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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА 
НА ВРШАЧКОЈ ЛЕПОТИЦИ

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ ГЕРХАРДА

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА  
ГРАДА ВРШЦА ПОВОДОМ 77. ГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА ОД ФАШИЗМА

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Награда се додељује појединцима и колективима за врхунски допринос 

у области привреде, науке, образовања, медицине, културе и уметности, 
спорта, залагања за слободу и мир, очување традиције антифашизма, као 
укупан допринос афирмацији и угледу Града Вршца.

Награда ће бити уручена добитнику на свечаној академији у Вршцу.

Право предлагања кандидата за добитника имају сва правна и физичка 
лица.

Предлог са образложењем у писаној форми, потребно је доставити до 
30.септембра 2021. године, лично или путем поште, на адресу СУБНОР 
Вршац,Вука Караџића 3, или на електронску пошту; ag.djordjevic@yahоо.com 
са назнаком: За Октобарску награду СУБНОР Града Вршца.

Одлуку о избору добитника доноси Градски одбор СУБНОР.

На Римокатоличкој цркви Св. 
Герхарда у Вршцу у току су радови на 
санацији оштећења на торњевимма 
цркве. Радове финансира Град Базел 
из Швајцарске и жупа у Базелу заједно 
са Министарством културе Републике 
Србије и Градом Вршцем.

Црква Св. Герхарда у Вршцу, 
коју још називају још и вршачком 
лепотицом, годинама се бори 
са зубом времена који је на њој 
направио бројна оштећења. Кров на 
цркви је обновљен, али услед јаких 
ветрова настала су и ошттећења на 
торњевима који су симбол цркве. 
Средства за обнову до сада није било 
јер укупна сума прелази вредност од 
два милиона евра, али захваљујући 
граду Базелу и жупи у Базелу могло је 
да се почне са радовима.

- Почели смо обнову с тим што 
смо подигли скелу до балкона десног 

торња. То је транспортна скела која 
ће бити потребна за транспорт 
материјала у време обнове а ја се 

надам да ћемо у скорије време, до 
касне јесени, подићи и скелу до крста 
на десном торњу, рекао је жупник 
Ален Палатинуш.

Урађен је пројекат реконструкције 
цркве са спољне стране, али током 
радова откривају се нова оштећења и 
проблеми. 

- Сад како прилазимо мало 
ближе објекту виде се и мало дубља 
оштећења која се морају поправити. 
Анализе су утврдиле да пет врста 
камена постоји на самом торњу који 
се морају поправити и конзервирати, 
додао је жупник Палатинуш.

Биће урађена комплетна 
реконструкција торњева а затим се 
планира и санација фасаде. Након 
тога следи унутрашње уређење и 
реконструкција оргуља које представљају 
раритет у Србији. У циљу обнове оргуља 
формирано је Удружење љубитеља 

оргуља како би се прикупила средства и  
очувало културно богатство.

Симбол града биће обновљен заједничким финансирањем Градова Базела и 
Вршца, као Министарства културе Републике Србије

Много посла у спољној и унутрашњој реконструкцији: Жупник Ален Палатинуш

Торњеви претрпели бројна оштећења услед јаких ветрова
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ВИСИНА ЈЕДНОКРАТНОГ НОВЧАНОГ ДАВАЊА 
250 ХИЉАДА ДИНАРА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА СУФИНАНСИРА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ

Караван дигиталних вештина, писменост 
и безбедност, намењен је свим грађанима 
у циљу упознавања са електронским 
услугама које су доступне на сајту Е- 
управе, принципима електронске трговине 
и основама безбедног коришћења 
друштвених мрежа.

Караван је у име Града Вршца дочекала 
и поздравила учеснике помоћница 
Градоначелнице Вршца Тамара Радочај.

Захваљујући овим вештинама грађани 
ће лако моћи да приступе Е-управи и да 
преузму информације које су им неопходне 
а да кажемо да уз све то и уштедети време за 
неке процедуре. 

Једно од предавања које је привукло 
највећу пажњу је безбедност деце на 
интернету, корисно за децу, али пре свега за 
родитеље.

- Оно што сваки родитељ треба да зна 
од тренутка кад детету преда уређај у 
руке, да ли је то мобини телефон или лап 
топ, да укаже да поред добрих ствари на 

интернету постоји и опасност. Родитељ 
треба да се едукује који су то ризици и које 
су то опасности које вребају на интернету 
и које су мере заштите како би  могли 
сутра да пренесу својој деци на шта да 
обрате пажњу, чега да се пазе, како на 

правилан и безбедан начин да користе 
дигиталне технологије. То је наш циљ и 
наше Министарство за трговину, туризам и 
телекомуникације основало је Национални 
контакт центар управо како би саветовали, 
информисали грађане и прослеђивали 

пријаве надлежним институцијама када 
се десе неке опасности које вребају 
на интернету, рекла је Емина Бековић 
едукаторка Националног контакт центра за 
безбедност деце.

Што се тиче дигиталне вештине деца су 
много вештија, али нису дигитално писмена 
. Добро се сналазе са техничким стварима, 
много боље него родитељи , али нису 
свесни ризика и опасности на интернету .

- Србија слови за једну од земаља која 
најбрже напредује у сфери дигитализације 
те информисаност грађана и њихова 
писменост у овој области основ даљег 
унапређења услуга, закључила је Бековић.

Караван дигиталне експедиције 
организован од стране Министарства за 
рад запошљавање борачка и социјана 
питања и канцеларије за ЕУ управу у 
партнерству са програмом нова писменост 
Америчке агенције за међународни развој и 
Програмом УН боравиће у укупно тринаест 
градова у Србији.

ЕДУКАЦИЈА РОДИТЕЉА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ
ТОКОМ ВИКЕНДА У ВРШЦУ JE ОДРЖАНА ДИГИТАЛНА ЕКСПЕДИЦИЈА

Градска управа Града Вршца објавила је јавни 
позив за остваривање права на суфинансирање 
трошкова биомедицински потпомогнутог 
оплођења у 2021. години. Висина једнократног 
новчаног давања за биомедицински потпомогнуто 
оплођење износи 250.000,00 динара, по брачном 
или ванбрачном пару и исплаћује се у једнократном 
износу, по предрачуну, а на рачун здравствене 
установе која ће спроводити поступак.

Право учешћа на јавном позиву за остваривање 
права на суфинансирање трошкова биомедицински 
потпомогнутог оплођења могу да остваре 
парови, под условом да жена - пацијенткиња у 
моменту подношења захтева није навршила 45 
година живота, да су оба партнера или само један 
држављани Републике Србије, да оба партнера 
имају пребивалиште на територији Града Вршца 
најмање годину дана до дана подношења захтева 
и да пар не испуњава услове за укључивање у 
„Програм вантелесне оплодње“ који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање по 
било ком критеријуму прописаном Правилником 
РФЗО-а.

Рок за подношење захтева тече од 02.09.2021. 
године, односно од дана објављивања јавног 
позива у средствима јавног информисања и на сајту 
Града Вршца и траје до 01.12.2021. године. Више 
информација можете пронаћи у јавном позиву на 
сајту Града Вршца.

Припадници Министарства унутрашњих послова, 
Управе граничне полиције, запленили су више више од 
99.000 фалсификованих америчких долара на Граничном 
прелазу Ватин и ухапсили П. К. 45 година због постојања 
основа сумње да је учинио кривична дела фалсификовање 
новца, фалсификовање исправе и лажно представљање.

Осумњичени се терети да се најпре легитимисао 
полицији фалсификованом службеном легитимацијом 
међународне полиције, а потом је, приликом прегледа 
возила марке “тојота” којим је он управљао, пронађено 
99.100 фалсификованих америчких долара, две 
фалсификоване румунске боравишне дозволе и 
фалсификована међународна дозвола за управљање 
пловилом.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова 

и он ће, по истеку задржавања, уз кривичну пријаву, бити 
приведен Вишем јавном тужилаштву у Панчеву.

Цариници су 3. фебруара 2021. године на испостави 
Пошта Београд осујетили покушај кријумчарења 239 
антиквитетних кованица од којих поједине представљају 
национално благо. Случај је откривен током контроле 
извозног царињења пошиљке које је из Вршца упућена 
примаоцу у Великој Британији а у којој је био пријављен 
часопис за књижевност уметност и прекограничну културу 
Лумина тежак 350 грама: Одмах су контактиране националне 
установе културе ради утврђивања аутентичности порекла 
и вредности кованица а збирка је задржана до окончања 
поступка саопштавају из Царине. Како је ову збирку у 
Велику Британију покушала да пошаље српска држављанка 
Царинарница Београд ће упутити захтев надлежном Суду са предлогом да се предмети предају Историјском музеју 

Града Београда .

ЗАПЛЕНА ЛАЖНИХ ДОЛАРА
УСПЕШНА АКЦИЈА ПРИПАДНИКА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
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Међународно такмичење у обарању 
руку одржано је протеклог викенда у 
Вршцу (4-5. септембар), на градском 
језеру. Овај спорт је тек недавно заживео 
у Србији (Национални савез основан је 
пре две године) а овог лета по први пут 
је одржан Међународни Вршац ОПЕН 
коме су посебну драж дали Швеђани, 
неки од њих и вишеструки шампиони. 
Такмичење је организовао Дамир Крунић, 
шампион Шведске, Србије и један од 8 
најбољих светских такмичара. Да ово 
није спорт искључиво за јачи пол својим 
учешћем потврдиле су и даме. Вршачка 
публика имала је прилику да на делу види 
и светски шампионку Милон Клајнсмит. 
Читаву организацију подржао је Град 
Вршац.

- Веома необично такмичење у оквиру 
нашег спортског лета, изненађени смо 
великим интересовањем тако да смо већ 
ушли и у преговоре за следећу годину.
Желимо да буде на још већем нивоу. 
Захвалио би се Клубу Распућин на веом 
доброј организацији, рекао је Марко 
Рашић, члан Градског већа задужен за 
спорт и омладину.

Читав  спектакл улепшале су чланице 
плесних група спортских клубова и дечји 
хор „Распевано срце“.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВРШЦА У ОБАРАЊУ РУКУ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ШВЕДСКИ СТАНДАРД ВРШАЧКОГ СПОРТСКОГ ЛЕТА
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Ова шаховска минијатура Боре 
Костића (1887-1963) одиграна је 
1911 г. и спада у праве бисере 
креативно  интелектуалног 
шаховског стваралаштва, на које могу 
да буду поносни његови суграђани 
и љубитељи шаха у целој Србији. 
Удружење грађана за неговање 
шаховске традиције Вршац подсећа 
на ову чувену шаховску партију, данас 
познату десетинама милиона шахиста 
широм света. Ево оригиналног текста 
и коментара те партије од Озрена 
Недељковића (1903-1984), нашег 
познатог шаховског мајстора и 
публицисте, у својој књизи „Уџбеник 
шаха“ из 1946године (страна 62): 
„Костићева минијатура“, играно у 
Келну 1911. Године.

Бели: Милок - Црни: Костић                                                                                                               
1. е2-е4       е7-е5, 
2. Сг1-ф3     Сб8-ц6                                                                                                                   
3. Лф1-ц4      Сц6-д4?                                                                                                                    
Како је у говору о општим 

принципима игре речено, није добро 
без потребе двапут играти истом 
фигуром у отварању. У овом случају то 
има свог оправдања, јер црни жртвује 
пешака на е5 и поставља противнику 
фину замку.

4. Сф3:е5?                                                                                                                         
Бели пада у клопку!  Добитак 

пешака на е5 и могућност удара на ф7 
очевидно су били исувише велики ма

мац.                                                                                                                                  
4....  Дд8-г5!                                                                                                             
Истовремено напада коња на е5 и 

пешака на г2.
5. Се5:ф7                                                                                                                            
Беломе не преостаје ништа друго 

до да продужи своју акцију.                                     
5. Дг5:г2, 6.Тх1-ф1      Дг2:е4+, 

7.Лц4-е2     Сд4-ф3 мат!                                                                                                        
Ово је врста угушеног мата.    

Завршна позиција минијатуре 
налази се и на шаховској плочи, 
делимично оштећеној од вандала, 
на споменику Бори Костићу у центру 
града.   

Минијатура нашег великог 
мајстора Боре Костића имала је 
лепог успеха у шаховском свету и у 
шаховској литератури се наводи као 
пример. Више пута је понављана и на 
турнирима, где су појединци падали 
у клопку не знајући за зао удес свог 
несрећног претходника Милока“

Тако је коментарисао 1946 године 
Озрен Недељковић Костићеву 
минијатуру, а ми данас, 75 година 
касније, немамо много тога шта да 
додамо, осим да је протекло време 
доказало да се ради о правом 
шаховском драгуљу, којој протекло 
време само потврђује да се ради о 
бесмртној партији..

То је најстарија бриљантна 
шаховска партија записана у Србији 

и свакако заслужује да се помене на 
свој 110-ти рођендан.Са њом вечно 
живи и њен аутор Бора Костић, 
о коме можете више сазнати из 
документарног краткометражног 
филма „Бора Костић шаховски 
Апостол“ на Јутјубу, или на нашем 
сајту  www.sahtradicija.rs.       

Бора Костић као највећи 
пропагатор шаховске игре у историји 
шаха, задужио је свој град Вршац, 
државу Србију и цео шаховски свет. 
Да би му се одужили, град  Вршац је 
у свом статуту од 1969г.имао обавезу 
одржавања Меморијала Боре 
Костића сваке друге године, па је до 

2012г. одржано је 17. Меморијала, 
на којима су играли: Петросјан, 
Гелер, Бронштајн, Портиш, Мекинг, 
Глигорић, Матуловић, Велимировић, 
Матановић, Ивков, Љубојевић и 
многи други шаховски великани. 
Од 2012г. Меморијал се више не 
одржава, из статута Вршца избачена је 
обавеза одржавања Меморијала, али 
љубитељи шаха из Вршца и Србије не 
смеју да заборављају своје великане 
и очекују обнављање Меморијала 
наредне 2022 године. 

Драган Крагић, 
председник Удружења грађана 

за неговање шаховске традиције 
Вршац 

ЧИКА БОРИН ИСТОРИЈСКИ БИСЕР
110 ГОДИНА ОД НАСТАЈАЊА ЧУВЕНЕ ШАХОВСКЕ МИНИЈАТУРЕ ПРВОГ СРПСКОГ ШАХОВСКОГ ВЕЛЕМАЈСТОРА БОРЕ КОСТИЋА  

На основу члана 34 Закона о јавној својини  Хемијско медицинска школа 
из Вршца, Стеријина 113,

Упућује јавни позив
за прикупљање писаних понуда за давање у закуп  

слободних термина у сали за  физичко васпитање
Предмет овог јавног позива је  давање у закуп  слободних термина у сали 

за физичко васпитање са правом на коришћење помоћних просторија ( 
сала   и  свлачионице ), које се налазе у саставу Хемијско медицинске школе 
у Вршцу,  Стеријина 113:

- Сала се може користити искључиво за : тренинге, утакмице и 
рекреацију

- Почетна висина закупнине је 1.050,00 динара по сату коришћења ( 
изведена по основу цене квадратног метра утврђене Одлуком скупштине 
града Вршца )

- Рок трајања закупа је:  од дана потписивања уговора па до 30 јуна 
2021 године (закуп се неће вршити јула и августа када је летњи распуст) 

Обавезе закупца:
- Плаћање закупнине:  је на основу броја сати коришћења сале за 

претходни месец по испостављању фактуре,  а плаћање најкасније до 15-ог у 
месецу за претходни месец

- Закупнина не обухвата: трошкове комуналија ( грејање, струја, вода, 
одржавање чистоће...)о чему ће се сачинити посебан уговор а на основу 
стварних трошкова

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава односно понуда мора садржати: висину закупнине која се нуди, 
фотокопију Решења о упису у АПР,  а физичка лица име и презиме,ЈМБГ  
адреса, контакт телефон.-

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти са назнаком 
„ЗАКУП- не отварати“ на адресу Хемијско медицинска школа Вршац Стеријина 
113.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива у листу 
Вршачка кула.

Све  додатне информације могу се добити на телефон: 013/830 292 и 
013/839 085.
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Шта је најважније у раду са 
талентованим ученицима? На који 
начин се они препознају,како се 
таленат негује? 

- У Вршачкој гимназији радим 
као професорка српског језика и 
књижевности двадесет пет година. 
Основну и средњу школу завршила 
сам у родном граду, а Филолошки 

факултет у Београду. Професија 
наставника је један од најлепших 
позива. Могу рећи да у српском 
образовању раде племенити и 
квалитетни људи. У Вршачкој 
гимназији упознала сам много 
даровитих ученика који су свој 
таленат показали на различитим 
такмичењима и литерарним 
конкурсима. То су: Књижевна 
олимпијада, такмичење из српског 
језика и језичке културе, такмичење 
рецитатора. Многи моји ђаци освојили 
су запажене резултате на општинском, 
регионалном и републичком нивоу. 
Посебно бих издвојила Међународну 
лингвистичку олимпијаду у 
Манчестеру 2013. године у којој је 

учествовао тим из Србије. Милана 
Ивковић, тада ученица Гимназије, 
била је члан тима, а ја сам била њен 

професор – ментор. Песма Тијане 
Станојев освојила је награду на 
Међународном литерарном конкурсу 
у Бечу. Даровити ученици показују 
свој таленат и кроз многобројне 
школске приредбе и Светосавке 
академије. Професор српског језика 
и књижевности је ту да таленат 
открије, препозна, развија и негује. 
Он подстиче и усмерава даровите, 
маштовите и креативне ђаке на 
стваралаштво и неговање лепе речи. 

Колико наш школски систем 
помаже у препознавању и 
неговању талента код деце? 

- Када је реч о гимназијама, 
мислим да наш школски систем даје 

ИНТЕРВЈУ
ЉУПКА ГРГИН, ПРОФЕСОРКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ: 

„КРОЗ КЊИЖЕВНОСТ СВОГ 
ЈЕЗИКА, ЧОВЕК УТВРЂУЈЕ 
СОПСТВЕНИ ИДЕНТИТЕТ“

 На недавно одржаном 
конкурсу „Вршачке 
куле“ „Златни гроздови“, 
прво место у категорији 
средњошколских 
литерарних радова 
освојио је гимназијалац 
Елек Шебешћан. 
Елек је само један од 
многих талентованих 
средњошколаца којима 
је професорка српског 
језика и књижевности 
Љупка Гргин била менторка 
током своје досадашње 
двадесетпетогодишње 
каријере. О раду са младим 
људима, препознавању 
талента, важности 
потврђивања сопственог 
идентитета кроз језик и 
књижевност и магији која 
настаје у интеракцији 
професора и ученика, 
Љупка Гргин је говорила за 
„Вршачку кулу“. „Заблуда је деца 

не читају ништа. 
То су паметни, 
радознали, 
интелигентни и 
отворени млади 
људи.“ 

„Национална 
књижевност 
није ограничена 
само на естетику. 
Она у себи 
носи одблеске 
културе једног 
народа, његове 
прошлости, 
традиције 
и историје, 
она је доказ 
континуитета 
и жеље за 
постојањем.“ 
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једно широко образовање, али је 
кључна улога наставника. Планом 
и програмом обухваћен је додатни 
рад са талентованим ученицима и 
секције на које се они радо одазивају. 
Последњих неколико година уведени 
су и изборни предмети које ученици 
сами бирају, у складу са својим 
интересовањима. 

У којој су се мери образовни 
програми када су у питању 
српски језик и књижевност за 
гимназијалце мењали последњих 
година? 

- Образовни програм из српског 
језика и књижевности није се 
битно променио. Број часова језика 
и језичке културе је остао исти, 
а из књижевности се раде дела 
националне и светске књижевности. 
То су дела Јована Стерије Поповића, 
Доситеја Обрадовића, Вука Караџића, 
Светог Саве, средњовековна и 
народна књижевност, песме наших 
романтичара: Ђуре Јакшића, 
Бранка Радичевића, Јована 
Јовановића Змаја, приповетке Радоја 
Домановића, дела Иве Андрића, 
комедије Бранислава Нушића, песме 
Десанке Максимовић... Национална 
књижевност није ограничена само на 
естетику. Она у себи носи одблеске 

културе једног народа, његове 
прошлости, традиције и историје, 
она је доказ континуитета и жеље за 
постојањем. Кроз књижевност свог 
језика, човек утврђује сопствени 
идентитет. Са друге стране, важно 
је и читати књижевна дела других 
народа, јер на тај начин упознајемо 
туђе културе и обогаћујемо себе, 
постајемо комплетнији, целовитији. 
Дела светске књижевности која се 
раде у гимазији су: „Хамлет“, „Ромео и 
Јулија“, „Ана Карењина“, „Чича Горио“, 
„Злочин и казна“, „Процес“, Чеховљеве 
приповетке и драме итд. 

Колико је образовни програм 
по којем се ради прикладан за 
данашње генерације? Колико 
комуницира са ученицима? 

- Мислим да је образовни програм 
по коме се ради прикладан за 
данашње генерације, али да би 
требало повећати број часова српског 

језика и књижевности у основној 
школи, гимназијама и средњим 
стручним школама. Посао књижевног 
стварања је и данас актуелан и свако 
време има своје писце и читаоце. 

Шта средњошколци својевољно 
читају? 

- Средњошколци су радознали и 
отворeни. Заблуда је деца не читају 
ништа. То су паметни, интелигентни 
млади људи, али их одликује 
нестрпљење, па уколико их не 

заинтересујете, врло брзо одустају 
од читања и предмета. Чини ми се 
да немају доследност и истрајност у 
напорима која су пропорционална 
њиховом потенцијалу и 

интелигенцији. Међутим,ако успете 
да их заинтересујете, да пробудите 
и одржите њихову радозналост, у 
стању су да својевољно истражују, 
уђу у дубину, да се баве литературом 
и да читају са великим задовољством. 
По свиом избору читају епску и 
научну фантастику, хорор приче, 
Достојевског, Стивена Кинга. 

Тренутно су у средњошколским 
клупама деца рођена увелико у ери 
интернета и мобилних технологија. 
Да ли се то осети у начину на који 
они перципирају свет око себе, па 
и књижевност? 

- Нове генерације у свом 
свакодневном искуству имају 
савремене технологије и друштвене 
мреже. Настава ће у сваком случају 
постати много ближа савременој 
генерацији, ако се у њој употребљава 
оно што је саставни део живота 
младих људи. На тај начин настава 
се осавремењује и постаје 
приступачнија и препознатљива. 
Међутим, тешко је потпуно заменити 
наставника у учионици као што је то 
случај са онлајн наставом. Та врсту 
комуникације, интерактивности, 
енергије, сугестивности и динамике 
коју наставник својим гласом, гестом, 
мимиком и целокупном појавом 
преноси својим ученицима на часу 
уживо – магија је на делу. 

Т. Станојев Косановић

ПРЕПОРУКА ПРОФЕСОРА КЊИЖЕВНОСТИ 
Шта бисте препоручили младима за читање? 
- Ако је у питању школски програм,онда оно што је предвиђено. 
Ако говоримо уопштено о књижевним делима, препоручујем драме 
Душана Ковачевића, „Знакови поред пута“ Иве Андрића, роман ,,Глад“ 
Мирјане Бобић Мојсиловић. 

„Тешко је 
потпуно 
заменити 
наставника 
у учионици 
као што је то 
случај са онлајн 
наставом. 
Та врста 
комуникације је 
магија на делу.“ 
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Више од 200 медицинских часописа 
широм света спрема се да објави уводник 
који позива лидере да предузму хитне мере 
у вези са климатским променама и заштитом 
здравља. Британски медицински журнал 
(БМЈ) навео је да је ово први пут да се толико 
публикација окупило да објави исти извештај, 
што одражава озбиљност ситуације, преноси 
Гардијан.

У уводнику, који се објављује пре Генералне 
скупштине Уједињених нација и конференције 
о климатским промена у Глазгову у новембру, 
наводи се следеће:

„Уочи ових кључних састанака, ми - 
уредници медицинских часописа широм 
света позивамо на хитну акцију како бисмо 
задржали просечно глобално повећање 
температуре испод 1,5 степена, а како би смо 
зауставили уништавање природе и заштитили 
здравље.„

У уводнику се наводи да здрављу већ 
штете глобална повећања температуре и 
уништавање природног станишта, на које 
здравствени радници деценијама скрећу 
пажњу.

„Уједињени смо у признавању да ће 
само фундаменталне и правичне промене 
у друштву преокренути наш тренутни курс”, 
кажу уредници медицинских часописа.

Такође се у уводнику додаје да највећу 
претњу глобалном јавном здрављу 
представља континуирани неуспех 
светских лидера да задрже глобални пораст 
температуре испод 1,5 степена и да обнове 
природу, тако да се морају учинити хитне 
промене у целом друштву које ће довести 
до праведнијег и здравијег света, преноси 
Танјуг. Главна уредница БМЈ-а Фиона Годли и 
једна од коауторки уводника, рекла је да су 
здравствени радници били на првој линији 
кризе корона вируса, али да су уједињени у 
упозорењу да температуре изнад 1,5 степена 
и допуштање континуираног уништавања 
природе ће донети далеко смртоноснију 
кризу.

„Богатије нације морају да делују брже 
и учине више, а 2021. година мора да буде 
година у којој свет мења курс, јер наше 
здравље зависи од тога”, рекла је Годли.

Извор: Политика

Велико удружење поморске индустрије 
подржало је данас планове за увођење 
глобалне накнаде за емисију угљеника у 
бродском саобраћају, како би се финансирао 
прелазак тог сектора на горива која не 
угрожавају климу. Међународна комора 
бродара (ИЦС) саопштила је да предлаже 
Уједињеним нацијама да сва пловила која 
глобално емитују угљеничне гасове изнад 
одређеног нивоа треба да плаћају извесну 
накнаду по метричкој тони угљен-диоксида, 
преноси АП.

Ово удружење, које заступа 
бродовласнике и оператере који покривају 
преко 80 посто светске трговачке флоте, 
није навело коју би цену по метричкој 
тони угљеника подржало. Процењује се да 
поморска индустрија има удео од скоро 3,0 
посто у глобалној емисији гасова са ефектом 
стаклене баште, који изазивају глобално 
загревање. Активисти за заштиту животне 
средине поздравили су предлог ИЦС-а, 
напомињући међутим да се удружење није 
изјаснило о висини накнаде.

„Знаћемо да су озбиљни по овом 
питању када прихвате ниво накнаде који 
су климатски угрожене острвске земље 
већ предложиле”, изјавила је Ефа О’Лири, 

директорка сектора за глобални транспорт 
у Фонду за заштиту околине.

Маршалова и Соломонска острва, две 
земље са великим бродским флотама које су 
озбиљно угрожене климатским променама, 
предложиле су да намет на угљеник износи 
100 долара по тони, преноси Танјуг. Из ИЦС-а 
су поручили да се противе појединачним 
регионалним мерама, попут оних које је 

предложила Европска унија, и заложили 
се да новац прикупљен од накнада иде у 
климатски фонд из ког би се субвенционисала 
чистија алтернативна горива, као што је 
водоник, док год њихова цена не постане 
конкурентна конвенционалним горивима.

вот у универзуму”, рекао је др Мадхусен. 
Извор: Политика

Покривени трг * Безистан 
(арапско-персијска реч) 
прекривени је трг, покривена 
чаршија, у којој се налазе 
радње са мануфактурном 
и галантеријском робом. У 
Сарајеву постоје два безистана 
– „Бруса-безистан” и „Стари” или 
„Гази–Хусревбегов безистан”. У 
Београду на Терзијама постоји 
безистан.

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

Шта је 
безистан

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
АКТИВИСТИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОЗДРАВИЛИ ИНИЈАТИВУ ПОМОРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

БРОДАРИ ПРЕДЛАЖУ ГЛОБАЛНУ 
НАКНАДУ ЗА ЕМИСИЈУ УГЉЕНИКА

Кости тинејџерке ловца-сакупљача, која је умрла пре 
више од 7.000 година на индонежанском острву Сулавеси, 
откривају причу о досад непознатој групи људи, јавља Си-
Ен-Ен. Према новом истраживању, ова посебна људска лоза 
није пронађена нигде другде у свету, а студија је објављена 
у часопису „Нејчер”.

„Открили смо први древни људски ДНК у острвској 
регији између Азије и Аустралије, познат као ’Валасеа’, 
који пружа нови увид у генетску разноликост и историју 
популације раних модерних људи у овом мало познатом 
делу света”, наводи у својој студији коаутор Адам Брум, 
професор археологије у Аустралијском истраживачком 
центру за еволуцију људи при Универзитету Грифит.

Први модерни људи користили су острва Валасеа, 
која углавном обухватају индонежанска острва Сулавези, 
Ломбок и Флорес, за прелазак из Евроазије на аустралијски 
континент пре више од 50.000 година, сматрају 
истраживачи. Међутим, тачна рута или начин на који су се 
кретали овим прелазом није позната, преноси Танјуг.

„Мора да су то учинили користећи релативно 
софистициране пловне објекте одређене врсте, јер није 
било копнених прелаза између острва”, рекао је Брум.

Алати и пећинске слике сугеришу да су људи живели 

на овим острвима пре 47.000 година, али је фосилни запис 
оскудан и древна ДНК се брже разграђује у тропској клими. 
Међутим, истраживачи су 2015. године открили костур 
жене у доби од 17 до 18 година у пећини на Сулавесију. 
Њени остаци су сахрањени у пећини пре 7.200 година, 
а била је део тоалеанске културе, пронађене само на 
југозападу Сулавесија. „’Тоалије’” су назив који су археолози 
дали прилично загонетној култури праисторијских ловаца 
и сакупљача који су живели у шумовитим равницама и 
планинама Јужног Сулавесија пре око 8.000 година до 
отприлике петог века наше ере”, рекао је Брум.

Млада тинејџерка ловац-сакупљач је први углавном 
комплетан и добро очуван костур повезан са тоалеанском 
културом, рекао је Брум. ДНК-а младе жене је показао да је 
она потомак првог таласа савремених људи који су ушли на 
Валасеу пре 50.000 година.

Ово је био део почетне колонизације „Велике 
Аустралије”, или комбиноване копнене масе Аустралије 
и Нове Гвинеје. „То су преци данашњих домородачких 
Аустралијанаца и Папуанаца”, рекао је Брум. Испоставило 
се и да је најстарији геном открио још нешто – досад 
непознате древне људе. Откривено је и да тинејџерка 
дели порекло са одвојеном и посебном групом људи из 

Азије која је вероватно стигла након колонизације Велике 
Аустралије – јер савремени староседеоци Аустралијанци 
и Папуанци, према речима Брума, не деле порекло са 
овом групом. „Раније се сматрало да су први пут људи са 
азијским генима ушли у Валасеу пре око 3.500 година када 
су фармери који су говорили аустронезијски из неолитског 
Тајвана прешли преко Филипина у Индонезију”, рекао је 
Брум.

Извор: Политика

ДРЕВНИ ДНК ОТКРИВА НЕПОЗНАТУ ГРУПУ ЉУДИ

ПРАИСТОРИЈСКИ ЛОВЦИ 

УЗБУНА ЗБОГ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА  

ПОЗИВ СВЕТСКИМ ЛИДЕРИМА ДА ПРЕДУЗМУ ХИТНЕ МЕРЕ
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У среду, 1. септембра, звоно је означило почетак нове школске 
године у све три основне школе са територије општине Пландиште, 
а најузбуђенији су били ђаци прваци. И ове године, Општина 
Пладниште је из буџета издвојила средства за поклон пакете 
ђацима који су први пут сели у школске клупе. Свим првацима у 
општини Пландиште уручена је школска торба – ранац и основни 
прибор за наставу, перница, дрвене бојице, фломастери, свеске, 

блок за цртење, лењир. Јован 
Репац, председник Општине 
уручио поклоне малишанима 
из ОШ “Доситеј Обрадовић” 
са подручним одељењима у 
Маргити, Великом Гају, Барицама 
и Јерменовцима. Душан Ћурчић 

заменик председника 
Општине, поклоне 
је уручио првацима 
из ОШ “Јован Стерија 
Поповић“ у Великој 
Греди и Милетићеву и 
ОШ “Јован Јовановић 
Змај“ у Хајдучици и Старом Лецу.

У школској 2021/2022. години, у све три основне 
школе са територији општине Пландиште у први разред 
укупно је пошло 74 првака (41 дечак и 33 девојчице), за 
21 више него прошле године. У највећој школи их има 52 
– у Пландишту 32, Маргити 9, Барицама 4, Великом Гају 
2 ђака и Јерменовцима 5. У Великој Греди ове школске 
године има 10 првака, у Милетићеву 2, у Хајдучици 6 и у 
Старом Лецу 4. Председник је том приликом изјавио да 
му је велико задовољство да може првацима да пожели 
срећан и успешан почетак нове школске године.

- Ово је велики корак на једном путовању и 
унапређењу вашег образовања. Пред вама је пут на ком 
морате да уложите много рада и труда и надам се да 
ћете имати много успеха у даљем школовању и да ћете 

израсти у велике и успешне људе. Као и сваке године, локална 
самоуправа се потрудила да најмлађим полазницима у школу 
обезбеди пригодне поклоне у виду ранчева, школског прибора и 
едукативног материјала како би родитељима олакшали припрему 
деце за наставу. Ово је само мали знак пажње којим показујемо 
бригу за наше најмлађе школарце, мали гест којим желимо да 
им покажемо да смо увек ту за њих, да смо њихов ослонац и 
подршка на путу стицања знања и образовања. Врло сам срећан 
кад видим оволики број деце тако насмејане и раздрагане, јер она 
су наша будућност и наша радост, изјавио је председник Општине 
Пландиште, Јован Репац у свом обраћању присутним ђацима и 
родитељима.

Заменик председника, Душан Ћурчић, свим првацима 
Општина Пландиште пожелео је срећан полазак у школу, добар 
успех и пуно добрих оцена, да буду добри ђаци и добри људи.

ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 
ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ТРИ ПЛАНДИШТАНСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У основним школама у општини 
Пландиште почела је акција 
„Рециклирамо заједно„ која има 
за циљ подизање свести код деце 
за сепарацију и рециклажу отпада. 
Акција је прво кренула у основној 
школи „Доситеј Обрадовић„ 
из Пландишта, а почетку су 
присуствовали в.д. директора ЈП 
„Полет“ Пландиште Мирослав 
Петровић и директор школе Сава 
Дивљаков.

ЈП “Полет” Пландиште у 
сарадњи са „ЕКО стар ПАК„ из Умке 
обезбедило је кутије за рециклажу 
отпада (ПЕТ боце, лименке, папир). 
Ова акција спроведена je у свим 
основним школама са територије 
општине Пландиште. 

- Aкција под називом 
„Рециклирамо заједно“ усмерена 
је ка деци, пре свега првацима, где 
ћемо им омогућити да науче колико је важно 
очувати животну средину, односно колико 
је важно одвајати отпад и колико је важно 

рециклирати. Веома је важно да пошаљемо 
поруку колико је рециклажа отпада битна за 
очување животне средине, каже Петровић.

ПОЧЕЛА АКЦИЈА 
„РЕЦИКЛИРАЈМО ЗАЈЕДНО“

ЈУ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

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

Највећи успех у историји Општинске 
управе Пландиште на Синдикалним 
играма радника управе.  У конкуренцији 
највећих градова и општина, екипа ОУ 
Пландиште показала je да има велико 
срце и остварила је невероватан резултат.

1. место Радован Селаковић, трчање 
на 100 метара, 1. место Страхиња Брекић, 
бацање кугле ,3. место Бране Матијевић, 
скок у даљ, 3. место Алиса Боројевић, 
бацање кугле,

1. место екипно у атлетици, 2. место 
одбојка, 3. место фудбал и 3. место 
навлачење конопца.

НАЈВЕЋИ УСПЕХ У ИСТОРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

НА СИНДИКАЛНИМ ИГРАМА РАДНИКА

Актив жена “Гређанка” из Велике Греде 
покренуло је велику хуманитарну акцију 
продаје сувенира, ђаконија и производа 
домаће радиности како би се прикупила 
новчана средства неопходна за рад удружења 
и организовање нових хуманитарних акција на 
територији Општине Пландиште. 

Овогодишњи базар покренули смо 
са циљем да актирвирамо удружења са 
територије Општине Пландиште и додатно их 

подстакнемо да се баве хуманитарним радом, 
да своје производе домаће радиности понуде и 
пласирају на тржиште. Ово је само једна у низу 
акција које ћемо спровести у наредном периоду 
у сарадњи са Удружењем жена Јефимија. Сва 
прикупљена средства ћемо искористити да 
набавку репроматеријала за прављење нових 
сувенира и украса, каже председница удружења 
Гређанка Надежда Милановић.

АКТИВ ЖЕНА “ГРЕЂАНКА” 
ОРГАНИЗОВАЛА БАЗАР

ВЕЛИКА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

ОШ “Младост” Вршац, одељење VIII 1, разредни старешина Весна Томић.

ОШ “Младост” Вршац, одељење VIII 2, разредни старешина Милена Ранисављев.

ОШ “Младост” Вршац, одељење VIII 3, разредни старешина Зорана Орта.
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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 (132)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И САВРЕМЕНИ ИНФОРМАТИЧКИ ПАМФЛЕТИ
Слика за светску изложбу је 

репрезентативна циљана и жели да 
онога кога представља прикаже у 
најбољем светлу. Пајино дело је у тој 
понуди преседан, велича такозване мале 
људе чисти сок земље. Други нису могли 
да одоле да шаљу своје дворске или 
политичке репрезенте. Ипак у задњих 
неколико деценија са ових простора 
на репрезентативне изложбе шаљу се 
дела која личе на ритуално посипање 
пепелом, кајање, самодеструкцију и  
раскринкавање вредности које чине 
основе колективног памћења нације.

Данас када и Пајин триптихон 
посматрамо са маском на лицу још нисмо 
упозорени да покушамо да набавимо и 
специјалне маске, или филтере, који нас 
спасавају од безброј информатичких 
вируса који наас незаштићене мењају, 
инфицирају нам оно мало здраве памети 
и воље. Информатичка порука  одвија 
се на више нивоа и при томе подмукло, 
а као у нашу корист и безазлено само 
због маркетинга, нуде се информације 
које  упијамо а нисмо ни свесни као вирус 
короне или грипа.

Убрзано свет ради на проналажењу 
вакцине против вируса корона, али  
никоме не пада на памет да нас упозори 
на дистанцу од информатичких медија  
којима смо незаштићено изложени да са 
нашим умом експериментишу,  моделујући 
га по неким тржишно прихватљивим 

вредностима, а успут, инфицирамо се ко  
зна чиме, па се чудимо откуд се понашамо 
како се понашамо.

Пајин Триптихон и сва свеколика 
класична уметност бесплатно су доступни 
а ми мрежу и екране папрено плаћамо 
мислећи да смо бескрајно сретни  због тог 

екрана слободе који нам компезује  сву 
осталу неслободу.

Сирота класична протерана уметност 
у својој структури садржи невине наивне 
логике која би да нас дарује даром којим 
је од генетике дарован уметник.

Изложеност мрежи ослобађа нас 
сопствених превратничких дарова копља 
непослушности на које би требало да с 
времена на време окачимо заставу неког 
симбола слободе.

Сада се сав наш бунт, гнев, анксиозност, 
интелигентни потенцијал безопасно 
излива у највећи колектор менталне 
прљавштине на свету дужи и шири од 
Амазона где се и наша инвентивност 
утапа у глобално трошење непотребних 
људских ресурса.

Отворено се и пише да најскупљи 
екрани стално снимају наше гласове шаљу 
их у центар  за обраде наших подобности 
и онда моделују наше нове подобности. 
Та вест пролази глатко  неупадљиво кроз 
наше добро проветрене умове.

Т. Сухецки

Нови роман писца Миомира Петровића 
„Средишња пустиња“ прича је о београдском 
професору филма који одлази у Емирате да 
предаје на факултету, а стицајем околности 
упада у невољу која прети да му угрози каријеру 
и друштвени статус.

Елегантни прозаиста и пажљиви посматрач 
сложене стварности Миомир Петровић пренео 
је у овом роману атмосферу личне и глобалне 
пустиње 21. века. У роману даје занимљив 
приказ живота у Емиратима и неочекиване 
описе флоре, фауне, музике, обичаја, џамија и 
свега онога што чини тај свет.

Аутор каже да је роман писао док је боравио 
у Дубаију.

„Оставио сам по страни рукопис на коме сам 
до тада активно радио да бих чулне фасцинације, 
нова и неиспитана сирова искуства ухватио док 
су још увек свежа, док пулсирају. ’Средишња 
пустиња’ није роман толико о Емираћанима 
колико о Србима и Хрватима, сервилним 
Индијцима и Пакистанцима, обездушеним 
Енглезима и белим Африканерима, симпатичним 
Нигеријцима, спетљаним Филипинцима, 
уображеним Арапима, душевним Либанцима… 
Речју, о Вавилонској кули која нуди глобализам. 
На месту које се чини најмање погодним за било 
какав живот – бескрајној неплодној пустињи“, 
рекао нам је аутор.

Београдски пријатељи професора филмске 
уметности на привременом раду у Емиратима 
замишљају да је његов живот као са разгледнице. 
Он предаје на елитном колеџу, испија скупа пића 
по дампинг ценама у раскошним ентеријерима, 
кампује под звездама у пустињи, иде на забаве 
са групом пријатеља који су се сви родили у 
истој земљи, Југославији, а ни породица му не 
недостаје јер су супруга и син са њим.

Како такав живот може било шта да уздрма?
Културни обрасци и арогантност страног 

света довешће у питање његову каријеру.
Роман „Средишња пустиња“ 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 „Средишња 
пустиња“, који ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књиге 
„Идемо на Загреб“ освојиле су је Адријана 
Максимовић и Викторија Остојин. Честитамо! 
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 до 17 
часова.

„СРЕДИШЊА ПУСТИЊА“ 
МИОМИРА ПЕТРОВИЋА

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЛИЧНУ И ГЛОБАЛНУ ПУСТИЊА 21. ВЕКА:

Књига „Размишљам превише“ постала 
је светски бестселер, а у Хрватској је у шест 
месеци доживела шест издања и засела на 
трон најпродаванијих књига. Такође, заузела је 
прво мето на годишњој листи најпродаванијих 
наслова за 2020. годину.

Књига погодна за све љубитеље популарне 
науке, и за све оне који су из неког разлога 
изгубили веру у себе, те желе да у провереној 
литератури пронађу неку врсту решења, утехе 
или смернице.

Психолошкиња Кристел Петиколен у 
књизи Размишљам превише разлаже све 
потешкоће на које наилазе хипермислеће 
особе – оне које се засигурно проналазе бар 
у некој од наведених реченица – откривајући 
им како да преузму кормило над својим умом 
и овладају својим потенцијалима. Заснована 
на искуствима из професионалне праксе, 
решења предложена у овој књизи поручују 
ментално надаренима да они морају спознати 
свој ум и његово функционисање – односно 
доминацију десне хемисфере – и да ће на 
тај начин боље разумети своје вредности и 
мотивацију. Другим речима: Ако превише 
размишљате, у овој генијалној књизи наћи 
ћете корисна објашњења о томе како да 
припитомите ум и научите га да сарађује са 
вама и ради у вашу корист, и притом осетите 
олакшање док прихватате себе и живите 
живот пуним плућима!

Кристел Петиколен је терапеуткиња и 
стручна саветница која се готово 30 година 
бави психолошким проблемима људи и нуди 
напредне алате за помоћ у развоју особног 
потенцијала и побољшања комуникације. 
Поред тога што учествује у бројним 
конференцијама, њени радови и интервјуи 
често су пристутни у медијима – у штампи и на 
радију. Ауторка је бројних књига, од којих су 
многе преведене на скоро десет језика. Живи 
и ради у Паризу.

„Ова књига нуди алате и почетне лекције за 
све преефикасне мозгове.“ – Barnes&Noble

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
настављају да награђују читаоце и љубитеље 
књиге. Овог пута обезбедили смо два примерка 
књиге „Размишљам превише“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Лаша Кеплера „Лазар“, освојиле су је Драгана 
Петровић и Гордана Бељин. Честитамо! Награде 
се могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

НАУЧИТЕ ВАШ УМ 
ДА САРАЂУЈЕ СА ВАМА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПОПУЛАРНЕ НАУКЕ
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LITERA ROMÂNĂ

 Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, a sufinansat realizarea proiectului „Vocea Banatului”, pagina în limba română. Opiile exprimate în materialul expus în proiectul 
mediilor nu reprezintă opiniile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale,care au dat resursele.

Decernare a premiilor 
„Podul lui Traian”, „Sf. Gheorghe”
Ediția a XXVIII-a a Festi-

valului Internațional de 
Poezie „Drumuri de spi-

ce” a avut loc, în data de 24 iu-
lie 2021 la Uzdin. Organizatorul 
acestui eveniment, ca și în anii 
precedenți, este Societatea Lite-
rar-Artistică „Tibiscus” din Uz-
din – una dintre cele mai active 
societăți culturale ale români-
lor din Serbia. Evenimentul de 
decernare a premiilor s-a desfă-
șurat la Casa de cultură „Doina” 
în fața bustului poetului nați-
onal Mihai Eminescu din Uz-
din. Anelia Băbuț a interpretat 
imnul societății „Tibiscus”, fes-
tivalul fiind deschis de Gheor-
ghe Rancu, cetățean de onoare 
al Uzdinului.

Marele Premiu pentru Poe-
zie „Sf. Gheorghe” și laureatul 
festivalul a fost decernat poe-
tei Aura Christi. Marele Premiu 

al Culturii Românilor „Podul 
lui Traian” – domnului acad. 
Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române, care (lip-
sind din motive de sănătate) a 
trimis un cald salut și recunoș-
tințe pentru organizarea mani-
festărilor mai multe pe an, toa-
te puse sub semnul păstrării și 
afirmării identității naționale. 

Societatea Literar-Artistică 
„Tibiscus” este una dintre ce-
le mai active societăți româ-
nești din Serbia, prin interme-
diul căreia, au mai fost decer-
nate următoarele premii: Pre-
miul cultural „Gheorghe Bulic” 
–Gheorghe Rancu și Pavel Bă-
lan; Premiul cultural „Tibiscus” 
– Emilia Mihăilescu, directo-
rul Centrului cultural „Nichita 
Stănescu” din Drobeta Turnu 
Severin, Viorel Cioloca și De-
lia Munteanu; Premiul pentru 

fotografie artistică „Constan-
tin Șoșdean” – Theona Andra-
da Rămianț; Premiul Uzdinu-
lui cultural „Casa românească” 
– Adrian Borca și Vasile Mo-
rar din Chelința, jud. Mara-
mureș; Premiul pentru poe-
zie avangardistă „Petru Câr-
du” – Nicolae Toma; Premiul 
„Hrisov de excelență” – Mirela 
Ioana Dorcescu, Mia Rogobe-
te și Lințu M. Lința; Premiul 
literar „Pelerin pe meridiane 
românești” – Costel Simedrea, 
Giurița Kârstin și Gabriel Bă-
buț. Premiul „Mecena româ-
nilor” – Lică Conciatu, Mihai 
Gheorghe Bârlea, Daniel Rogo-
bete și Titu Dinuț. Trofeul fes-
tivalului – Minca și Miron Kr-
njajić. Premiul pentru contri-
buții la publicistica româneas-
că „Pavel Gătăianțu” – Anici-
ca Barbu, Iancu Murărescu și 

Editurii „Castrum de Tymes” 
din Timișoara.

Premiile „Pro Fidelitas” au 
revenit următorilor invitați: Mi-
lan – Tale Andrić, Victor Simu, 
Nicu Scheianu, Vidu Velici, Da-
niel Luca, Eleonora Miclea, To-
dor Boier, Pavel Râmianț, Clu-
bului de fotbal „Unirea”, Vasile 
Linția, Dimitrie Miclea, Ghiță 
Blajușcă,Vasile Popuța, Doru 
Dinu Glăvan, Ionel Stoiț.

Poetul Teodor Groza Dela-
codru a lansat cartea de poe-
zie Silabe îngândurate, Editura 
Universul Gutenberg din Arad. 
Societatea Literar-Artistică „Ti-
biscus” are noi membri aleși: 
acad. Ioan-Aurel Pop și Aura 
Christi. Printre laureații ediți-
ilor trecute se regăsesc: Petru 
Cârdu, Cezar Ivănescu, Arca-
die Suceveanu, Mircea Dinescu, 
Ion Miloș ș.a.

ACORDAREA DIPLOMEI „DR.GEORGE RADICI”ELEVILOR ȘCOLIILOR MEDII DE AGRICULTURĂ 

Extinderea cunoștințelor de bază legate de horticultură 
Acordarea diplomelor celor 

mai buni elevi ai școlilor 
medii de agricultură din Serbia 
a avut loc pe 17 iunie anul curent. 
Recunoașterea, diploma este nu-
mită după dr. George Radici, pri-
mul doctor sârb în științe agri-
cole. Ceremonia de decernarea 
a avut loc în Novo Selo, Vrnjacka 
Banja. Printre cei premiați și la 
propunerea școli din Zrenianin 
a fost și Anđela Grubački, eleva 
acestei școli care are producția 
proprie, a reprezentat școala și 
a fost deținătoarea a acestui pre-
miu. Fiind elevă eminentă de la 
școla generală a avut posibilita-
tea să înscrie și altă școla din alt 
domeniu însă ea a ales horticul-
tura. Angela cu această ocazie a 
spus: – Idea de a frecventa școa-
la medie de agricultură, a fost și 
este să dobândesc noi cunoștin-
țe în domeniul horticulturii, do-
meniul pe care mă intresează. 
Întrucât colectez violete hibri-
de africane, din 2017, nu a existat 
nici o dilemă cu privire la alege-
rea unui liceu. Știam că agricul-
tura, în special horticultura, era 
o profesie căreia vreu să mă de-
dic. Decizia a fost cu siguranță 
și influențată de dragostea mea 
pentru natură, plante, animale, 
familia mea care a fost angajată 

în agricultură, așa că m-am cu-
noscut cu această activitate în-
că de când eram copil.

De la o idee, un hobbi s-a 
desfășurat la ceva mult mai ma-
re, chiar o profesie, despre ce 
Angela a menționat:

- Desigur, totul a început cu 
câteva ghiveciuri pe pervazul fe-
restrei, la început nu credeam că 
hobby-ul meu va atinge aseme-
nea proporții și v-a deveni prin-
cipala preocupare. Odată cu tre-
cerea timpului, colecția a crescut, 
au apărut primele rafturi ... Acum 
îmi cresc violetele pe 8 rafturi 
și am aproximativ 250 de specii 
diferite în colecția mea. Cred că 
hobby-ul s-a transformat în ceva 
mai mult în momentul în care a 

început vânzarea de frunze și pe-
lerini hibrizi de violete.

În cadrul școli la orele de 
practică se poate învăța ceva 
ce îți ajută și în acest domeniu? 

-Școala noastră are spații un-
de au loc ore practice, pe lân-
gă grădina bio, unde se aplică 
cunoștințele dobândite, există 
și o fermă școlară, livadă, teren 
arabil. În practică, ne ocupăm 
în principal de producția de ră-
saduri de legume și specii de flo-
ri care sunt plantate în aer liber, 
învățăm elementele de bază ale 
producției organice. Aș dori să 
acord mai multă atenție flori-
lor de interior, deoarece viole-
tele sunt plante cultivate exclu-
siv în interior. După terminarea 

școli medii, aș continua cu pre-
gătirea în domeniul horticultu-
rii. Violetele m-au încurajat să 
învăț limba rusă, care a devenit 
foarte repede unul dintre dome-
niile de interes. O parte semni-
ficativă a literaturii profesiona-
le legate de aceste plante a fost 
scrisă în limba rusă, motiv pen-
tru a avea o cultivarea corectă a 
acestor flori, fără cunoașterea 
limbii, a fost imposibilă. Dorin-
ța mea este să aplic limba rusă 
în extinderea cunoștințelor me-
le legate de horticultură și pen-
tru ocupația principală pe care 
o voi urmări în viitor și de a uni 
aceste două domenii. Angela de-
sigur v-a continua cu succes în 
cele două domeni și v-a aduna 
mai multe diplome și mențiuni, 
iar noi îi dorim mult succes.M. V.

O VIAŢĂ DEDICATĂ PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL 

Reculegere, cu cuvinte 
alese despre Costa Roşu
Sâmbătă, 17 iulie a.c., la se-

diul Institutului de Cul-
tură al Românilor din Voivo-
dina, în prezenţa familiei, a 
prietenilor și colaboratori-
lor domniei sale, a fost co-
memorat cel care a fost pri-
mul director, iar mai apoi 
director de onoare al ICRV. 
 După păstrarea unui mo-
ment de reculegere, cu cu-
vinte alese despre viaţă și 
operă, în debutul ședinţei 
comemorative, s-a adre-
sat Todor Ursu, directorul 
ICRV, care a vorbit despre 
activitatea celui plecat la ce-
le veșnice în cadrul ICRV, 
dar și în general, în ogorul 
culturii și spiritualităţii ro-
mânești din Voivodina.

În clipele care au urmat, 
a venit cu cuvinte alese prof. 
univ. dr. Ioan David, directo-
rul Institutului de Studii Ba-

natice „Titu Maiorescu” din 
cadrul Academiei Române, 
al cărui membru de onoare 
a fost regretatul Costa Roșu. 
În alocuţiunea sa, pe lângă 
gândurile sale despre opera 
și personalitatea lui Costa 
Roșu, a mai prezentat me-
saje de condoleanţe, dar și 
crâmpeie din cele scrise de 
distinși oameni de cultură și 
personalităţi din lumea aca-
demică despre Costa Roșu. 

Costa Roșu a publicat cir-
ca o mie de articole, comen-

tarii, interviuri și reportaje 
publicate în presa vremii, 
peste 50 de studii și cerce-
tări din domeniile literatu-
ră, lexicografie, etnografie, 
folclor și aproximativ 63 de 
cărţi despre românii din Voi-
vodina, Serbia de Răsărit, Is-
tria (Croaţia) și Muntenegru.

Despre Costa Roșu a vor-
bit și prof. dr. Virginia Popo-
vici, care a ţinut să împărtă-
șească cu cei prezenţi deta-
lii despre ultimele proiecte 
la care a muncit Costa Roșu, 
plecat la cele veșnice săptă-
mâna trecută. Dumneaei a 
ţinut să vorbească și despre 
cartea „Costa Roșu – Opera. 
Reper în definirea valorilor 
identitare”, de a cărei lansare, 
din păcate, nu a mai fost sor-
tit să se bucure Costa Roșu.

Prof. dr. Mircea Măran, 
în luarea sa de cuvânt, a vor-

bit despre colaborarea sa cu 
cel plecat în lumea de din-
colo și despre Costa Roșu, 
organizatorul și iniţiatorul 
unor evenimente importan-
te în viaţa culturală a româ-
nilor din Voivodina și nu nu-
mai, prezentând detalii des-
pre Simpozionul „Banatul, 
istorie și multiculturalitate”, 
înfiinţat la sfârșitul secolu-
lui trecut, care s-a dezvol-
tat în timp sub oblăduirea 
celui care a fost Costa Roșu.

F.R./M.V.

VINERI,13 AUGUST ÎN LOCALITATEA COȘTEI A AVUT LOC 

Festivalul de folclor și 
muzică românească 
din Voivodina 
Festivalul a avut loc la Coș-

tei și începe vineri,13 au-
gust la ora 20,00 cu festivi-
tatea de inaugurare a S.C.A. 
„Mihai Eminescu” din Coș-
tei și a Corului Bărbătesc al 
Consiliului Național al Mi-
norități Naționale Române, 
dirijor, Leri Mengher. Festi-
valul s-a desfăsurat în peri-
oda de trei zile, progam cu 
participarea unui număr de 
orchestre de muzică popula-
ră, formați de dansatori, so-
liști vocali și instrumențiști 
precum și în ziua de dumi-
nică cu fanfarele. 

În programul de inaugu-
rare pe scenă s-au prezen-
tat : Corul de bărbați și co-
rul de femei al Căminului 
Cultural „DOINA” din Uz-
din cu o suită corală de me-
lodii românești,dirijor, Da-
niel Cheț, ca apoi să se pre-
zinte orchestrele de muzi-

că populară din Uzdin, Sa-
tu Nou,, formați de dansuri 
din Sân Mihai,Uzdin, Satu 
Nou, Glogoni,Petrovasăla, 
Doloave, Barițe,Sân Ianeș, 
Alibunar, Grebenaț, Iancov 
Most….

În programul de sâmbată 
s-au prezentat, soliști vocali 
și instrumentiști în concu-
rență și în afara concurenței. 

Duminică pe scena din 
Coștei s-au prezintat fan-
farele.Un moment umoris-
tic a prezentat și conoscu-
tul umorist din Ovcea, Io-
nel Lazăr. M. V.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE „DRUMURI DE SPICE” DIN UZDIN 

 »Angela cu o patre din colecție

 »Ședința comemorativă

 »Decernarea diplomei

 »Participanții în fața bustului poetului 
național Mihai Eminescu

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.

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, са 
комплетном инфраструктуром. Звати после 
16 часова Тел. 066/503-0323.

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

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

Викендица спратна у Козлуку, са 
(радним) базеном, реновирана и укњижена, 
струја, вода, канализација. Цена 48.000€. 
Тел. 831-134.

Продаје се једнособан дворишни стан 
близу  Катедрале са великим подрумом. Тел. 
060/443-3753.

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

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

Продајем кућу 74 м2 на плацу 354 м2 за 
комплетно реновирање или рушење, све 
комуналије. Првомајска 97. Тел: 064/130-
1043.

Мања кућа на продају у улици Јелене 

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

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

На продају мања кућа у Авалској 7 у 
Вршцу. Тел. 065/8391800 или 061/1068893

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована са свом 
инфраструктуром. Тел. 064/6859415 и 
064/2805881.

Хитно на продају стан 57м²+ 10 м² у 
центру, стара градња. Тел. 064/2355436

Кућа за  продају, Иве Милутиновића 156.
Тел. 064/1513009.

Поклањам материјал од куће за рушење. 
(руши па носи) Хитно. Тел.063/1214367  

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештени једнособни стан у 
Београду, Мирјево 3, у новој згради. Цена 
180 €. Тел. 064/2599960.

Издајем собу запосленој девојци, 
купатило и чајна кухиња, клима, 
вешмашина, засебан улаз.Тел. 060/1671519 
и 060/7401210

Издајем намештен двособан дворишни 

стан у Хероја Пинкија запосленим самцима, 
самицама или брачном пару без деце. Тел. 
063/8103228

Издајем локал преко пута поште на 
спрату. Тел. 061/1481727.

Издајем локал, Подвршанска 138, 
повољно. Продајем стан у Врњачкој Бањи на 
лепој локацији, повољно. Тел. 060/5116267.

Издајем намештен једнособан 
стан, потпуно опремљен, погодан за 
студенте. Тел: 064/957-7219

РАЗНО
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.

Вибро сто за производњу бетонске 
галантерије продајем. Тел. 064/1979069

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

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1342

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел. 

064/6357325
Продајем четворокрилни и двокрилни 

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

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

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

Купујем брилијант минђуше по 
могућству стари тип . Тел. 833-524 и 
064/4695175

Продајем гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки пут. 
Тел. 063/7375149

Продајем нове некоришћене полице за 
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994

Обављам посао уношења и слагања 
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и 
063/8961606

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482418

Купујем плинске бојлере, неисправне. 
Тел. 063/482418 и 013/861419

Продајем метални порман са три 
крила погодан за држање наоружања или 
гардеробе. Тел. 065/8806652

Продајем абрихтер са циркуларом и 
чеоном бушилицом – мотор трофазни. Тел. 
063/308331

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter therapy air 
пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532

Продајем одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12 кс 
нов. Тел. 063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач Лифам, 
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.

Продајем моторну тестеру Sthil MC 341, 
исправна, очувана повољно Тел.063/842-
0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/842-
0246.

Радим послове везане за дрва, шут, 
ризлу и избацивање непотребних ствари. 
Тел. 064/412-4994.

Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и 
трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.

Спремам станове, куће и пословне 
просторије. Тел. 063/184-2709.

Купујем пластеник мање површине до 
60 м². Тел. 066/411-496.

Продајем нове очуване полице за кућну 
варијанту. Копус иверица-сонома храст. 
Тел. 064/412-4994 и 063/896-1606.

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.

На продају  лежећи масажер, масажер 
за стопала  и масажер за врат. Тел. 061/680-
6244. 

Продајем термо пећ, плинску пећ, 
грејалицу на струју, машине за шивење 
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија дубока 
колица и носиљку за бебе. Тел. 013/830-753.

Продајем два прозора 120х140, врата, 
регал, гарнитуру кожну, кристални лустер 2 
ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5 
кугли. Тел. 061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један бакарни 
и емајлирани казан, фуруне и корито за 
клање свиња. Тел. 064/396-2064.

На продају фрижидер (расхладна 
витрина) Тел. 063/882-9782.

Желим да чувам старије особе у замену 
за стан или кућу уз договорени пробни 
период. Тел. 061/813-9998.

Вршим услужно култивирање башта и 
одвожење биљних остатака. Тел. 060/080-
6872 и 013/806-872.

На продају машине Горење и једна 
дигитална половне за делове, цена по 
договору изгледају као нове, Тел. 837-631 и 
064/280-5862.

Вршим услуге педикира (сређивање 
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу, потез 
Думбрава. Тел. 013/210-5496 и 0637873100.

Продајем њиву код Гребенца, поред 
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/257-9100.

Шишање и бријање на кућној адреси, 
стари, непокретни. Тел. 062/408-880.

Чишћење тавана, подрума, шупа, 
молерско-глетарски радови, фарбање, 
претресање кровова и каљева. Лаки сваки 
посао  завршава лако. Тел. 061/1036528 и 
0638378602

Продајем кухињски сто, 6 столица (пуно 
дрво) - 8.000дин, акваријум димензије д950-
ш440-в440 цена 4.000дин. Тел. 064/246-
4207.

Продајем или мењам за огревно дрво, 
дрвене прозоре, балокнце са дуплим 
стаклом и жалузинама. Тел. 063/8111948

Озбиљна жена 60-тих година бринула 
би о старијим особама или чувала децу. 
Могућ сваки договор. Тел. 060/333470

Једнобразни плуг, Хонда култиватор, 
прскалица, цистерна, фреза, кавез за 
пилиће носиље, хранилицу за свиње, 
циркулар, моторну тестеру, вагу и мотор 
Т12. Тел. 063/7061638

Продајем ловачку пушку“ Hamerles 
SVHL merkel „ специал калибар 16мм 
и ловачки карабин Ремингтон магнум 
калибар 7мм. Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 са свом 
пратећом опремом. Тел. 064/1223707.

Продајем Симпо гарнитуру тросед, 
двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел 
064/3858314

Продајем очувану кухињу (судопера, 
радни и висећи делови), Горење бојлер 80 
л и Тики бојлер 16л. 064/8582495

Продајем електрично ћебе димензије 
160х80, витрину, старинске пегле, 4 тепих 
стазе, један тепих и черупаљку за пилиће. 
Тел. 064/4902239

На продају тросед на развлачење 
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш 
машину не исправну. Тел. 062/1922943

Продајем та пећ мало коришћена и две 
тучане пећи на дрва. Тел. 061/2941161

20 кошница са 3 реда- комплетна 
опрема, тракторска приколица три тоне 
и ауто приколица и прскалица од 400л и 
друга опрема у Јабланци. Тел. 013/885-019

Продајем комплет две расклопљене 
каљаве пећи са  вратима. Све укупно 75 € 
Тел. 064/5152245.

Вршим услуге чишћења  и спремања 
станова. Тел. 061/1801274.

На продају угаона гарнитура за 
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел. 
063/8012554 ,

Продајем комбинован фрижидер 
„Обод“ Цетиње исправан, уградни шпорет 
равна плоча са  рерном „Сименс„.Тел. 
061/3071085.

Продајем комбинован фрижидер 
замрзивач, исправан у одличном стању, 
веш машину“ Горење“ исправну.Тел. 
061/3071085.

Продајем нов дрвени прозор 70х60 цм, 
вакум стакло Тел. 064/5264980.

Продајем „Багат“ шиваћу машину. Тел. 
064/3208409Средњих година жена чувала 
би стару особу која нема никог за  кућу или 
стан. Тел. 061/8139998

Купујем морке „Бисерке“. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем металну ограду за  степенице, 
дужина 4 метра. Тел. 063/ 1871673.

Продајем јаја  јапанске препелице, 
ком.8 дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673

Продајем  два  исечена  стабла ораха. 
Тел. 060/1671519 и 013/401-210.

Продајем орнар за купатило за 

монтирање изнад веш машине нов, 
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун 
(ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 064/362-3640.

На продају вертикални замрзивач, 
усисивач „Кирби“, трофазни електромотори, 
хаварисана „Застава“ 128. Тел. 064/2355436.

Продајем нове росерај шерпе и 
тигањ у оргинал паковању и мали старији 
телевизор. Тел. 064/4902239

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/801-2554

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

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

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

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

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

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

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

Продајем предратни круњач кукуруза 
(у добром стању) Тел. 060/8435097

Продајем луковице лала и луковице 
зумбула. Тел. 013/837-631 и 063/004439.

Продајем џак за бокс, црвени 130х35, 
пун. Цена 2.500 дин. Тел. 063/737-5149

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

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

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

Коке носиље на продају. Тел: 063/262-
840.

Поклањам 3 грао мачета од 4 месеца 
старости, јако чисти иду у кисту са песком. 

Тел 063/7440598.
Продајем шпорет на струју и бутан и 

машину за веш „Фаворит“ Тел. 063/1302956
На продају АПН ГС жуте таблице, 

регистрован. Тел. 065/2839461
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. 064/1818917.

Продајем очуван трокрилни орман 
(шифоњер). Повољно. Тел. 064/1818917.

Продајем конац за хеклање „Љиљан“ 
драп бр.40,50 и70 и бели бр. 70.Тел. 
063/8012554

Продајем врло повољно електричне 
кварцне грејалице (2 комада) Тел. 
065/3184084.

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел. 
064/3855729.Продајем домаће патке и 
коке може и заклане достава на кућну 
адресу  и домаћу супу и домаће резанце 
од правих домаћих јаја. Тел. 064/1451495

Продајем  летње ауто гуме Hankook 
мало коришћене, димензија 195/65р15. 
Тел. 065/3184084

 Дајем часове  енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. Тел. 
069/626699 и 013/835-129.

Чувала бих децу и спремала по кући 
или фирмама. Такође продајем или 
мењам гардеробу разним величина, 
очувана. Повољно. Тел. 069/626699

На продају 2 пони бицикла у 
возном стању, очувандечји креветац 
са душеком, упутством и кључем за 
демонтажу и монтажу. Тел. 013/806527

Акција- на продају плинске пећи, 
исправне, попуст за пензионере, 
гаранција. Тел. 063/482418 и 861-419.

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ЈОВАН САЈДЛ
(1955-2021)

Драги тата,
Успомене, сећања на тебе заувек ће бити у нашим 

мислима, а  бесконачна љубав према теби у нашим срцима.
Био си наш осмех, душа, алас и вечити ловац на боље 

сутра.

Твоји Марија и Иван са  породицом. 

Анђели наши, отпочните  ваш заједнички лет...

Четрдесетодневни помен одржаће се на гробљу, 
11. септембра 2021. године у 10:30 часова
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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

1804. 
Ведро вина обичне сорте 

коштало је 4 до 7 гулдена 
папирног новца, а проценат 
шећера 10 флорина.

1805.
Цена вина као и претходне 

године.

1806.
Обично вино 5 до 8 

флорина, а касније 9 флорина 
ведро.

1807.
Цена вина обичне сорте 

била је ове године 6 до 10 
флорина за ведро.

1810.
Цена вина за ведро била је 

15 до 20, касније и 24 флорина.

1811.
Управо ове године је вино, 

оскудно у количинама, али 
необично богато у квалитету 
познато под именом ајфлер 
вино имало велики проценат 
шећера и продавано је 28 до 
40 флорина за ведро.

1812.
Ведро ајфлер вина плаћано 

је 40 до 60 флорина. Ново 
вино за 10 флорина, а касније 
и за 4 флорина.

1813.
Цена вина 7 до 16 флорина 

за ведро.

1814.
Добро зима, летина и 

берба грожђа средња, вино 
добро и црно је добило вишу 
цену. Цена вина од 10 до 12 
флорина за ведро.

1815.
Цена вина од 8 до 10 

флорина бечке валуте за 
ведро.

1816.
Цена вина од 8 до 12 

флорина за ведро.

1817.
Цена вина од 7 до 8 

флорина за ведро.

1819.
Година је била како у 

летини тако и у вину средња.

1820.
Била је, додуше, врло 

богата, али никако и добра 
берба грожђа. Врло много 
вина добијеног ове године 
замутило се и имало 
неподношљив смрад. Тако 
да се није могло пити, већ 
је препечено у коњак. Ову 
особину имали су црвена 
или црна вина у кљуку. 
Примењена су многа средства 
и многе су пробе чињене, али 
ништа није могло помоћи 
осим казана за печење ракије.

1823.
24. септембра, на дан светог 

Герхарда и дан црквене славе, 
поподне у 2 сата, истутњало се 
велико невреме над Вршцем 
са снажном олујом и градом, 
од чега су виногради, који 
нису били сасвим обрани, 
претрпели велику штету. И 
оно већ сасвим зрело грожђе 
било је разбијено градом и 
сам вински сок тако испран. 
Од таквог грожђа вино је било 
без укуса и боје.

Превео 
Петар Јоксимовић

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (4)

ЗАБЕЛЕШКЕ О ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ 
У БАУМАНОВИМ ХРОНИКАМА 

И ЗАПИСИНИЦИМА 
ПОРОДИЦЕ ПЕТКО - ПАВЛОВИЋ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 34, БРОЈ 722  11. СЕПТЕМБАР  2009.

ВИШЕ МАЛИШАНА У ДЕЧИЈЕМ 
ВРТИЋУ

И поред 1.020 уписаних малишана, што је за читаву васпитну 
групу више од прошле године, око 50 деце остало је на чекању за 
место у Дечијем вртићу.

Због потребе родитеља, Вртић „Буба Мара“ добио је једну 
васпитну групу више, тако да, за сада, у Дечијем вртићу, што  у 
полудневном, што у целодневном боравку и јаслицама, време 
проводи 37 васпитних група о свака са више од 30 деце.

Ових дана завршавају се  радови у новом јасличком простору, 
те ће деца јасличког узраста боравити, почетком октобра, 
конфорнијем простору. 

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 34, БРОЈ 722  11. СЕПТЕМБАР  2009.

ОСАВРЕМЕЊЕН СИСТЕМ ЗА 
ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

Период ван грејне сезоне, седмочлана екипа која брине о 
топланама, користи за послове које је немогуће у грејној сезони 
урадити.

- Област је комплексна, много је термотехничких елемената, 
огромне су инсталације. На Војничком тргу имамо 23 зграде, 700 
станова, силне инсталационе делове, 23 топлотне подстанице 
. Објекат топлане поседује три котловске јединице, три котла 
са горионицима, масом других термотехничких елемената и 
електросклопова. Систем централног грејања  на Војничком тргу 
садржи две трасе, на свакој се налази прикључакза сваку зграу. 
Топлана центар, такође, покрива 700 станова. Садржи три котловске 
јединице, велики број топлотних подстаница. Ту не сме ништа да 
затаји, јер и ако ситница не функционише, систем нема грејања, 
објашњава Слободан Ђукић, руководилац Топлана.

 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У петак, 17.9.2021. г. од 18.30 у Салону код Порте (Змај 
Јовина 16, Вршац)

Учесници у вечери су: Невен Даничић, историчар (Центар 
за банатске студије), Тамаш Фодор, библиотекар (Удружење 
љубитеља старина „“Феликс Милекер“); модератор Владислав 
Петковић, друштвени активиста (Фестивал „Циркулирање“). 
Посетиоце очекује дегустација Вршачког чаја.

“ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ: ОСВАЈАЊЕ ВРЕМЕНА И 
ПРОСТОРА

На страници Википедиа, као и у скоро свим туристичким 
водичима, о Вршцу и његовој историји можемо пронаћи да 
први трагови насеља потичу из времена праисторије, такође 
као и податак да су овде боравили и Кимерци, Трачани, 
Келти, Римљани, Авари, потом Словени итд. Прича се обично 
ту завршава; међутим, рећи само толико представља тек врх 
леденог брега о богатој (пра)историји нашег града. Стручна 
литература је, што се ове теме тиче, много богатија, међутим 
најчешће се ради о неколико страница у разним зборницима 
и историјским гласницима до којих шира публика стиже 
веома тешко, најчешће због тога што не зна где да је потражи.

Посебност Вршца се огледа управо у томе што је био 
насељен од освита првих култура. Сви народи који су 
обитавали на овом простору оставили видљиве сведоке 
свога присуства: неолитске ронделе миленијумима старије 
од чувеног Стоунхенџа, хумке из бакарног и бронзаног доба, 
светилиште из гвозденог доба које су направили Келти, 
римске шанчеве из периода антике, манастир Месић и замак 
на брегу из средњег века, турски водовод из позног средњег 
века, и још многе друге. Због свих набројаних, видљивих 
сведока прошлости, Вршац можемо да сматрамо заиста 
посебним, а чињеница да је у Вршцу и његовој најближој 
околини забележено више од 300 локалитета представља 
куриозитет сам по себи.

О свему овоме разговараћемо са историчаром Невеном 
Даничићем, као и са библиотекаром Тамашом Фодором, 
док је у улози модератора Владислав Петковић, друштвени 
активиста.”

У ОКВИРУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ГРОЖЂЕБАЛСКЕ ЧАЈАНКЕ УДРУЖЕЊЕ ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПРИРЕЂУЈЕ 

ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ: 
ОСВАЈАЊЕ ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА“ 
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КО Ш А Р К А

Тренер Вршца Владимир Ђокић у најави 
турнира у Лесковцу рекао је да његов 
тим очекују две изузетно јаке утакмице, 
можда и претешке провере у овој фази 
припрема. Вршчани су показали да су на 
добром путу да у жељеној форми дочекају 
старт првенства у КЛС, као и да су одлично 
селектирали екипу.

- Пре свега захвалио бих се љубазном 
домаћину на позиву, леп је осећај коначно 
играти пред публиком. Презадовољан сам 
што смо одмерили снаге са Борцем, једном 
од квалитетнијих екипа у АБА лиги, који, по 
мени, има бољи састав него прошле сезоне. 
Показали смо квалитет, таленат, иако се то 
по резултату не би могло рећи, међутим 
крајем треће четвртине, при вођству Борца 
од 8 поена разлике, имали смо контру 3 
на 1 коју нисмо реализовали. Да смо тада 
дали кош можда би се меч сасвим другачије 
одвијао. Већ у наредној утакмици против 
МЗТ-а показали смо се у много бољем 
издању, наш противник је озбиљан АБА 
лигаш, са одличним странцима у саставу, 
међутим играли смо врло добро, убацили 
смо 52 поена у првом полувремену. 

Резултат у овим проверама није био у 
првом плану. Како сте задовољни како је 
екипа физички поднела напор утакмица?

- Што се тиче агресивности, трчања, у 
потпуности смо били на нивоу АБА лигаша 
и тиме могу бити задовољан. Против 

Борца су одлучили отворени шутеви, 
они су их убацили, ми испромашивали и 
отуд разлиКа (101:78). У другој утакмици 
претрчали смо МЗТ и заслужено остварили 
убедљиву победу.

Била је ово идеална прилика да се 
против ривала који у саставу имају високе 

играче провери како би се Вршац сналазио 
са нешто нижим, али покретљивим 
играчима на центарској позицији.

- Покретљивошћу и агресивношћу 
наши центри су у потпуности надокнадили 
предност противника у висини и то ме 
охрабрује да смо на правом путу.

После турнира у Лесковцу, из чачанског 
Борца стигло је саопштење да су двојица 
играча и један члан управе позитивни на 
коронавирус. Да ли вас то брине?

- Искрено, изузетно сам забринут. Били 
смо у непосредном контакту, остаје нам 
само да се надамо да нисмо заражени. 
Видећемо за који дан. У веома смо добром 
ритму рада, све иде по плану, не би било 
добро да нас поремети епидемиолошка 
ситуација, нахгласио је Ђокић.

Вршчани су делимично променили план 
за наредну недељу. Планирани турнир у 
Темишвару је отказан, уместо одласка у 
Румунију екипа ће путовати у Нови Сад и 
одмерити снаге са Војводином.

ВРШЧАНИ ОСВОЈИЛИ ТРЕЋЕ МЕСТО НА ТУРНИРУ У ЛЕСКОВЦУ

ЂОКИЋ: ЗАДОВОЉАН САМ, СВЕ ИДЕ ПО ПЛАНУ

СПОРТ

М А Л И  ФУД Б А Л

Клуб малог фудбала Форум почео је 
припреме за наредну сезону у којој ће се 
такмичити у трећој лиги Војводине. Тренер 
Ненад Варађан обавио је прву прозивку у 
Центру Миленијум.

- Акценат у новој сезони стављамо на 
младе играче који су већ прошле сезоне 

били носиоци игре у савезном рангу. 
Желимо брз повратак у Другу лигу и све 
смо подредили том циљу. Клуб је напустио 
Матеја Ћирка којем желим пуно среће 
у наставку каријере. Матеја је поникао 
код нас и продужио низ играча који су 
из нашег клуба постали омладински 

репрезентативци Србије. Клуб је у 
прелазном року радио и на ангажовању 
појачања. Наши нови чланови су Пештерац, 
Лукић, Јовановић и повратници Борковиц 
и Радак тако да очекујемо успешну сезону, 
истакао је Варађан.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ФОРУМ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

АФИРМАЦИЈА МЛАДИХ 
ПРИОРИТЕТ

МЗТ СКОПЉЕ - ВРШАЦ 60:81 
(18:24, 17:28, 14:11, 11:18)
Спортски центар Дубочица, судије: 

Арсенијевић, Весковић, Милојевић.
МЗТ: Вер 5, Андоновски, Спасовски 

4, Митевски 7, Дејвис 13, Величковски, 
Иванов, Рикић 17, Крстевски 11.

ВРШАЦ: Илић 11, Николић 9, 
Л. Јовановић 6, Радовановић 12, 
С. Јовановић 9, Агоч 2, Димић 14, 
Васиљевић 9, Тејић, Јурчек 7, Јековић 2, 
Мајсторовић.

Откако је Јулкица Митрашиновић из 
Пландишта прешла у Вршац и постала 
легенда вршачке и српске кошарке, чинило 
се да је пут младим кошаркашицама из 
Пландишта потпуно отворен. Међутим, 
Марина Стојић је из Пландишта у Центар 
Миленијум стигла преко Београда и 
Зрењанина и ове сезоне носиће дрес клуба 

у коме је одувек маштала да ће играти.
- Драго ми је да сам коначно у Вршцу, 

екипа је одлична, сјајно смо се уклопиле 
неке саиграчице познајем од раније, 
са Љиљом Томашевић сам играла 
заједно у Радивоју Кораћу. Одлично 
радимо на тренинзима, преко викенда 
и индивидуално са тренером Павлицом, 

мислим да ћемо се добро спремити за нову 
сезону. 

Шта очекујеш у новој сезони?
- Пре свега да се добро уиграмо. Верујем 

у овај тим, мислим да ће резултати доћи и 
да нам је место међу првих четири – пет 

екипа. 
Марина Стојић је поред Радивоја 

Кораћа у досадашњој каријери наступала 
за Партизан, Карабурму и зрењанински 
Пролетер.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА У ЈЕКУ ПРИПРЕМА ЗА ПОВРАТНИЧКУ СЕЗОНУ У ПРВОЈ ЛИГИ

КАЊЕВАЦ СКЛАПА МОЗАИК ТИМА

ЈЕЛЕНА ЗОРИЋ НОВО 
ПОЈАЧАЊЕ ВРШЧАНКИ

Ново појачање кошаркашица Вршца, 
Јелена Зорић, препоручила се стручном 
штабу свог садашњег клуба у прошлој 
сезони, када је као играчица Тополчанке 
задала силне проблеме Вршчанкама у 
међусобним окршајима. Тренер Кањевац 
ће ове сезоне конципирати игру на њеним 
квалитетима када је у питању унутрашња 
игра.

- Драго ми је што сам дошла у град 
велике кошаркашке традиције. Желим 
да се што пре уклопим у систем, да се 
уиграм са екипом и надам се да ове сезоне 
можемо обезбедити позицију у средини 
табеле.

У досадашњем току каријере, осим 
у Тополчанки, Зорићева је ниграла за 
Кикинду, Србобран и суботички Спартак.

Вршац може у прволигашки врх: Марина Стојић
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  4. КОЛО

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 4. КОЛО

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 4.КОЛО

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

ОФК Вршац је у 4. колу Српске лиге Војводина наставио низ без 
пораза, али забрињава податак да ни у другом мечу на стадиону 
под кулом није успео да забележи победу. Што се тиче мечева на 
гостовањима ту је ситуација много боља, изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића са гостовања у Новим Бановцима и Сомбору 
донели су свих шест бодова. Тренера Вршчана питали смо да ли 
има више разлога за задовољство или за забринутост.

- Шансе против одличних екипа каква је Текстилац изузетно 
се тешко стварају, ми смо их имали неколико, могли смо да 
обезбедимо победу, међутим били смо чак и у ситуацији да будемо 
кажњени и доживимо пораз. Због тога  сам још увек у дилеми јесмо 
ли освојили бод или изгубили два. Свакако је добро што не губимо 
утакмице, и даље смо у врху, има још 11 прилика у јесењем делу да 
надокнадимо ове пропусте. 

Може ли лоше да утиче на самопоуздање екипе чињеница да 
још немате победу пред својим навијачима?

- У том случају свакако је добро што наредне две утакмице 
играмо на страни. То само потврђује оно што сам рекао и пре 
почетка сезоне, да ће лига бити много неизвеснија него претходне 
јер велики број тимова има квалитет за сам врх. Једна битка не чини 
рат, поготово што то није била изгубљена битка. Настављамо да 
радимо даље, спремамо се за наредне утакмице, прва која следи 
је против Феникса.

Екипа из Старе Пазове доживела је први пораз у сезони у Новом 
Бечеју, али је и даље усамљена на другој позицији. Интересантно 
је да су у свим досадашњим одмеравањима снага са Фениксом 
Вршчани као гости остварили победе. Прошле сезоне славили су у 
Старој Пазови славили резултатом 2:0.

- Феникс има изузетно добро селектиран тим, од голмана 
Пилиповића, преко везисте Вујасина, капитена Милаковића и 
нападача Машића. Претиће нам опасност са свих страна, надам 
се само да ће претње долазити од играча Феникса, да неће бити 
бочних ветрова.

Хоће ли ОФК Вршац наступити комплетан?
- Дефинитивно не,  Новаковићу следи дужа пауза због повреде 

тетиве, Грек сигурно неће играти, Илић је добио црвени картон и 
суспендован је две утакмице, већ дуже су ван строја Сарајлин и 
Бојан Благојевић. Довели смо Османагића, офанзивног везисту, 
чекамо његову документацију да би могли да га региструјемо. 
Надам се да ће бити у саставу.

Капитен тима Александар Лазевски није незадовољан својом и 
игром својих саиграча.

- После гледања снимка утакмице уверио сам се да нисмо 
изгледали лоше иако ми се чинило на терену да смо били прилично 
немоћни. Два пута смо погодили пречку, три пута је њихов голман са 
линије вадио лопту, Драгићевић је био потпуно сам у стопостотној 
шанси. Мислим да на нашем терену мало која екипа може да се 
нада позитивном резултату. Чврсти смо, такав нам је тимски дух већ 
три године, надам се да ћемо га задржати и да ћемо свима ставити 
до знања да му у граду под кулом да неће бити лако.

Како гледаш на то што ОФК Вршац још нема победу код куће?
- Да је којим случајем обрнута ситуација, да смо две победе 

остварили код куће а са гостовања у Новим Бановцима и Сомбору 
донели по бод сви рекли да је то супер. Значи можемо бити 
задовољни досадашњим учинком, мислим да два нерешена 
резултата на нашем терену ни случајно неће деморалисати екипу 
јер смо тек на почетку, а добро се зна шта је наш циљ. У Стару Пазову 
идемо да остваримо нову победу, јасан је капитен Вршчана.

Б. Ј.

ДРУГИ РЕМИ ВРШЧАНА НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ПРОПУШТЕНЕ ПРИЛИКЕ ОДНЕЛЕ ДВА БОДА

ФУД БА Л

ОФК ВРШАЦ – ТЕКСТИЛАЦ 0:0
Градски стадион у Вршцу, судија: Давид Ђумић (Бачка 

Топола).
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић (М. Илић), 

Качаревић, Радисављевић (Драгићевић), Јовковић 
(Стојадиновић), Николић, В. Благојевић (Бељин), 
Лазевски, Ф. Илић, Вујић (Главинић), Шошевић.

ТЕКСТИЛАЦ: Браћ, Миленковић, Станковић (Илић), 
Зељковић, Вемић (Галић), Божичић (Свитић), Ивановић, 
Лишчевић, Луковић (Бачић), Тодоровић, Поткозарац.

Циљ је јасан, идемо по нове бодове: Александар Лазевски, 
капитен ОФК Вршца
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БАК – ЈЕДИНСТВО (В) 2:2 (1:0)
Бела Црква, судија: Кристијан Ковач (Мокрин), 

стрелци: Анђелић у 45, Секуловић у 58. За БАК, 
Вукајловић у 78, Богдановић у 81. За Јединство.

БАК: Андрејић, Шинжар, Јожић (Бекировски), 
Савић, Милковић, Јовановић, Васиљевић (Мадић), 
Стајић, Михајловић (Старовић)Анђелић, Секуловић.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Миошко, Текијашки, 
Пештерац, Ћирка (Ранисављевић), Богдановић, 
Моторов, Живанов (Савић), Станков, Јанковић, 
Панчевац (Вукајловић).

СЛОГА (П) – СЛОБОДА 2:2 (1:2)
Пландиште, судија: Марко Попов (Зрењанин), 

стрелци: Лазаревић у 45. И 76. За Слогу, Козић у 25. И 
Галић у 43. Минуту за Слободу.

СЛОГА: Стевановић, Бабић, Прица, Михајловски 
(Царан), Марковић, Лазаревић (Цимеша), Спремо, 
Вучковић, Радић, Стефановски, Олђа.

СЛОБОДА: Живков, Ратко (Ћосић), Мијатовић, 
Поповић, Ђурђевић, Умићевић (Латковић), Галић, 
Врбашки (Рељић), Спахић, Ружић, Козић.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

БЕЗ ПОБЕДНИКА У 
ПЛАНДИШТУ, РЕМИ 

БАКА И ВЛАЈКОВЧАНА 
У БЕЛОЈ ЦРКВИ

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”  4. КОЛО

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

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 4. КОЛО

Раднички (Ш) - Раднички (НП) 7 : 2
Раднички (СМ) - Железничар 1 : 1
Петрика - Петар Пуача  3 : 1
Динамо 1945 - Инђија  3 : 3
ГФК Словен - Раднички (Зр)  6 : 1
ОФК Вршац - Омладинац  6 : 0
 
1.Инђија   4  3  1  0  10
2.ГФК Словен   4  3  1  0  10
3.ОФК Вршац   4  3  0  1  9
4.Петар Пуача   4  3  0  1  9
5.Петрика   4  3  0  1  9
6.Железничар   4  1  2  1  5
7.Динамо 1945   4  1  2  1  5
8.Раднички (Ш)   4  1  1  2  4
9.Раднички (СМ)   4  0  2  2  2
10.Омладинац   4  0  2  2  2
11.Раднички (Зр)   4  0  1  3  1
12.Раднички (НП)  4  0  0  4  0
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KAPICA, KAPITEN, KIMONO, KORNER, KO[ARKA,
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REGATA, REKET, RUKOMET, SEDMERAC, SKAKA^,

SKAKAWE, SKIJAWE, SPORT, START,
STAZA, STONI TENIS, TANDEM,
TEREN, TRENER, TURNIR, HOKEJ,
[ESTERAC, [TAFETA.
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СПОРТСКА ОСМОСМЕРКА

ОСИМ КОДЕ, 
СИРТАКИ

ANAGRAM (5, 10)

РЕБУС (4, 9)

Dejan Mini}

Emilija Buwac

Postavka: 5, 4, 4

POMICAQKA
U dve uzastopne uspravne

kolone su fudbalski klubovi

SLOVAN
SPECIJA
ASKOLI
PORTO

TOTENHEM
BARSELONA

RE[EWA: Skandinavka: iskrenost, Tel, lopte, Amur, Tara, l, Boras, t, op, mornar, zarad, osa, Qubica Vrane{, tl, Itan, mecosopran, Qig, Ravena, rilo, aneks, Oli, Mikis, narodi, ekavci, t; Sudoku:792
653 148, 561 248 397, 834 179 265, 459 782 613, 283 516 479, 176 934 582, 625 891 734, 947 365 821, 318 427 956; Pomicaqka: Sparta, Lester; Rebus: Lepa kraqvina (lepak, raqe, vina);Anagram: Mikis Teodorakis;
Osmosmerka: fudbal. (Priprema: Enigmatski klub ”Kikinda”, ure|uje Slavko Bovan) .


