом од 10 до 17 часова.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА ПРЕПОРУЧУЈУ:
 

ПРВИ НАСЛОВ МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ У 
ИЗДАЊУ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВА 
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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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176. август 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Nagybecskerek város ön-
kormányzata a múlt hé-
ten közölte, hogy fel-

bontották a vízgyárral kötött 
szerződésüket.

Simo Salapura Nagybecske-
rek polgármestere a múlt pén-
teken felbontotta a Gruppo Zi-
lio vállalattal megkötött szerző-
dést, amelyet 2015-ben írtak alá. 
A szerződés felbontására azért 
került sor, mert a Gruppo Zilio 
nem teljesítette a szerződésben 
vállalt kötelezettségeit.

Városunkban 2004-ben til-
tották be a vezetékes víz hasz-
nálatát, azóta több kezdemé-
nyezés sem oldotta meg ezt a 
közüzemi problémát.

A legutóbb Ana Brnabić mi-
niszterelnök próbált közbejár-
ni, ahhoz, hogy a nagybecskere-
kiek csapjaiból ismét iható víz 
folyon. Ez a kíslret a mai napig 
nem járt sikerrel.

Az önkormányzat vezetői 
továbbra is azon lesznek, hogy 
mielőbbi megoldást találjanak 

arra, hogy mihamarabb meg-
kapják a város lakói az egész-
séges ivóvizet. 

Szombaton a polgárok til-
takozó felvonulást tartottak 
Nagybecskerek szomjas cím-
mel, amelyen az ellen tüntet-
tek, hogy a városnak már szin-
te 17 éve nincs ívóvize.

A tüntetők autóval vonultak 
fel a város utcáin.

A felvonulás szervezője a 
Nagybecskereki Akció Egye-
sülete volt.

ISMÉT A SÖRÉ LESZ A FŐSZEREP

Idén ismét lesznek Sörnapok városunkban
A koronavírus-járvány mi-

atti egy éves szünet után, 
az idén augusztus 25. és 29. 
között rendezik meg a hagyo-
mányos Sörnapokat.

A héten nyilvánoságra hoz-
ták a rendezvény zenei prog-
ramját.

A város főterén a Nagybecs-
kereki filharmónia ad koncer-
tet augusztus 26-án és 27-én. A 
második hangversenyük rend-
hagyó lesz, ugyanis az Abba és 
Metallica tribute zenekarokkal 
együtt adják. 8-án a S.A.R.S. 
Együttes és Dejan Petrović és 
a Big band lépnek fel, míg va-
sárnap Jelena Rozga horvát éne-

kesnő koncertjét hallgathatja 
a közönség.

A Búza téren rendezendő 
zenei program szerdán veszi 
kezdetét a szenttamási Banda 
drvena együttes és Marko Louis 
kocertjével. Csütörtökön Dže-
nan Lončarević és a Koncert 
majstori együttes lépnek kö-
zönség elé.

Pénteken Artan Lili, Brko-
vi és a Partibrejkersi együtte-
sek koncerteznek. Szombaton 
az Aerodrom és Divlje Jagode 
együtteseket hallgathatja a kö-
zönség. A zárónapon a Banac-
ki štimung és Adil koncertjeivel 
zárul az idei rednezvény sorozat.

TŰZ VOLT A SZEMÉTTELEPEN

Fürdőzés a füst 
árnyékában
A nagybecskereki szemételepen az elmúlt héten tűz ütött 

ki. A füst a Bagljas városrészt is elérte. A Homokos-ta-
von fürdözők is fekete füst árnyékában úszkáltak a múlt 
csütrtökön. Az önkormányzati vezetők Simo Salapura pol-
gármester és Saša Santovac alpolgármester vezetésével a tűz 
helyszinére érkeztek, ahol kijelentették, hogy az illetékes 
közvállalatokat megbízták, hogy mindent megtegyenek a 
tűz terjedésének a meggátolása érdekében.

A tűz az utóbbi napok igen magas hőmérséklete okán 
ütött ki. A tűzoltoknak sikerült a tűzet eloltaniuk.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Az Aracsi Pusztatemplom visszavár
Immár 13. alkalommal szer-

vezték meg a törökbecsei 
Hálósok a gyalogos és bringás 
zarándoklatot az Aracsi Pusz-
tatemplomhoz 2021. július 10-
én. A találkozóra mintegy 50 
résztvevő érkezett Délvidék ki-
lenc helységéből és az anyaor-
szági Hódmezővásárhelyről. A 
zarándokok többsége gyalogo-
san vágott neki a mintegy 6 ki-
lométeres dűlőutaknak. Hár-
man biciklivel, akik pedig nem 
tudták bevállalni a gyaloglást, 

személygépkocsikon érkeztek 
a célig.

A zarándokok útközben 
imáikkal, fohászaikkal kérték 
a Jóistent személyes, közössége-
ink és nemzeti boldogulásun-
kért, felajánlva az út fáradalma-
it megmaradásunkért a szór-
ványban, itt a Délvidéken. A 
szent helyhez érve, ahol őseink 
a még romjaiban is monumen-
tális templomot építették, rövid 
pihenő után hálaadó szentmi-
sén vettünk részt, amelyet dr. 

sc. Horváth László bácsföldvá-
ri plébános celebrált a jelenlevő 
ft. Vreckó Ferenc zentai plébá-
nos atyával.

Szentbeszédében László atya 
a napjainkban a technika vívmá-
nyait is felhasználó gonosz tevé-
kenységére hívta fel figyelmün-
ket és óvva intett minket, hogy 
imával és a szentségekhez járu-
lással küzdjünk meg fondorla-
tai, kísértései ellen.

Ezután agapé és felfrissülés 
következett a templom falainak 

hűvösében. A délután folyamán 
még íjászkodás, ismerkedés, ré-
gen várt személyes beszélgeté-
sek, barátkozások sora folyt.

A közelgő Kárpát-medencei 
családos Háló táborral kapcsola-
tos tudnivalók ismertetése után, 
amely az idén Békés-Dánfokon 
kerül megszervezésre, elbúcsúz-
tunk egymástól a mielőbbi sze-
mélyes találkozás reményében.

A találkozó megszervezését 
a BGA Zrt. támogatta.

HALMAI ÁGNES

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Legyen Mária 
Magdolna a 
példaképünk!
2021. július 22-én Szent 

Mária Magdolna napján 
ünnepelte Beodra hívőkö-
zössége a templomuk bú-
csúját. A külsőleg és belső-
leg felújított templom ünne-
pi szentmiséjére szép szám-
ban el is jöttek a helybeliek 
és vendégeik.

Aszentmise főcelebrán-
sa dr. sc. Horváth László, 
bácsföldvári plébános volt. 
Vele misézett Tapolcsányi 
Emánuel magyarcsernyei 
plébános, Halmai János 
törökbecsei káplán és Lu-
kács Arnold nagybecskere-
ki káplán. A szentbeszédet 
tartó Emánuel atya rámuta-
tott arra, hogy Isten kegyel-

méből minden bűnünktől 
megszabadulhatunk, ha 
azokat őszintén megbán-
juk és megvalljuk. Ezt tör-
tént Mária Magdolnával is, 
aki megtérése után, kitar-
tó, hűséges, megtántorít-
hatatlan követője lett Mes-
terének. Így válhatott szá-
munkra is szent példakép-
pé. A szentmisét még ün-
nepélyesebbé tette a kórus 
éneklése Micsik Béla kán-
tor vezetésével.

Ezután a plébánia udva-
rában felállított sátorban a 
beodrai hívek gazdag aga-
péval kedveskedtek a misé-
ző atyáknak és a meghívott 
vendégeknek. HALMAI ÁGNES

„
Városunkban 
2004-ben tiltották 
be a vezetékes víz 
használatát, azóta 
több kezdeményezés 
sem oldotta meg ezt a 
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 »A füst a Homokos-tóról

 »Az oltás

 »Békéscsabai vendégek a két évvel ezelőtti rendezvényen

 »Zarándokok a pusztatemplomnál

 »Az ünnepi szentmise
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TOVÁBBRA SEM MEGOLDOTT A VÁROS IVÓÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA

Felbontották 
a szerződést

 »A nagybecsksereki vízgyár

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. 063/773-2308.

Хитно на продају приземна 
кућа делом реновирана, помоћне 
просторије, земљиштљ, воћњак, башта, 
врт, Влајковац, Змај Јовина  33. Тел 
060/5050276

На продају мања кућа у Авалској 7 
у Вршцу. Тел. 065/839-1800 или 061/106-
8893.

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована са свом 
инфраструктуром. Тел. 064/685-9415 и 
064/280-5881.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем једнособан намештен 
стан, на првом спрату, у ул. Стевана 
Немање, усељив од 1. септембра. Тел. 
060/639-4391.

Издајем намештени једнособни 
стан у Београду, Миријево 3, у новој 
згради. Цена 180 €. Тел. 064/259-9960.

Издајем собу запосленој девојци, 
купатило и чајна кухиња, клима, 
вешмашина, засебан улаз.Тел. 
060/167-1519 и 060/740-1210.

Издајем намештен двособан 
дворишни стан у Хероја Пинкија 
запосленим самцима, самицама или 
брачном пару без деце. Тел. 063/810-
3228.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз 

робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. 
Тел. 064/493-0226.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1340

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 



ПЕТАК • 27. август 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1717

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. 064/197-9069.

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/197-9069.

Флаше од 1 литар или 0,7 литар са 
круном купујем (чисте). Тел. 064/197-
9069

Вибро сто за производњу бетонске 
галантерије продајем. Тел. 064/197-
9069.

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/843-5097.

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Пажња, продајем оргинал домаћи 
сапун, Тел. 061/2406285

Продајем маскирни комбинезон 
и прслук за ловце и риболовце, 
чизме бр 42 нове, 3 штапа за пецање 
„Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд 
радио плејер нов, ручни миксер са 
посудом, саморезница, тостер, грил, 
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем половни фрижидер, 
рерна са две рингле, бојлер 60л. 
Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана балконска 
врата са прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем четворокрилни и 
двокрилни прозор са ролетнама и 
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834-
061

Продаје се мини машина за прање 
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.

Припрема математике за 
електротзехнички факултет у Новом 
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461

Купујем брилијант минђуше по 
могућству стари тип . Тел. 833-524 и 
064/469-5175.

Продајем гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки 
пут. Тел. 063/737-5149.

Продајем нове некоришћене 
полице за кућну библиотеку. Тел. 
064/412-4994.

Обављам посао уношења и 
слагања сечених дрва. Тел. 064/412-
4994 и 063/896-1606.

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482-418.

Купујем плинске бојлере, 
неисправне. Тел. 063/482-418 и 
013/861-419.

Продајем метални порман са три 

крила погодан за држање наоружања 
или гардеробе. Тел. 065/880-6652.

Продајем абрихтер са циркуларом 
и чеоном бушилицом – мотор 
трофазни. Тел. 063/308-331.

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter 
therapy air пречистач ваздуха. Тел. 
063/820-8532.

Продајем одличну ракију од 
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/257-9100.

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. 
060/843-5097.

Продајем луковице лала и 
луковице зумбула. Тел. 013/837-631 и 
063/004-439.

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. 
063/1302-956.

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

Продајем велику гробницу 
мермер споменик, ограда, комплетно 
сређена, у Вршцу, Православно 
гробље. Тел. 064/4676583 (звати 
увече)

Продајем домаћу ракију лозовачу 
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/181-
8917.

Продајем очуван трокрилни 
орман (шифоњер). Повољно. Тел. 
064/181-8917.

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МИРОСЛАВ ЈОСИЋ
доктор ветеринарске медицине

Успомену на њега чува породица Јосић. 

Пре пет година

Напустио нас је велики човек
Брижни херој детињства мога
Склопио је очи,опростио се тихо
И отишао да сусретне Бога

Напустио нас је наш деда
Са овога света винуо се у висине
И после толико времена слетео
У загрљај своје вољене Марине

И на крају остаје жал
Што није могао остати дуже
Али такву љубав коју нам је пружио
Мало који људи умеју да пруже

Напустио нас је вечити борац
Јер таква је била Божија воља
Али заувек ће живети у нашим срцима 
наш деда Мирко звани Зоља
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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

Виногради и у Вршцу и у целоме Банату 
истрајали су и под Турцима. Учени турски 
путописац Евлија Челебија, боравећи 
1660. године у овим крајевима, констатује 
- свакако за своје једновернике Турке, 
дакле муслимане, ово: “У овим крајевима 
пијење вина представља велики покор“. 
Евлија Челебија, који је Вршац посетио 
у два наврата (1660. и 1664), оставио је 
значајне податке о Вршцу уопште, па и о 
његовим виноградима. За Вршац он каже 
да свака кућа има врт са виноградом, а сем 
тога:... , источна страна брда ове вароши, 
све до старовремске тврђаве покривена је 
виноградима.. Румено грожђе им је укусно.“.

После 164 године турске владавине 
Банат је ослобођен 1716. Свакако да су и 
приликом овога рата страдали вршачки 
виногради. У оквиру привредног плана о 
уздизању Баната, који је израђен за време 
грофа Мерсија, посвећена је велика пажња 
и виноградарству. Приликом систематске 
колонизације Немаца, водило се рачуна да 
се у Вршац претежно населе виноградари. 
Занимљиво је да је приликом колонизације 
Немаца 1722. погрешком подељен и 
виноград за који се тада говорило да 
водвајкадаг припада вршачком владики, 
а који се налазио на падини брда Капела. 
Касније је грешка исправљена, владики 
је враћен његов виноград, што је и данас 
најстарији виноградарски посед у Вршцу.

Десет година после ослобођења Баната 
и Вршца објављена је наредба којом се 
забрањује увоз страних вина у Банат, да 
би се заштитили банатски виногради. И 
та мера сведочи да је виноградарство и у 
Банату, а несумњиво у Вршцу, било важна 
привредна грана. Та борба за тржишта 
и обезбеђивање од конкуренције у 
виноградарству и винарству трајала је  
непрекидно, и она је вођена упоредо са 
борбом грађанске класе како у области 
занатства, тако исто и трговине.

У првој половини 18. века Вршац је 

преживео један несрећни рат, онај из 1739. 
године. Том прииком је насље горело, а 
бројно становништво пострадало од куге. 
Свакако да су том приликом пострадали 
и виногради. Међутим, током друге 
половине 18. века виноградарство у Вршцу 
добија све већи значај. Тако видимо да 
се 1775. год. Вршчани жале Камералној 
управи у Темишвару што на вашарима 
страни крчмари не продају вршачко вино, 
него оно које доносе са собом. Вршчани су, 
наравно, тражили да се оваква трговина 
забрани. Крајем 18. века у Вршцу површине 
под виноградима у сталном су порасту. 
Тако је 1783. Вршачко виногорје износило 
3.027 и по јутара, а 12 година касније оно 
се повећало за 350 јутара, тако да је тада  
износило 3.373 јутара. Годишњи принос: 
80.000 акова (аков: 56 литара- дакле, 
400.000 литара). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (2)

ТУРСКЕ ВИНОПИЈЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНA 32, БРОЈ 
639  10. АВГУСТ 2007.

ЛЕПОТА ПЛАВИХ ГОЛУБИЦА
Голубар Радојица Лазин, члан Друштва за одгој ситних животиња 

„Вршачки превртач“, поносан је на своје јато у коме су заступљене 
две украсне расе: „штрасери“ и „померански гушани“. Ту су у мањем 
броју и незаобилазни „кокошари“, такозване „дадиље“, неопходни за 
одгој ове две украсне расе. Лазинови лепотани, посебно „штрасери“, 
су без премца широм 
Србије.

- „Штрасерима“ сам 
опседнут од када сам 
их први пут угледао, 
присећа се Лазин. Живео 
сам у Влајковцу, имао 
сам једанаест година и 
када сам сакупио своју 
прву уштеђевину отишао 
сам код чика Владе 
Радивојева, познатог 
одгајивача голубова. Када 
је видео колико волим 
голубове продао ми је 
по симболичној цени 
квалитетне примерке 
„штрасера“. Од тада се, 
практично, нисам раздвајао 
од њих, а чика Влада ми је 
постао учитељ и ментор 
који ми је разјашњавао све 
нејасноће и откривао тајне 
одгоја ове предивне врсте голубова.

У разговору је спонтано кренула прича о „штрасерима“ који 
постоје у 17 признатих боја, међу њима пет најзаступљенијих, а 
Лазин сматра да су плави примерци најлепши. Он се определио за 
плаву боју са којом је постигао врхунске резултате.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 32, 
БРОЈ 639  10. АВГУСТ 2007.

НОВО РУХО КАПЕЛЕ ОГЊЕНЕ 
МАРИЈЕ

Удружење инвалида рада Месне организације „Паја 
Јовановић“ уредило је Капелу свете великомученице 
Марије, у народу познатије као Огњена Марија. На овом 
светом месту, скривеном у атару између Вршца и Павлиша, 
окупили су се верници на дан Огњене Марије, 30. јула.

- Капела је била 
доста запуштена, 
а приближавао се 
празник па смо 
одлучили да је мало 
уредимо, наглашава 
Сретен Ђурић, 
председник МО „Паја 
Јовановић“. Окречили 
смо црквицу, офарбали 
клупе и столове, 
покосили траву... како 
би капела била спремна 
и лепо уређена за 
богослужење и славу. 
Трошкове је сносило 
Удружење, а посао су 
урадили наши чланови.

На дан Огњене 
Марије јереј Ненад, 
протојереј Младен 
и парох у Павлишу 
протојереј Госта, 
служили су свету литургију и резали славски колач, а 
претходно вече је освећена вода у светом извору.

Светој литургији присуствовали су бројни верници 
и, као по обичају, понели по неку боцу свете воде за 
оздрављење. У народу је уврежено мишљење да је вода 
са извора Огњене Марије добра за опекотине и сличне 
повреде.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Један од најпознатијих и најцењенијих 
писаца са екс-Ју простора Семездин 
Мехмединовић у Лагуни ће објавити 
ново издање свог награђиваног романа 
„Ме’мед, црвена бандана и пахуљица“. Реч 
је о болно потресној причи о мушкарцу, 
жени и детету, о емигрантском искуству 
усамљености и суочавању човека са 
(трамповском/антимигрантском) Америком, 
који се седамдесетих и осамдесетих година у 
Југославији формирао кроз америчку културу.

 Када пацијент с акутним инфарктом 
одговори лекару Американцу како му је име, 
договориће се да га ради лакшег обраћања 
током лекарске процедуре зову „Ме’мед“. Иако 
је пре инфаркта већ петнаестак година живео у 
САД, неразумљивост његовог имена Семездин 
Мехмединовић тек је сада постала важна, 
готово судбинска тема.

 Након инфаркта пацијент жели да престане 
да пије лек чији су нежељени ефекти проблеми 
с памћењем. Лекару је, међутим, важно срце и 
не схвата у чему је проблем с успоменом-две. 
Возећи се америчком пустињом са сином 
Харуном, који се бави снимањем ноћног неба, 
отац стално ослушкује шта ће рећи о рату, како 
ће се сећати опсаде Сарајева. Не може себи да 
опрости што је сина, тада још дечака, држао у 
Сарајеву током целог рата. Када их заустави 
полиција, Харун инсистира да он одговара на 
питања: мање му се чује страни нагласак.

 Приповедачева жена Сања после можданог 
удара не зна ни који је датум, година, ни где 
се налази. Ишла би на Ченгић Вилу, али је у 
Вашингтону нема. У свакодневним покушајима 
оживљавања успомена на Сарајево, на време 
када су се упознали, на осамдесете и на рат, 
Семездин и Сања се на крају нађу усред 

заглушујуће самоће.
 Аутор у књизи „Ме’мед, црвена бандана 

и пахуљица“ слави љубав, партнерску, 
родитељску, испитује крхкост тела и људског 
живота, говори и о томе колико старост и 
болест утичу на ум, као и о болним пукотинама 
заборава.

  „Књига с којом почиње и завршава једна 
повијест књижевности. Најусамљенија 
књига овога језика о мушкарцу, дјечаку и 
жени“, рекао је Миљенко Јерговић поводом 
Мехмединовићеве књиге која је награђена 
двема највећим регионалним наградама: 
„Мирко Ковач“ и „Меша Селимовић“.

 Роман „Ме’мед, црвена бандана и 
пахуљица“, десету књигу у Лагуниној едицији 
„Без превода“, можете пронаћи у свим 
књижарама Делфи, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на сајту 
laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА 
КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка 
кула“ обезбедили су два примерка романа 
„Ме’мед, црвена бандана и пахуљица“, који 
ће припасти читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књиге 
„Десет ствари које смо урадиле (а вероватно 
није требало)“ освојиле су је Викторија 
Остојин и Љубица Јокић. Честитамо! Награде 
се могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

„ЛАГУНА“ И „ ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ:

НАЈУСАМЉЕНИЈУ 
КЊИГУ ОВОГА ЈЕЗИКА 
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КО Ш А Р К А

Кошаркаши Вршца улазе у другу недељу најтеже фазе 
припремног периода, а стручни штаб и управа клуба 
приводе крају преговоре са евентуалним појачањима. 
Тренер Владимир Ђокић задовољан је досадашњим 
билансом прелазног рока, али истиче да посао није 
завршен.

- Недостаје нам профил играча који је најдефицитарнији 
на тржишту, висока петица, а ја сам по том питању 
још избирљивији јер је за концепт игре какву желим 
неопходан покретљив играч који може добро да игра у 
транзицији у оба правца. Оптимиста сам, мислим да ћемо 
ускоро бити комплетни, истакао је стратег Вршчана.

Недавно ангажовани играчи већ су имали прилику да 
се упознају како са саиграчима тако и са градом у коме 
ће живети најмање годину дана. Стефан Агоч један је од 
најталентованијих младих играча Србије који је прошао 
репрезентативне селекције до 16 и 18 година. Један од 
његових најјачих играчких адута је скок, продоран је, 
савршено се уклапа у концепт игре тренера Ђокића, који 
је љубитељ агресивне и полетне игре.

- После пионирских почетака у Новом Саду, у екипи 
НС Старс, уследио је позив екипе Меге да са њима 
одиграм неколико турнира. После тих мечева клуб је 
одлучио да ме ангажује и ја сам у Меги прошао селекције 
млађих кадета, кадета и јуниора. Сениорски деби имао 
сам у екипи Војводине у КЛС, после тога сам играо и у 
јуниорској лиги.

- Вршац ми се допао на први поглед, људи су изузетно 
фини и пристојни, екипа је млада, сви смо приближних 
година и веома брзо створили смо добре односе. То је 
добра гаранција да ће свако од нас дати максимум ове 
сезоне, рекао је Агоч.

Један од интернационалаца у тиму ове сезоне биће 
Словенац Жига Јурчек, играч поникао у љубљанској 
Олимпији.

- Прошао сам све селекције Унион Олимпије, годину и 
по дана наступао за први тим, потом сам искуство стицао 
у Тајфуну из Шентјура, Шенчуру и Ползели. Вршац ми се 
допада, град је веома жив, за сада је све у најбољем реду, 
каже Јурчек.

Словенац ће бити једна од најважнијих полуга спољне 

линије Вршчана ове сезоне.
- Мој најјачи играчки адут је шут за три поена, волим 

јаку игру у одбрани и тимску игру. Упознао сам саиграче 
мислим да имамо квалитет и да се од нас с правом очекује 
да направимо добро сезону, истакао је Јурчек.

Б.Ј.

КОШАРКАШИ ВРШЦА ПОЧИЊУ ДРУГУ НЕДЕЉУ ПРИПРЕМА ЗА НОВУ СЕЗОНУ, ТИМ ЈОШ УВЕК НИЈЕ КОМПЛЕТАН

ЂОКИЋ ТРАГА ЗА ЦЕНТРОМ

Кошаркашице Вршца још увек су у фази 
стицања снаге за напоре које их очекују у 
повратничкој сезони у друштву најбољих. 
Тренер Мирослав Кањевац задовољан је 
ангажманом и истиче да играчице сваким 
даном напредују у физичкој припреми 
и да ће до почетка првенства бити на 
потребном нивоу.

- Понедељком, средом и петком 
комбинујемо теретану и терен, а уторком, 
четвртком и суботом, атлетску стази и парк 
са тереном. Напорно је, девојке то добро 
издржавају, у том режиму рада бићемо 
наредне две недеље када крећемо са 
постепеним обарањем обима и почетком 
рада на брзинској издржљивости. У 
то време почећемо и са припремним 
мечевима на којима ћу инсистирати пре 
свега на трчању.

Кањевац је поновио распоред играња 
припремних мечева и рекао да је извесно 
да ће генерална проба бити у Вршцу 
против прошлогодишњег шампиона 
Црвене звезде.

- Први припремни меч играмо 12. 
септембра против Партизана, следи 
утакмица против против Радивоја Кораћа 

15. септембра, против Арт Баскета 
18. септембра, против Србобрана 22. 
септембра, а државни првак нам је 
потврдио долазак на генералку, остаје 
само да утврдимо тачан датум.

Екипа за наредну сезону је скоро 

сасвим формирана, трага се још увек за 
једном високом играчицом.

- Не тражимо центра који је спор и 
слабије покретан, напротив, желимо брзу 
играчицу и због тога сам можда и ближи 
одлуци да ангажујемо још једну четворку, 

јер су мени драже две брзе четворке, 
јер комбинујући разбе врсте одбрана 
можемо спречити противничке центре, 
али познато је да у женској кошарци 
утакмице не одлучују центри већ спољна 
линија. 

Што се тиче вршачке спољне линије 
Кањевац је мишљења да спада у сам врх 
српске клупске кошарке.

- Имамо два одлична плејмејкера, 
Стојић и Станаћев, имамо одличне 
бекове Љиљу Томашевић и Ану Милетић, 
поливалентну Тину Селаковић која може 
да игра и у спољној линији и као крилни 
центар, ту су Драгана Стјепановић и 
Дејана Веригић, бековска линија даје 
велику чврстину нашем ростеру.

Када очекујете долазак високе 
играчице за попуну ростера?

- Не журимо са одлуком, многе играчице 
чекају неке иностране ангажмане, 
видећемо у финишу прелазног рока каква 
ће бити ситуација. Направили смо ужи 
избор од три имена, у контакту смо, надам 
се да ћемо ускоро финализовати посао, 
закључио је Кањевац.

Б.Ј.

ТРЕНЕР ВРШЧАНКИ МИРОСЛАВ КАЊЕВАЦ СКЛАПА МОЗАИК ТИМА ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

ДВЕ ЧЕТВОРКЕ ДРАЖЕ ОД ПЕТИЦЕ

СПОРТ

АТЛ Е Т И К А

Млади и полетни: Стефан Агоч и Жига Јурчек
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Брза игра биће обележје Вршца у новој сезони: Мирослав Кањевац, тренер 
ЖКК Вршац

У  Београду су одржане на Војној академији 
Квалификације Купа Србије за пионире,где су 
одличан наступ имали такмичари АК Атине.

Марко Младеновски је у тактичкој трци на 
800 м освојио треће место, у конкуренцији 
Региона Београда, Централне Србије и 
Косова и Метохије, са временом од 2:21,09 
минута. Други такмичар Душан Кнежевић 

је у истој трци заузео солидно 8. место са 
резултатом од 2:35 ,57 минута.

Следеће такмичење које очекује 
такмичаре Атине, је појединачно и екипно 
првенство Београда за млађе јуниоре 
следећег викенда, такође на Војној 
академији.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА КУП СРБИЈЕ ПИОНИРА

МЛАДЕНОВСКИ ТРЕЋИ
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 2. КОЛО

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 2. КОЛО

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 2. КОЛО

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

Вршац, Градски стадион, гледалаца 400, судија: Кристијан Чапо, 
стрелци: Радисављевић у 20. за ОФК Вршац, Пановић у 22. минуту за Први 
мај, жути картони: В. Благојевић, Стојковић (ОФК Вршац), Ђорђевић, Чолић, 
Вукановић, Матијевић, Опарница (Први мај).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић (од 81. Мајсторовић), Бељин, 
Качаревић, Радисављевић (од 70. Грек), Новаковић, Јовковић (од 56. 
Драгићевић), Благојевић (од 46. Лазевски), Илић, Вујић, Шошевић.

ПРВИ МАЈ: Опарница, Чолић (од 65. Мирчетић), Ђорђевић, Пановић, 
Милојевић, Матијевић, Живковић, Осман, Крантић, Сремчевић, Вукановић.

Играчи ОФК Вршца су у првој утакмици пред својим навијачима 
надиграли екипу Првог маја, створили неколико изузетно повољних 
прилика, извели 17 корнера, погодили пречку гола противника, али су 
гости имали више среће и однели слађи бод у Руму. 

У 20. минуту велика радост изабраника тренера Мијаиловића. 
Новаковић је идеално центрирао из корнера, Илић на другој стативи 
главом пронашао Радисављевића, уследила је врхинска реакција и 
прецизан ударац главом за вођство ОФК Вршца. Само два минута касније, 
после наизглед безазлене акције Румљана, уследила је грешка у дефанзиви 
Вршчана коју је искористио Пановић, на другој стативи је сачекао пут лопте 
кроз шеснаестерац ОФК Вршца и пласирао лопту у гол.

Друго полувреме протекло је у потпуној офанзиви домаћих. Само 
у периоду од 67. до 70. минута ОФК Вршац је створио три стопостотне 
шансе. Најпре је у 67. Шошевић изванредно скочио у казненом простору 
гостију, сјајно реаговао на центаршут Лазевског из корнера, али је голман 
Опарница парадом спречио погодак. Минут касније сјајну акцију извео 
је Драгићевић, идеално упослио Вујића, али је голман Првог маја поново 
бриљирао. У 68. минуту Лазевски је одлично центрирао из корнера, 

Качаревић сјајно шутирао, ударац је зауставила пречка. У завршници је 
тренер Мијаиловић појачао ритам увођењем Грека, али се резултат није 
мењао.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ РЕМИЗИРАО ПРОТИВ ТРАДИЦИОНАЛНО НЕУГОДНИХ РУМЉАНА У ПРВОМ МЕЧУ ПРЕД СВОЈИМ НАВИЈАЧИМА

ВРШАНИ БОЉИ, РУМЉАНИ СРЕЋНИЈИ
ОФК ВРШАЦ – ПРВИ МАЈ 1:1 (1:1)

ФУД БА Л

Анализирајући утакмицу против Првог 
маја тренер Мијаиловић није могао а да се не 
осврне на арбитражу Кристијана Чапа, који 
је по мишљењу стратега Вршчана оштетио 
домаће.

- Незадовољан сам нерешеним исходом, 
мислим да смо игром заслужили сва три 
бода. Изгледа да сам био у праву када сам пре 
утакмице рекао да опасност вреба са свих 
страна. Судија Чапо просто није био на нивоу 
квалитета утакмице, што потврђују снимак и 
одлука контролора да суботичком арбитру 
да слабу оцену. Пропустио је да додели два 
црвена картона гостујућим играчима, један 
директан, после старта над Радисављевићем 
и други жути у 40. минуту над Новаковићем. 
Брине ме чињеница да смо на другој утакмици 
заредом примили гол из прекида, а исто 
тако не могу да будем миран ни због великог 
броја нереализованих стопостотних прилика. 
Ипак, овај бод имаће значај ако наставимо са 
континуитетом добрих резултата.

У трећем колу бићете актери дербија, 
очекује вас тешко гостовање Радничком у 
Сомбору који је прошле сезоне био директан 

конкурент за висок пласман. Наступате ли 
комплетни?

- Сарајлин ће паузирати још четири недеље, 
Лазевски је добио ударац и под знаком је 
питања, Новаковић је ровит, мучи га тетива. Сем 
тога Драгићевић и Грек не тренирају три дана 
због стомачног вируса. Видећемо, до утакмице 
има још пар дана. Што се тиче наредне утакмице, 
без куртоазије, Раднички из Сомбора је један од 
најозбиљнијих клубова у свим групама Српске 
лиге. По инфраструктури, по финансијама, 
по квалитету играча, на крају и по традицији, 
заслужују највећи респект. Два пута смо се са 
њима састајали на гостовањима, оба пута смо 
изгубили, по свим параметрима, без обзира 
како су стартовали, мислим да су фаворити. 
Никог нормалног не могу да заварају два пораза 
Сомбораца на старту, свако ко погледа те две 
утакмице може да види о каквој се екипи ради. 
Они ће можда бити под мало већим притиском 
због губитка бодова у прве две утакмице, али 
притисак осећамо и ми јер смо кикснули на 
домаћем терену. Мислим да ће се састати две 
добре екипе и да ће уживати љубитељи фудбала.

Каква су очекивања?

- Једино што желим то су егал услови. Мислим 
да обе екипе заслужују поштено суђење, али 
ја сам потпуно немоћан да утичем на то и због 
тога ми остаје само да се молим Богу да то тако 
и буде, закључио је Мијаиловић.

Б.Ј.

ТРЕНЕР ОФК ВРШЦА НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ НЕЗАДОВОЉАН СУЂЕЊЕМ ПРОТИВ РУМЉАНА

ЧАПО НАС ОШТЕТИО, МОЛИМ БОГА ДА У 
СОМБОРУ БУДЕ ПОШТЕНО

Вршачке узданице: Војин Радисављевић и Матија Грек
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Важан је континуитет: Ненад 
Мијаиловић, тренер ОФК Вршац

Пландиште, гледалаца 200, судија: Немања 
Домазетоски (Панчево), стрелци: Спремо у 44 за 
Слогу, Богдановић у 71. Минуту за Јединство.

СЛОГА: Стевановић, Бабић, Прица, 
Михајловски, Лазаревић, Црногорац, Спремо, 
Вучковић, Радић, Стефановски (Коруга), Олђа.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Мијошко, Текијашки, 
Пештерац, Бобић, Ћирка, Богдановић, Моторов, 
Станков, Јанковић, Панчевац (Савић).

Јужнобанатски дерби Војвођанске 
лиге оправдао је очекивања што се тиче 
борбености свих играча на терену и резултатске 
неизвесности. Први су се радовали домаћи, 
у финишу првог полувремена Спремо је 
био прецизан после одличне асистенције 
Стефановског. Друго полувреме резултатски 
је припало Јединству, искусни Богдановић 
постигао је нови погодак у сезони и обезбедио 
да слађи оде у Влајковац.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК
БЕЗ ПОБЕДНИКА У 

КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ

СПРЕМО И 
БОГДАНОВИЋ 

ПРЕЦИЗНИ
СЛОГА (ПЛАНДИШТЕ) – ЈЕДИНСТВО 

(ВЛАЈКОВАЦ) 1:1 (1:0)

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 2. КОЛО

Подриње - Железничар  1 : 4
Пролетер 2006 - Петар Пуача  3 : 1
Раднички (СМ) - Инђија  2 : 4
Петрика - Раднички (Зр)  3 : 1
Динамо 1945 - Омладинац  0 : 3
ОДР - ОФК Вршац   2 : 2

1.Инђија  2        2 0        0 6
2.Железничар 2        2 0        0 6
3.ОФК Вршац 2        1 1        0 4
4.Омладинац 2        1 1        0 4
5.Петрика 2        1 1        0 4
6.Раднички (Зр) 2        1 0        1 3
7.Пролетер 2006 2        1 0        1 3
8.ОДР  1        0 1        0 1
9.Подриње 1        0 0        1 0
10.Раднички (СМ) 2        0 0        2 0
11.Петар Пуача 2        0 0        2 0
12.Динамо 1945 2        0 0        2 0

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 2. КОЛО

Раднички (Ш) - Железничар  1 : 1
Раднички (НП) - Петар Пуача  1 : 5
Раднички (СМ) - Инђија  0 : 1
Петрика - Раднички (Зр)  5 : 3
Динамо 1945 - Омладинац  0 : 0
ГФК Словен - ОФК Вршац  5 : 1

1.Инђија  2        2 0         0 6
2.ГФК Словен 2        2 0         0 6
3.Петар Пуача 2        2 0         0 6
4.Петрика 2        2 0         0 6
5.ОФК Вршац 2        1 0         1 3
6.Раднички (СМ) 2        0 1         1 1
7.Раднички (Зр) 2        0 1         1 1
8.Омладинац 2        0 1         1 1
9.Раднички (Ш) 2        0 1         1 1
10.Динамо 1945 2        0 1         1 1
11.Железничар 2        0 1         1 1
12.Раднички (НП) 2        0 0         2 0
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