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МИНИСТАР БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ ПОСЕТИО УЉМУ И ОДРЖАО САСТАНАК СА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА И ИСТАКАО:

Министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде у Влади 
Републике Србије, Бранислав 
Недимовић посетио јеу четвртак, 
9. септембра, пољопривредно 
газдинство породице Ђорђев 
у Уљми и одржао састанак са 
многим пољопривредницима из 
овог вршачког села. Министру су 
се у посети Уљми и састанку са 
пољопривредницима придружили 
и градоначелница Вршца Драгана 
Митровић, заменик градоначелнице 
Дејан Сантрач и члан већа за 
пољопривреду Слободан Јованов, 
као и чланови савета месне заједнице 
Уљма. Министар Недимовић 
био је задовољан састанком са 
пољопривредницима, а потом 
се осврнуо на стање, али и на 
унапређење пољопривреде.

“Треба бити објективан и 
посматрати резултате који ће бити 
након краја жетве. Чињеница је да 
смо очекивали веће приносе када је 
кукуруз у питању, али мислим да ће 
када се све сагледа ово ипак бити једна 
просечна година, иако смо у мају и јуну 
имали већа очекивања. Сунцокрет је 
негде на прошлогодишњем нивоу, а 
соја је реално подбацила. Ипак, треба 
напоменути да је цена производа већа 
за готово 50 посто у односу на прошлу 
годину. Људи ће рећи да су скочили и 
инпути, али они су порасли за тек 27 
посто. Зато мислим да ова година у 
погледу финансија неће произвести 
штету код пољопривредника, али 

остаје тај жал због лоших временских 
прилика за пољопривреду у 
последњој недељи јула месеца” 
нагласио је министар Недимовић.

Баш због суша овог лета, министар 
се осврнуо и на улагања државе у 
системе наводњавања.

“У овом тренутку је у току додатних 
24 пројекта за системе за наводњавање 
чиме би у систем ставили 150 
хиљада хектара. На држави је да 
обезбеди инфраструктуру, а на 
пољопривредницима је да ли ће то 
да користе. Ми и након обезбеђивања 
услова дајемо пољопривредницима 
50 посто субвенција за набавку 

опреме. Морамо много да улажемо 
у такву инфраструктуру, али и у 
комасацију и електрификацију. То је 
главни посао државе, а то је, уосталом, 

садржано у „Србији 2025“ као највећи 
приоритети у погледу финансирања”  
је министар Недимовић.

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић је министра укратко 
упознала са тренутним актуелностима 
у области пољопривреде на локалном 
нивоу.

“Град Вршац када је у питању 
пољопривреда највише новца издваја 
за комасацију пољопривредног 
земљишта, само ове године из буџета 

је издвојено 43 милиона динара и 
завршен је поступак комасације у 
К.О. Влајковац и Избиште, а очекујемо 
завршетак и у  Уљми као највећем 
насељу на територији Града Вршца. 
Наставак односно израда нових 
програма комасације у свим осталим 
Катастарским Општинама где она 
још није спроведена очекује нас у 
наредном периоду. Поред комасације 
као највећег приоритета, Град 
Вршац издваја и значајна средства 
за чишћење каналске мреже на 
пољопривредном земљишту у 
циљу одводњавања, затим ту су 
бесплатне анализе земљишта за 
наше пољопривреднике, а почев од 
ове године, обзиром да је година 
била сушна, ушли смо у пројекат 
Електрификације поља у  сврху 
наводњавања пољопривредног 
земљишта. Крајем године планирамо 
да отпочнемо и са израдом стратегије 
виноградарства и винског туризма, 
превасходно у циљу унапређења 
пољопривреде као примарне гране.” 
истакла је градоначелница Митровић.

На крају посете домаћин 
данашњег састанка, Драгиша 
Ђорђев, истакао је задовољство 
због најављеног решавања 
проблема са правовременом 
организацојом лицитације државног 
пољопривредног земљишта и 
захвалио се Граду Вршцу на одличној 
сарадњи и сталној подршци 
пољопривредницима.

НА ДРЖАВИ ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА У ИЗБИШТУ 

У понедељак је у Избишту одржан 
помен и положени су венци на 
споменик херојима из овог места, 
погинулим у Другом светском рату. 
Свечаност је одржана уз подршку 
Града Вршца у сарадњи са ОШ „Жарко 
Зрењанин“  Избиште и Месном 
заједницом Избиште у организацији 
СУБНОР-а Вршац. 

Присутнима су се обратили 
Драгољуб Ђорђевоћ, председник 
СУБНОР-а, и чланица Градског већа 

за социјална питања Маја Ристић 
Лажетић која је том приликом истакла 
да се са поносом сећамо и памтимо 
хероје који су своје животе положили 
за боље сутра својих потомака и свих 
нас и да ћемо наставити да чувамо и 
негујемо слободу кроз залагање за 
стабилност, сигурност и учење будућих 
генерација о правим вредностима. 
Ученици основне школе улепшали су 
ову свечаност Малим часом историје 
и пригодним рециталом. 

МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ У ЗНАК 
СЕЋАЊА НА ПАЛЕ БОРЦЕ 

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП НА ТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

Град Вршац домаћин je стручног скупа који се 
одржава под покровитељством Немачке организације 
за међународну сарадњу ГИЗ уз подршку Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Састанак са темом „Примери добрих пракси и услуга 
социјалне заштите на локалном нивоу“, окупио је 
представнике 18 градова и општина из Србије. 

На отварању у конгресној сали „Виле Брег“ говорили 
су помоћница Министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Биљана Зекавица, вођа 
тима пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве 
групе“ Маркус Малер и градоначелница Вршца 
Драгана Митровић. 

- Изузетно нам је задовољство што је Град Вршац 
домаћин конференције “Примери добре праксе и 
услуга социјалне заштите на локалном нивоу” која 
се организује у оквиру пројекта немачко-српске 
развојне сарадње и тиме представља један од 18 
градова и општина из Србије у којима ће бити одржана 
ова конференција. Као домаћин и пример добре 
праксе Град Вршац има част да представи широк 
спектар услуга социјалне заштите које се успешно 

пружају на територији нашег Града као и да преко 
својих представника учествује у размени позитивних 
примера и искустава и настави успешну сарадњу са 

стручњацима из ове области у даљим иновацијама 
услуга, а руководећи се принципом да сваком коме 
је помоћ потребна она буде омогућена и доступна.

Све услуге социјалне заштите које се финансирају из 
буџета Града Вршца, веома су значајне и усмерене 
су према различитим категоријама деце, младих, 
одраслих и старијих лица. Град Вршац у последњих 
пет година издваја значајна средства за помоћ и 
негу у кући за одрасла и стара лица, за клубове 
за старе, а посебно бих истакла услуге Мобилног 
тима за социјалну инклузију Рома и Ромкиња, као и 
услугу специјализованог превоза деце са сметњама 
у развоју и инвалидитетом. Међу услугама које 
редовно пружамо нашим суграђанима су још и 
лични пратилац детета, персонални асистент, клуб 
хранитеља, становање за младе који се осамостаљују, 
услуга сензорне интеграције за децу са сметњама у 
развоју као и камп за социјализацију и рехабилитацију 
деце из социјално угрожених породица. У складу 
са досадашњом праксом и сагледавањем будућих 
потреба, локална самоуправа ће и даље радити 
на побољшању квалитета живота најосетљивијих 
друштвених група, а самим тим и свих својих грађана – 
истакла је градоначелница Вршца Драгана Митровић. 

ВРШАЦ ПРИМЕР ДОБРИХ ПРАКСИ 
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 Вечерас (петак, 17. септембар) у 20 
часова, на Градском тргу ће званично 
бити отворен 63. Грожђебал. После 
дуге полемике да ли би и на који начин 
ове године требало организовати 
Дане бербе грожђа, одлучено је да се 
традиционална манифестација ипак 
одржи, али у сведенијем облику, са 
нешто сиромашнијим програмом од 
оног на који се навикло и у трајању од 
три дана. 

- Сви ће се придржавати мера које 
је преписала Влада Републике Србије 
и молимо све посетиоце и излагаче 
да воде рачуна о својој безбедности. 
Апелујемо на све да максимално 
уживају, али да не забораве да ставе 
маску, без обзира што је догађај на 
отвореном, и да држе дистанцу како 
би предупредили све нежељене 
ситуације – рекла је директорка 
Туристичке организације Вршца 
Татјана Палковач. 

Као најава Грожђебала, пре 
самог отварања за петак у 13 часова 
предвиђено је отварање изложбе 
”Грожђе, воће и вино” у холу Градске 
куће, као и традиционално дружење 
уз бесплатно вино, кобасице, Винка 
Лозића и тамбураше на Видиковцу 
код Цркве Светог Крста на Вршачком 
брегу. На Градском тргу ће програм 
поводом отварања Грожђебала бити 
организован у реализацији Музичке 
школе “Јосиф Маринковић”, након 
чега следи наступ тамбураша. 

Субота пре подне је као и сваке 
године резервисана за дечији 
маскенбал, уз једну измену, јер 
ове године неће бити жирирања 
нити победничких маски, већ ће 
сви учесници добити слатке пакете 
и дипломе. Након маскенбала, на 
Градском тргу ће натупити ученици 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“, 
Дечији хор “Распевано срце” и 
неколико плесних ансамбала. У 
поподневним часовима, од 17 сати, 
очекује се културно-уметнички 
програм, а затим у вечерњим сатима 
тамбурашки концерт. 

У недељу у 11 сати на Градском 
тргу ће бити одиграна представа 
за децу „Пепељуга“, после које ће 
најмлађи моћи да поново уживају 
у музичким и плесним наступима 
својих вршњака. У 16 часова наставља 
се културно-уметнички програм, а 
за 18 сати предвиђено је затварање 
манифестације уз наступ Групе 
певача “Исток 10”. После њих ће 
још једном наступити тамбураши, 
који ће означити крај овогодишњег 

Грожђебала. 
- На Градском тргу биће 

постављене тезге са грожђем и 
вином, сувенирима, етно програмом, 
слаткишима, храном... Код фонтане, на 
старом месту, биће постављен бренер 
за печење кобасица. Поред садржаја 
на Градском тргу, и изложбе грожђа, 
воћа и вина која се већ традиционално 
одржава у холу Градске куће, 
припремили смо и Сајам рукотворина 
и изложбу Веронике Павков „Вршац, 
мој град“ у Дому војске – истакла је 
Татјана Палковач. 

Вршчани и њихови гости ће 
у фестивалским данима моћи 
да погледају и мултимедијалну 
изложбу Љиљане Дожић у Градској 
библиотеци, „Банска палата – приче 
иза приче“, изложбу палеонтологије, 
зоологије и оринтологије и изложбу 
здравствене културе југоисточног 
Баната у Апотеци на степеницама, 
као и четири поставке у Градском 
музеју: „Банатски колаж“ – изложбу 
предмета из области земљорадње, 
сточарства, виноградарства и 
занатства на подручју Баната, „Сећање 
на Пају Јовановића“ – изложбу дела 
Паје Јовановића, и сталне поставке 

„Хронике града Вршца у 18. и 19. веку” 
и „Археолошка збирка“. 

Према речима директорке 
Туристичке организације Вршца, 
припремљена су и три туристичка 

програма: обилазак центра града, 
обилазак Вршачког брега и одлазак 
на „Пут вина“. У оквиру Градске туре, 
посетиоци ће обићи три градска 
трга, Цркву Св. Николаја, Апотеку 
на степеницама и музеј Конкордија. 
Обилазак Вршачких планина обухвата 
и посету Вршачком замку, Видиковцу и 
Цркви Св. Теодора, док ће винољупце 
привући обилазак виногорја у 
Гудурици и дегустација вина. 

ОВОГОДИШЊИ ДАНИ БЕРБЕ 
ГРОЖЂА УЗ СТРОГЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

ПОЧИЊЕ 63. ГРОЖЂЕБАЛ 

БЕЗ ВЕЛИКИХ КОНЦЕРАТА И 
КАРНЕВАЛСКЕ ПОВОРКЕ 

На овогодишњем Грожђебалу 
изостаће неки од омиљених 
садржаја – карневалска поворка, 
вечерњи концерти естрадних 
звезда и бацање грожђа из авиона. 

- Због преписаних мера, ове 
године се не могу одржати садржаји 
који привлаче пуно посетилаца. 
Ове године нема велике бине 
нити великих концерата, нема 
карневала који је раније окупљао 
око 800 учесника, а пратило га 
је око 10.000 људи. Неће бити ни 
најатрактивнијег садржаја, бацања 
грожђа из авиона, с обзиром да 
неће бити ни затварања улица па то 
и није могуће извести – нагласила 
је директорка Туристичке 
организације Татјана Палковач. 

УЧЕТВОРОСТРУЧЕН БРОЈ ПРЕГЛЕДА 
У ВРШАЧКОЈ КОВИД АМБУЛАНТИ 

НЕПОВОЉНА 
ЕПИДЕМИЈСКА 
СИТУАЦИЈА У 

ВРШЦУ 
У ковид амбуланти Дома 

здравља Вршац број прегледа је 
повећан и код одраслих пацијената 
и код деце, па амбуланта сада има 
продужено радно време и ради од 
7 до 22 часа сваког дана. 

- Број прегледа је 
учетворостручен у протекле две 
недеље, што говори у прилог 
чињеници да смо тренутно у веома 
неповољној епидемиолошкој 
ситуацији. Нагласила бих да је 
изузетно важно да сви наши 
суграђани поведу рачуна о 
својим кретањима, окупљањима, 
коришћењу личне заштитне 
опреме, јер су се људи у великој 
мери опустили и нису ни свесни 
каква је ситуација у Дому здравља 
и болници, колики је број прегледа 
и позитивно тестираних. Свакога 
дана је број новооткривених 
случајева преко 40, што је 
изненађујуће велики број – рекла 
је др Весна Авејић, специјалиста 
опште медицине. 

Докторка Авејић је изјавила 
да су клиничке слике шаролике, 
да доминирају блаже клиничке 
слике и оболевају радно активни 
појединци и деца. Према подацима, 
међу старијим суграђанима је 
нешто мање оболелих. Из Дома 
здравља Вршац још једном апелују 
на све грађане да се вакцинишу. 

- Наш вакцинални пункт ради 
свакодневно, од 7 до 19 часова 
и налази се у амбуланти у улици 
Димитрија Туцовића. Морала бих 
да истакнем значај вакцинације и 
позовем оне који се још увек нису 
вакцинисали да наставе наш добар 
тренд вакцинације, јер иако је у 
Вршцу вакцинални обухват већи 
од просека, и даље је недовољан 
– додала је Авејић. 

Позив за вакцинацију, односно 
за трећу дозу, отворен је и за оне 
код којих је од друге дозе прошло 
више од 180 дана. У Дому здравља 
Вршац истичу да је број екипа које 
раде повећан и да имају довољан 
број лекова који се примењују 
према важећој процедури лечења. 

Вакцинални обухват у Вршцу већи 
од просека, али недовољан: 

Др Весна Авејић

НЕМА ЗАТВАРАЊА УЛИЦА ТОКОМ ГРОЖЂЕБАЛА  

Саобраћај у граду ће се током трајања Дана бербе грожђа одвијати 
нормално јер ове године неће бити затварања улица, као ни луна парка у 
градској зони. 

- Програм је ове године сведен на минималну зону и с обзиром да ниједна 
улица неће бити затворена, није било могућности да се било где у граду 
постави луна парк. Луна парк је постављен на приватној парцели, иза НИС-
ове пумпе, код језера. Жао нам је што је ове године ситуација таква, али 
знамо да је људи разумеју и надамо се да ћемо се до следеће године вратити 
у нормалу – рекла је Татјана Палковач. 
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Србија и Република Српска обележили су 
заједнички празник – Дан српског јединства, слободе 
и националне заставе. Датум, 15. септембар, изабран 
је зато што је тог дана 1918. године пробијен Солунски 
фронт. 

Дан српског јединства, слободе и националне 
заставе обележен је широм Србије и Републике 
Српске, Град Вршац освануо је, такође, у бојама 
националне заставе на свим градским установама и 
дужином најважнијих улица и булевара.

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН 
СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ 

И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ
Централна церемонија националне 

манифестације, Дан пешачења, одржана је 
на вршачком брегу под покровитељством 
Града Вршца, уз подршку и техничку 
организацију Планинарског савеза Србије 
и Планинарско – смучарског друштва 
„Вршачка кула“. Учествовали су ученици 
свих вршачких школа, спортских клубова, 
рекреативци и љубитељи природе 
који су прешли пешачку стазу дужине 
7 километара, од платоа „код Славише“ 
до Планинарског дома. Свечани почетак 
Дана пешачења био јетренутак, када је 
најбољи српски параглајдериста Горан 
Ђурковић из Вршца слетео међу окупљене 
грађане, развивши заставу Планинарско-
смучарског друштва „Вршачка кула“. 
Централној манифестацији Националног 
дана пешачења присуствовали су 
помоћник министра омладине и 
спорта, Дарко Удовичић, председник 
Планинарског савеза Србије Иса Планић 
са својим сарадницима и представници 
Града Вршца.

- Вршац има велико искуство у 
организовању значајних спортско-

рекреативних манифестација и по 
правилу увек може да се ослони на 
велику подршку клубова из нашег града. 
Тако је било и овог пута, Град Вршац 
дао је комплетну логистичку подршку, 
задовољни смо како је протекао читав 
догађај, успели смо да обезбедимо 
поштовање свих епидемиолошких 
мера, али и да учеснике, пре свега 
обичне грађане, подсетимо колико је 
рекреација важна за стицање здравих 
животних навика. Уз све то била је ово 
идеална прилика да свечано отворимо 
15 пешачких стаза на нашем брегу у 
укупној дужини од 62 километара које 
су обележене по најновијим прописима, 
рекао је Марко Рашић, члан Градског већа 
Вршца за омладину и спорт.

Поред Планинарског савеза Србије 
и ПСД „Вршачка кула“, допринос 
манифестацији дали су: ПСД „Железничар“, 
Клуб „Изазов“, Клуб планинске орјентације 
„Компас“, Клуб „Адреналин“ и Сноу тим 
„Вршац.

Фото: Милош Анђелковић

ЦЕНТРАЛНА ЦЕРЕМОНИЈА ДАНА ПЕШАЧЕЊА У СРБИЈИ ОДРЖАНА У ВРШЦУ

СВЕЧАНО ОТВОРЕНО 15 
ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ДУЖИНИ 

ОД 62 КИЛОМЕТАРА
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Музичка школа “Јосиф 
Маринковић”, ОШ “Ђура 
Јакшић” и КУД “Ђура 
Јакшић” приредили су 
мештанима Павлиша 
богат културно-уметнички 
програм. Програм су 
отворили ученици 
Музичке школе својим 
фантастичним концертом 
класичне музике. Након 
тога уследио је “Јесењи 
маскенбал” у којем је 
учествовало више од 
50 ученика ОШ “Ђура 
Јакшић”. Поносно су 
показали своје јесење 
костиме које су осмислили 
и израдили са својим 
учитељима, васпитачима и 
родитељима, а њихов труд 
и креативност награђен 
је од стране жирија. На 
крају програма уживали 
смо у наступу Културно 
уметничког друштва 
“Ђура Јакшић”, које је 
приказало сплетове игара 
из Шумадије и околине 
Лесковца. Догађај је окупио 
велики број мештана који 
су уживали у лепом дану и 
сјајном програму.

ЈЕСЕЊИ МАСКЕНБАЛ ПАВЛИШКИХ ЂАКА
БОГАТ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ ПРИРЕЂЕН У ПАВЛИШУ

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ   „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

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

ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК

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

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

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

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

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
  Начин финансирања:        Број студената
– одељење на српском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   19
                  на терет личних средстава (самофинансирајући)  50
– одељење на румунском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   8
– одељење на ромском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије  нема слободних места

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

Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 20. и 21. септембра 2021. године у времену од 
09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).

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

• Класификациони испит одржаће се 21. септембра 2021. године по следећем распореду: 
 - српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
 - општа информисаност од 13.30 часова.
• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 22. септембра 2021. у 10.00 часова.
• Примедбе на ранг-листу подносе се 23. септембра 2021. године од 10.00 до 12.00 часова,  а решење по 

приговору доноси се најкасније до 24. септембра 2021. године (до 12.00 часова).
• Упис примљених кандидата обавиће се 27. септембра. 2021. године од 09.00 до 12.00 часова,   по распореду 

истакнутом на огласној табли школе.
Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. септембра 2021.г.,  па закључно до 27. 

септембра 2021. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у Студентској служби Високе школе.
Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и класификационих испита  и уписа 

биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

У ОШ “Јован Стерија Поповић” 
приређен је свечани испраћај 
ученику Вуку Михајловићу 
на Школаријаду, највеће 
међународно такмичење у 
школском спорту, која се ове 
године одржава у Београду. Вук 
ће се такмичити у теквондоу и 
представљаће наш град и своју 
школу и покушати да освоји једну 
од медаља. Свакако и пласман 
на ово такмичење, на којем ће 
учествовати такмичари из више 
од 40 земаља у 14 спортова, 
је велики успех, рекао је члан 
Градског већа за образовање 
Мирослав Лепир.

- Вук Михајловић је пре свега 
одличан ђак, сјајан друг и изврстан 
спортиста. Дуго тренира теквондо 
и мо смо му, као школа, све ове 
године пружали подршку, рекла 
је Гордана Ковачевић, наставница 
српског језика.

Његов тренер Марио Дујић 
рекао је да Школаријаду можемо 
да упоредимо са Олимпијским 
играма у Токију.

- Учествоваће спортисти из 
целог света, на нашу срећу, Вук 
Михајловић је изборио пласман 
и представљаће наш клуб, своју 
школу и наш град. То је велики 
успех за све нас.

ВУК МИХАЈЛОВИЋ 
ПРЕДСТАВЉА ВРШАЦ 

НА ШКОЛАРИЈАДИ

УЧЕНИЦИ ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ПРИРЕДИЛИ ИСПРАЋАЈ 
СВОМ ДРУГУ НА СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ
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Ове године ћете поново преузети 
кључеве Вршца на три дана и као Винко 
Лозић се потрудити да Грожђебал још 
једном протекне у веселој атмосфери. Како 
доживљавате тај чин? 

- То колико је Стеријин дух остао снажан у 
његовом родном Вршцу говори и чињеница 
да је овај град препознатљив по лику Винка 
Лозића – лику који је изашао из шаљивог 
пера оца српске драме. Како другачије 
онда могу доживети ту прилику него као 
неизмерну част која ми је учињена и коју са 
искреном пажњом и љубављу прихватам. 
Није ми први пут указано поверење да 
тумачим лик нашег банатског боема, али је 
узбуђење увек изнова велико и позитивно. 
Кључеве града сам први пут као Винко Лозић 
добио 2005. године. 

Како доживљавате улогу славног 
Стеријиног банатског боема? 

 - Ако не по оцу српске драме, наш град 
људи препознају по Винку Лозићу. Познато је 
колико је Стерија волео свој родни град иако 
му је понекад било тешко живети у њему... 
Теже му је ипак било када је био ван Вршца. 
Рекло би се да је у лику Винка Лозића успео 
да сконцентрише све што је у Вршцу највише 
волео, живот  за каквим је чезнуо и какав је и 
сам можда хтео да води али из здравствених 
разлога није – вино, грожђе, шалу, песму и 
игру, наклоност према лепим женама каквих 
је у Вршцу увек било, боемски начин живота 
у правом смислу.  Стерија је волео. Волео је 
искрено и страсно, али није имао среће да са 
љубављу свог живота Мартом Пешом оствари 
брак. Брачни живот је провео са женом са 
којом га није спојила страсна љубав, већ 
нешто друго... Моје глумачко тумачење Винка 
Лозића када је у питању његов однос према 
женама стога је можда различито у односу на 
нека друга тумачења овог лика – мој Винко 
Лозић нема баш много среће са женама и у 
тој својој драми он је у непрекидном трагању 
за правом. Приметили сте да на сваком 
Грожђебалу прошета са другом. Винко Лозић 
је неуморни трагач за правом љубављу! 

Постоје разни боеми. Винко Лозић је 
другачији од свих. Зашто је то тако? 

- Винко Лозић је боем, али не боем због 
пића како многи мисле. Он воли вино изнад 

свега јер у вину је истина. Он је трагач за 
истином, а његова боемија је начин живота 
који доследно живи. Боемија се не налази на 
путу од чаше до чаше вина или лозе... Она је 
пут борбе за слободом. То је права боемија 
и она је својствена мом Винку Лозићу који 
се бори за слободу да буде свој, аутентичан, 
неспутан, да се неизмерно радује животу 
чак и онда када пати. Винко Лозић је зато 

увек спреман да скује неки нови стих 
инспиришући се животом у свим његовим 
облицима, тражећи лепоту у свему што га 
окружује. 

Мислите ли да су ови епидемијски 

услови у којима ће се Дани бербе грожђа 
одиграти ове године, прилика да се фокус 
Грожђебала после пуно година врати на 
оно због чега је и основан, на грожђе и 
вино? 

- И у болу и недаћама Винко Лозић тражи 
лепоту. Чак и ова немила ситуација у којој 

смо већ две године, показала нам је у неким 
својим моментима своје добре стране – 
многи су коначно добили прилику да више 
бораве са породицом, у неком периоду је 
чак и загађење било мање, природа се томе 
радовала... Тако је и са нашим „балом грожђа 
и вина“ – заиста је мање битно колико 
ће његов вашарски део који има свакако 
својих чари бити велики, која ће имена са 
естраде забављати масу или где ће бити 
луна парк... Ове године је све усмерено на то 
да наше грожђе и вино славимо користећи 
се локалним снагама којих Вршац има 
много. Натерала нас је ова ситуација да се 
загледамо у себе и препознамо добре ствари 
које имамо и којима се са правом можемо 
поносити. Вршчани су посебни по много 
чему. Посебни су по томе што су велике 
локалпатриоте – мислим да ће овогодишњи 
Грожђебал засијати баш у том светлу. Радујем 
се томе јер заиста имамао шта да покажемо. 

Овог септембра је двадесет година од 
како сте у Народном позоришту „Стерија“. 
Шта за вас значи овај јубилеј? 

- У Вршац сам дошао случајно као и 
сваки глумац – „трбухом за крухом“. Добио 
сам шансу да променим позориште у коме 
сам радио, Пиротско народно позориште, у 

коме сам такође био добро прихваћен. Моја 
жеља да дођем у Војводину, која ме је одувек 
привлачила, је добила шансу за остварење 
када је Мирослав Бенка 2001. тражио глумце  
јер су ансамблу фалили млади... А и ја сам 
тада био млад. Дошао сам и остао јер ме је 
Вршац одмах пригрлио. Првог дана када 
сам дошао био сам потпуно сам и нисам 
имао превелика очекивања. Ни тада као ни 
данас није било лако удомити се као глумац 
у било ком позоришту – то је увек неизвесно 
и углавном је повезано са срећом. Ето то за 
мене значи овај јубилеј – 20 година среће 
када се све сабере и одузме. Славим срећу 
баш као и Винко Лозић и захвалан сам. Овде 
сам стекао породицу у ужем и ширем смислу 
те речи. Најпре сам се заљубио. Са супругом 
Бојаном која је такође из позоришног света 
стекао сам све што данас овде имам само 
радом у области културе. Иако смо понекад 
посустајали, нисмо никада одустали од пута 
да опстанемо у овом свету као позоришни 
ствараоци, да се ослањамо на споствено 
знање, образовање и да не одлутамо у неке 
друге воде. Највредније од свега је наше 
троје деце који нас увек изнова мотивишу и 
инспиришу да истрајемо у разним борбама и 
да увек када је потребно кренемо испочетка 
у нове авантуре јер као што је познато није 
увек лако јести овај позоришни хлеб. Наши 
Хана, Вања и Матија су позоришна деца који 
нас чине бољим људима сваког дана, који 
нас увек подсећају и када ми почнемо да 
сумњамо колико је дивно то што радимо баш 

овај посао, што живимо баш овакав живот. 
Вршац ми је за ових 20 година такође пружио 
шансу да будем два пута директор Народног 
позоришта „Стерија“, пет година директор 
и селектор фестивала „Вршачка позоришна 
јесен“, одиграо сам овде преко 50 улога, овде 
сазревао као глумац и као човек. Поносан 
сам на својих 20 година у Вршцу и много 
волим овај град. 

ИНТЕРВЈУ
ИВАН ЂОРЂЕВИЋ, ГЛУМАЦ: 

„МОЈ ВИНКО ЛОЗИЋ ЈЕ НЕУМОРНИ 
ТРАГАЧ ЗА ПРАВОМ ЉУБАВЉУ“ 

Глумац Иван Ђорђевић рођен је у Крушевцу, али га 
вршачка позоришна публика одавно сматра „својим“. Не 
чуди, јер овог септембра обележава и јубилеј – две деценије 
на сцени НП „Стерија“, а те године су му поред више од 50 
улога, многих признања и награда, како сам каже, донеле 
и глумачку и личну зрелост. Међу свим улогама у којима 
га Вршчани воле и памте, једна је нарочито интересантна 
ових дана, када поново постаје Винко Лозић, незаобилазни 
добри дух вршачког Грожђебала и, по Ђорђевићевом 
тумачењу, трагач за истином и лепотом у свегу што га 
окружује.  

„Волео бих 
да заиграм у 
партизанском 
филму!“ 

„Стерија је у 
лику Винка 
Лозића успео да 
сконцентрише 
све што је у 
Вршцу највише 
волео.“  
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Како су се вршачко позориште и 

прилике у њему мењали током ове две 
деценије колико сте члан ансамбла? 

- Ни једно позориште није обично место, 
па тако ни ово у Вршцу. Свако има своју 
динамику која подразумева успоне,падове, 
кризе и периоде опоравка,  пуне снаге, а 
затим опет борбе... Позориште је такође 
симбол борбе и то не само ово наше. 
Свако позориште је баш то. У сваком је 
потребно много знања, љубави и енергије 
да слободно дише, расте, да се развија, да 
буде довољно добро онима који га воле, 
да привуче нове људи да га заволе. Мисија 
позоришта је велика и значајна, а вршачко 
Народно позориште „Стерија“ има једну 
одговорност више – оно треба достојно да 

узврати дуг великану рођеном у Вршцу чије 
име краси нашу позоришну кућу. Прилике 
су се мењале, али је један проблем остао 
исти – недостатак младих глумаца. Наше 
позориште је и тада када сам дошао и био 
најмлађи вапило за свежом крвљу. Данас 
сам најстарији глумац и могу рећи да је та 
потреба остала незадовољена. Фале нам 
млади глумци и глумице и онда када се њима 
врата широм отворе добићемо оно што 
се од нашег позоришта очекује. Још више 
представа, позитивног узбуђења, још више 
добре енергије и наде коју смо дужни да 
пружимо публици. Са друге стране, за време 
мог двадесетогодишњег боравка у Народном 
позоришту „Стерија“ био сам сведок, али 
и директан учесник важних и вредних 
реконструкција позоришне зграде. Једна се 
десила 2006. када сам као директор покренуо 
и водио реконструкцију велике сцене, а 
друга је била 2019. када је реконстрисано 
гледалиште после дугог низа година уз 
подршку Министарства културе Републике 
Србије. Обе поменуте реконструкције биле 
су вредни и значајни подухвати који говоре 
да је Вршцу стало до театра. 

Које бисте представе или периоде 

издвојили као нарочито важне током свог 
двадесетогодишњег рада у НП „Стерија“? 

- Радује ме што су многе моје иницијативе 
овде прихватане, реализоване и што неке од 
њих и даље живе. За мене је важно то што 
је на моју иницијативу  Мала сцена  добила 
назив „Томислав Пејчић“ 2004. Исте године 
отворио сам сталну изложбу посвећену 
овом великану српског глумишта који је 
највећи део своје плодне каријере провео у 
Вршцу.  Награда за младог глумца у оквиру 
фестивала „Вршачка позоришна јесен“ 2005. 
такође добија име по Томиславу Пејчићу. 
Нешто слично сам покретао и када је глумац 
Иван Вуков у питању. За његовог живота је 
додељена награда са именом овог великог 
глумца и борца за позориште. Важно ми је 
било да одам почаст онима који су више 
него остали дали и жртвовали за театар, који 
су се истицали храброшћу, посвећеношћу и 
вештином да наше мало позориште учине 
великим и важним. За мене важан период 
рада у Народном позоришту „Стерија“ био 
је 2015. године. Тада сам други пут именован 
за директора и поново доказао да је могуће 
радити и у најтежим условима. То је била у 
финансијском смислу никад сиромашнија, а 
у програмском делу никад богатија година. 
Ту сезону смо назвали „Година ентузијазма“ 
и направили програм који нису имали 
ни много богатији од нас. Од представа 
издвајам своју ауторску представу „Љубав, 
карта за пут у рај“. Представа је настала 2013. 
Тада сам желео да на сцену поставим једну 
антиратну рок бајку која ће привући што 
више младих у позориште. Такође ми је драга 
улога Ружичића у „Покондиреној тикви“ са 
Тањом Бошковић. Волео сам да играм Ивана 
Петровича-ујка Вању по коме је мој први син 
добио име... 

Били сте и директор вршачког 
позоришта. Како памтите тај период? 
Са којим се изазовима НП „Стерија“ 
тада суочавало и да ли су се ствари у 
међувремену промениле? 

- Био сам два пута директор Народног 
позоришта „Стерија“ и оба пута сам биран 
у доста тешким условима за позориште – 
танак репертоар, мали ансамбл, скромна 
средства за продукцију, а могу рећи и 
дуговања која сам наслеђивао.  2004. када 

сам први пут именован за директора, био 
сам најмлађи директор позоришта у Србији. 
Младост – лудост! Нисам сигуран да бих 
данас прихватио да водим позориште какво 
сам тада затекао... Огроман минус на рачуну, 
једна представа на репертоару и прилично 
хаотична ситуација у колективу. Ко би то 
пожелео? Успео сам да у финансијском смислу 
ставим своју матичну кућу на ноге. Неки су 
ми на томе и замерали јер нису разумели да 
једино та врста стабилности може да отвори  
путеве за нове успехе. Тако мислим и данас 
– позориште мора да се води домаћински. 
Други пут, 2015. је била слична ситуација и 
тада сам успео много брже да се адаптирам 
на двојну улогу глумца и директора. Радио 
сам оба пута као да водим своју кућу, а како 
сам навикнут одавно на живот и стандард 
какав захтева економску гимнастику, штедњу 
и марљивост, нисам много лутао. Играо сам 
на сигурно, што би се рекло. 

У новој сезони НП „Стерија“ очекује се 
премијера Шекспирове комедије „Веселе 
жене виндзорске“. Шта ћете ви играти и 
шта очекујете од овог пројекта? 

- Много се радујем овом пројекту. Још 
увек не знам која ће ми улога бити додељена, 
али сам свакако спреман да се препустим 
јер верујем редитељу кога је наша нова 
директорка Снежана Удицки изабрала. 
Шекспира ће на вршачку сцену постављати 
врстан и искусан редитељ и професор 

режије Даријан Михајловић, стога не сумњам 
у успех овог пројекта. Такође је о комедији 
реч које смо се сви ужелели, а овај пројекат 
ће осветлити и нека нова глумачка лица што 
нам је и више него потребно. 

Шта још чека вршачку публику у новој 
сезони? 

- Нова сезона ће умногоме зависити од 
епидемиолошке ситуације, али оно што 
знамо за сада јесте да ћемо на сцену ускоро 
поставити драму младог и перспективног 
Вршчанина Николе Станишића. У питању је 
његова прва драма „Сузе Светог Лаврентија“ 
чија је радња смештена на Вршачком брегу, 
баш у близини места где и сам живим... 
Драму сам прочитао са великом пажњом и 
могу рећи да се ради о веома талентованом 
младом човеку који заслужује овакав вид 
подршке. Радићемо такође још две представе 
за децу, а биће и много гостујућих програма 
колико знам. Очекујте узбудљиву позоришну 
сезону! 

Постоји ли нека улога о којој сањате и 
коју прижељкујете за себе у будућности? 

- Можда ће вам звучати као шала, али 
верујте да бих највише волео да заиграм 
у партизанском филму! Нисам сигуран 
да ће овај мој сан икада добити шансу за 
остварење јер нове тенденције партизанску 
борбу стављају у друго светло... У том 
партизанском филму био бих искључиво на 
страни партизана. 

Т.С. 

ПРИМЕЊЕНО ПОЗОРИШТЕ У 
КОЈЕМ ДЕЦА РАСТУ У БОЉЕ 
ЉУДЕ 
Један сте од оснивача „Еду театра“ који је 
изнедрио много интересантних и важних 
програма и представа. Како је дошло 
до оснивања овог удружења и које су 
тренутне активности? 
- Еду театар смо моја супруга Бојана и 
ја основали 2008. године као удружење 
професионалних сценских стваралаца са 
циљем да повећамо локалну продукцију 
позоришних програма за децу. Једна од 
првих акција била нам је рехабилитација 
луткарске сцене која је 50-тих година 
прошлог века угашена у Вршцу. Могу рећи 
да смо у томе и успели. Исте те године наша 
прва луткарска представа „Заљубљени цвет“ 
по Бојанином тексту поново је открила 
луткарски свет најмлађој вршачкој публици. 
Ту мисију нисмо напустили. Све своје 
лутке са собом носимо! Од тада до данас 
направили смо непрегледан низ представа 
и програма за децу које још увек нисмо 
избројали. Оставићемо тај посао за наше 
млађе чланове... Тренутно у оквиру програма 
који смо назвали „Позориштаоница“ радимо 
са децом и младима према моделима 
примењеног позоришта у простору 
СУБНОР-а и једини смо у нашој средини 
који раде на тај аутентичан начин са децом. 
Наш циљ није да од деце стварамо глумце, 
већ добре људе спремне да се боре за боље 
сутра. Направили смо мали дечији ансамбл 
који успешно наступа на различитим сценама 
у граду и шире са дечијим представама 
које продуцирамо. Покренули смо у једном 
тренутку чак и театарску сцену за жене ФЕМ 
театар, али нас је Корона омела у томе да 
ту идеју развијемо до краја. Планирамо да 
почнемо да окупљамо позоришну групу за 
одрасле Вршчане које занимају позориште 
и глума и који имају потребу да своје време 
употпуне радом на себи у том смислу. 

„Двадесет година 
у НП „Стерија“ 
пружило ми је 
двадесет година 
среће када се све 
сабере и одузме. 
Одиграо сам 
преко 50 улога, 
два пута сам 
био директор 
позоришта и пет 
година директор 
и селектор 
фестивала 
„Вршачка 
позоришна 
јесен“, сазревао 
сам као глумац и 
као човек.“ 
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Радници и механизација Јавно 
комуналног предузећа „Други 
октобар“ почели су уклањање 
остатака старе ограде на дечијем 
игралишту у оквиру Војничког трга. 

У питању су завршни радови на 
уклањању остатака старе ограде, 
чиме ће се и околина игралишта, 
као и сам прилаз учинити још 
безбеднијим.

Радници Јавно комуналног предузећа „Други октобар“ поставили су 
комплетно нове агрегатске станице за потребе бунара на изворишту 
подземних вода Павлиш. Постављени агрегат је контејнерског типа и снаге 
275 кВА, што је довољно за несметан рад изворишта у случају нестанка 
електричне енергије. 

Приликом хаваријског нестанка електричне енергије агрегат се 
аутоматски укључује у рад и овим је сигурност водоснабдевања Вршца 
подигнута на још виши ниво. Када се узме у обзир и постојање савременог 
постројења за прераду пијаће воде, може се слободно рећи да је град 
Вршац један од најбољих примера у Србији када је пијаћа вода у питању. 

ПОСТАВЉЕН НОВИ АГРЕГАТ НА ИЗВОРИШТУ У ПАВЛИШУ 

СИГУРНОСТ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА 

ВРШЦА НА 
ОДЛИЧНОМ НИВОУ  

РАДОВИ НА ВОЈНИЧКОМ ТРГУ 

УКЛАЊАЈУ СЕ 
ОСТАЦИ СТАРЕ 

ОГРАДЕ 

Служба Зеленила ЈКП „Други октобар“, 
у чијој је делатности између осталог 
и уређење мобилијара и старање о 
Заштићеним природним добрима, 
обавила је демонтажу старог и изградила 
потпуно нови сеник на одморишту код 
Шумареве куће. Ови радови обављени 
су у склопу уређења стаза и простора на 
Вршачким планинама. 

Простор који је Вршчанима познат 
као Шумарева кућа, а који се иначе 

зове Превала, налази се на локацији 
у подножјима масива између врхова 
Лисичија глава и Црни врх. Сеник је 
идеално одмориште на укрштању 
пешачких стаза и шумских путева, 
а испод њега су клупа и сто, па је 
мобилијаром употпуњено идеално 
место за пешаке, али и излетничко 
место за посетиоце Вршца и Вршачких 
планина. 

У СКЛОПУ УРЕЂЕЊА БРЕГА 

ИЗГРАЂЕНА НОВА 
ШУМАРЕВА КУЋА 

УГМНЗ “Вардар Вршац“ од 3-5. 
септембра организовало је едукативни 
камп под називом „Учимо македонски 
језик“. Пројекат је организован у 
одмаралишту Црвеног крста на 
вршачком брегу и био је намењен 
ученицима основних школа“Моша 
Пијаде“ из Гудурице и „Јован Стерија 
Поповић“ из Вршца, који похађају 
предмет македонски језик са 
елементима националне културе.

Током три дана трајања 
организоване су многобројне 
активности међу којима бисмо 
издвојили литерарну радионицу са 
гошћом из Новог Сада, песникињом 

Снежаном Алексић Станојловић. 
Она је деци представила своју књигу 
“Каселата за сонот македонски“ и кроз 
забаву и игру приближила македонски 
језик.

Ликовну радионицу држао је проф. 
Благоје Милојевић из Вршца, на којој су 
деци представљене ликовне технике 
којима могу радити, а као резултат на 
радионици настала су три паноа чији 
су аутори сви  учесници. Преовлађују 
боје заставе,ношња,фолклор....све оно 
што највише асоцира на Македонију.

Поред едукативног, камп је имао и и 
за циљ да се ђаци из Гудурице и Вршца 
међусобно упознају и друже.

РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ

“УЧИМО МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК“ 
УЗ УПОЗНАВАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У оквиру кампање “За чистују 
будућност” коју спроводи Министарство 
заштите животне средине, Општину 
Пландиште посетила је министарка Ирена 
Вујовић и обишла је радове на уклањању 
дивљих депонија у пратњи председника 
општине Пландиште Јована Репца, 
заменика председника Душана Ћурчића 
и директора ЈП Полет Пландиште 
Мирослава Петровића. 

- Драго ми је што је локална самоуправа 
изузетно озбиљно схватила реализацију 
овог пројекта, па тако тренутно радимо 
на уклањању 500 дивљих депонија 
широм Србије. За овај конкурс издвојили 
смо укупно 75 милиона динара. Локалне 
самоуправе треба да издвоје 20 
процената и трудићемо се да и у наредном 
периоду покрећемо овакве пројекте 
како би очистили и уклонили сметлишта, 

изјавила је Ирена Вујовић, министарка 
Министарства заштите животне средине. 

Председник Општине Пландиште Јован 
Репац изразио је велико задовољство 
што је министарка Вујовић у посети 
Пландишту. 

- Велико ми је задовољство што имамо 
прилике да угостимо министарку Ирену 
и што заједничким снагама радимо на 
реализацији овако великих пројеката. 
Тренутно радове на уклањану дивље 
депоније изводимо између насеља 
Хајдучица и Стари Лец. Ово је само једна 
од пет локација које ћемо очистити на 
територији Општине Пладниште, а све 
захваљујући одличној сарадњи коју 
имамо са Министарством за заштиту 
животне средине, рекао је Јован Репац, 
председник Општине Пландиште.

„ПРОЈЕКТИМА ЧИСТИМО СМЕТЛИШТА“
МИНИСТАРКА ИРЕНА ВУЈОВИЋ ПОСЕТИЛА ПЛАНДИШТЕ

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

Захваљујући ангажману пољопривредника са 
територије насеља Милетићево, уз велику помоћ и 
подршку месне заједнице тог места, организована 
је акција уређења дела атарских путева. Повољни 
временски услови,  мало слободног времена и пуно 
добре воље пољопривредника из Милетићева 
омогућили су реализацију ове акције. Атарски путеви се 
налазе у јако лошем стању на појединим деоницама и то 
је био разлог да се на нивоу села организује акција како 
би овај проблем био решен. 

- Уређење атарских путева представља велики 
инвестициони подухват, али и ова наша мала акција може 

много да помогне и на тај начин желимо да дамо мали 
допринос уређењу путне и комуналне инфраструктуре у 
нашем селу, истакли су учесници.

Током акције уређене су најкритичније деонице 
атарских путева на прилазима селу, обзиром да су то 
делови саобраћајница који су најчешће у употреби и који 
користе читавом селу. 

- Употребом тешке механизације депресије на 
путевима су уређене са лакоћом и ово је само први 
корак у реализацији оваквих заједничких акција, којих ће 
у будућности свакако бити још много, изјавио је Душан 
Ћурчић заменик председника Општине Пландиште.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ УРЕЂИВАЛИ АТАРСКЕ ПУТЕВЕ 
УЗ ВЕЛИКУ ПОМОЋ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИЛЕТИЋЕВО

Општина Пландиште је учествовала на конкурсу 
Министарства заштите животне средине за 
суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у 
циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. 
години и у циљу повећања пошумљеноси на територији 
Републике Србије. 

Укупна вредност пројекта износи 2.498.685,00 динара 
а висина средстава која су добијена из Зеленог фонда 
Републике Србије је око 2 милиона динара (1.998.685,00 
рсд). Суфинансирање ће се извршити средствима 
обезбеђеним у Буџету општине Пландиште у износу од 
500.000,00 динара.

Пројектом ће се пошумити катастарска парцела у 
Пландишту код пречистача, површине 2,77 хектара на 
којој ће се посадити саднице различитих аутохтоних 
лишћарских врста дрвећа.

Основни циљ овог пројекта је: Пошумљавање 
деградираних и еродираних земљишта, заустављање/
успоравање ерозивних процеса плодних земљишта 
формирањем шумских ветрозаштитних баријера и 
спречавање формирања дивљих депонија. Пројектом се 
отвара могућност стварања зелених оаза са објектима за 
одмор у природи у којима ће се грађани дуже и чешће 
задржавати, побољшава се биодиверзитет подручја, 
депонује се угљеник и везују гасови који производе 
ефекат стаклене баште.

Партнери на пројекту су Регионална развојна агенција 
Јужни Банат, Панчево, Удружење шумарских и ловних 
радника Србије „Шума и лов” и ЈП „Полет“ Пландиште.

Општина Пландиште спада у подручја са најмањим 
процентом шумовитости у Србији са свега 0,5% под 
шумом.

ФИНАНСИРАЊЕ ПОШУМЉАВАЊА ПАРЦЕЛЕ КОД ПРЕЧИСТАЧА
ИЗ ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ ДВА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

Стална  конференција градова и општина и Савет 
Европе расписали су јавни позив за избор општина 
у којима ће се имплементирати пакет подршке за 
организационо и функционално унапређење локалне 
управе у оквиру пројекта „Управљање људским 
ресурсима у лоаклној самоуправи – фаза 2“. Након 
прегледа и оцењивања приложене документације 
комисија је одлучила да се Општини Пландиште додели 
пакет подршке који ће бити реализован у два корака.

Први корак је експертска подршка која ће бити 
реализована од стране СКГО и подразумева уводне 
активности као што су, спровођење организационо 
– функционалне анализе локалне управе, припрему 
препорука за унапређење рада на основу анализе, 
припрему и дефинисање акционог плана за спровођење 
препурука организационо – функционалне анализе 
и припрему пројектне идеје која ће се базирати на 

препорукама организационо – функционалне анализе.
Други корак представља финансијску подршку, у виду 

грантова, одабраним ЛС (15) од стране Савета Европе у 
висини од 30.000 евра по гранту за сваку одабрану ЛС. 
Средства се добијају за реализацију пројекта заснованог 
на препорукама добијеним у оквиру организационо – 
функционалне анализе. Пројекат може бити за техничку 
опремљеност, нове потребе које модерна улога ЛС 
захтева, за унапређење и усклађивање администрације 
са новим захтевима и изазовима поготово у области 
развоја постојећих људских капацитета и оптималнијег 
искоришћавања постојећих ресурса.

Иницијални састанак на коме ће бити представљени 
консултанти и укратко активности на пројекту које ће 
бити спроведене до краја новембра 2021. године одржан 
је у понедељак 13.9.2021. године.

ЕКСПЕРТСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ДОБИЈА ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Хемијско – медицинска школа - одељење IV 1

Хемијско – медицинска школа - одељење III 2
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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 (133)

КРЕАТИВНИ КОД ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА
Један надобудан постмодерни 

агитатор назвао је уљане слике масним 
крпама. Тиме је негирао ликовну логику, 
много старију од њега, а себи наменио 
улогу  апостола нових времена.

Пајин Триптихон је разапето платно 
испуњено намазима боја посебне логике 
и смисла који људски ум може да прочита 
а којим и људски ум може да прочита себе.

Наративни слој, простор фигуре, 
безброј информација о једном времену 
активирају просторе нашег социјалног 
искуства и вредновања а неко невидљиво 
ткање ликовне логике натера наш ум 
на парадоксалне реакције да уочи неку 
логику за коју са запрепашћењем, равном 
откровењу, констатује да је то логика 
којом функционише хемија ума односно 
ум сам.

Свака људска мисао покреће плес 
атома молекула ћелија, варничења 
електрона, мали космос се радује, 
покреће, остварује. Постоји запањујућа 
сличност функционалне ликовне логике  
и домета  и логике хемијске реакције.

Дигиталне информације су ропски 
титраји електрона у бескрајним 

километрима каблова и све страсти 
победе шапутања, контакти милијарди 
људи пролазе кроз кабл, не дебљи од 
људске руке, без карактера, без бича, без 
оглашавања, чиста механичка размена 
енергије постаје информација која 
паразитски обитава у хемији нашег ума 

да се деси илузија сајбер простора који 
не постоји, осим кад му дозволимо да 
узурпира наш ум.

Слика јесте структура пигмента, чиста 
материјална творевина чији комплетан 
смисао може да исцрпи само људска 
хемија.

Ипак пигмент на  уљаној слици остаје 
траг напора менталних процеса које  
покреће хемија да би се  перцепција те 
исте слике поново напајала у уму неких 
других људи, других простора и вемена 
и опет ће плесати атоми, молекули, 
електрони  че скакутати од радости јер су 
примили поздрав из простора и времена  
на посебном језику који је корен ткива 
сваке од језика језику хемије.

Паја Јовановић је био професионалан, 
дисциплинован сликар а чини се да је на 
Вршачком Триптихону мање контролисао 
слику и да је створио дело космогонијске 
филозофије и  синтетичког домета 
ликовности у времену кад је скалпел 
почео да замењује четкицу у процесу 
сликања. 

Нови свет је већ наступио, није нас 
питао желимо ли да живимо у њему, пушта 
нас да мање више мирно живимо своју 
наивност и заблуде док се иза завесе кује 
машинерија  света којем ће мало ко да 
припада без осећаја да је истеран из раја 
Триптихона.

Т. Сухецки

КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

ПОКЛОН СУГРАЂАНИМА 
И ЂАЦИМА

У дворишту Градског музеја Вршац 
одржан је концерт Музичке школе “Јосиф 
Маринковић” поводом почетка школске 
године и отварања концертне сезоне. 
Концерт је поклон свим суграђанима и 

ученицима. Концерту су присуствовали 
ученици основних и средњих школа 
са својим наставницима музичке 
културе. Гледаоци су имали прилику да 
уживају у фантастичном наступу наших 

талентованих ученика којима је ово 
уједно била и припрема за следећи наступ 
на који их очекује на манифестацији Дани 
бербе грожђа.

- Музичка школа „Јосиф Маринковић“ 
и Град Вршац наставили су традицију 
организовања поклон концерата 
ученицима вршачких школа. Данашњи 
концерт је иначе део 5. Међународног 

фестивала камерне музике који је 
започео прошлог викенда на више 
локација у Граду, а све у складу са 
епидемиолошким мерама. Свим ђацима 
желим срећан и успешан почетак школске 
године” изјавила је Татјана Гердец Мрђа, 
директорка Музичке школе Јосиф 
Маринковић у Вршцу.

ИНТЕРАКТИВНА ЕДУКАТИВНА ПРЕДСТАВА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УНИЈЕ

ПОЗОРНИК МАЧКИЋ ЕДУКОВАО ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ
Радни тим Српске полицијске уније 

„Безбедност Саобраћаја“ одиграо је 
интерактивну едукативну представу 
„Позорник Мачкић” намењену деци у 
вршачкој предшколској установи „Пчелица“.

Радни тим Српске полицијске уније, који 
чине полицијски службеници саобраћајне 
полиције, саобраћајни инжењери, 
просветни радници и власници ауто 
школа, у циљу повећања безбедности деце 
учесника у саобраћају кроз активности 
превенције и директног рада са децом, 
осмислили су интерактивну едукативну 
представу „Позорник Мачкић“ намењену 
деци предшколског узраста у којој глумац 
носи костимирану лутку „Позорник Мачкић“, 

коју представља мачка обучена у униформу 
налик полицијској и у непосредном, 
интерактивном контакту са децом кроз 
игру указује на опасности које могу да 
их очекују у саобраћају, објашњавају из 
Српске полицијске уније. Према званичним 
статистикама у Републици Србији, као 
и у другим државама у Европи, деца 
представљају једну од најрањивијих 
категорија учесника у саобраћају. У укупном 
броју погинулих учесника у саобраћају, 
у периоду од 2010. до 2020. године, деца 
заузимају значајно високу позицију, где 
најчешће гину као путници у возилу па је 
стога потребна шира едукација употребе 
заштитних система на возилу.
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1720. август 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Az államalapítás és 
az új kenyér ünnepe
Augusztus 20.Magyaror-

szág és a vajdasági ma-
gyarság nemzeti ünne-

pe, mikor az államalapításra és 
az államalapító I. István király-
ra emlékezünk. A nap egyben a 
magyar katolikus egyház egyik – 
Magyarország fővédőszentjének 
tiszteletére tartott – főünnepe.

A magyar történelemben az 
államalapító király 1083. augusz-

tus 20-i szentté avatásától sze-
repet játszik Szent István emlé-
kezete, amit koronként eltérően 
értelmeztek és ünnepeltek. Az 
Árpád-korban az uralkodó di-
nasztia legitimációját szolgál-
ta az István-kultusz, melyet a 
később hozzákapcsolódó Szűz 
Mária-tisztelet egyházi jellegű-
vé változtatott. 1686-ban XI. In-
ce pápa Buda visszafoglalása al-

kalmából elrendelte, hogy a ka-
tolikus világ évente emlékezzen 
meg Szent Istvánról. 1771-ben 
Mária Terézia országos ünnep-
pé minősítette Szent István nap-
ját, és Budára hozatta a Szent 
Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy 
a Habsburgok legitim magyar 
uralkodók. Az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc le-
verése utáni Bach-korszakban 

nem engedélyezték a függet-
len magyar államot jelképező 
első király ünneplését, de 1891-
ben Ferenc József munkaszüne-
ti nappá tette augusztus 20-át. 
A két világháború között újra a 
nemzeti érzelmek kerültek elő-
térbe, így az 1938. évi székesfe-
hérvári országgyűlés törvénybe 
iktatta Szent István emlékét és 
a nemzeti ünnepet. A kommu-
nista hatalom ezt nem törölte el, 
hanem 1950-től a népköztársa-
ság, illetve az alkotmány ünne-
pének nevezte. A rendszervál-
tás után, 1991-ben az Országy-
gyűlés a nemzeti ünnepek közül 
kiemelve állami ünneppé nyil-
vánította.

MUZSLYA HELYI TANÁCSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

Új utcanévjelző táblák
Muzslya Helyi Közössége 

tanácsának kezdeménye-
zésére a nemrégiben ismét új, 
többnyelvű utcanévjelző táb-
lákat állíttattak. A Tartományi 
Oktatási, Jogalkotási, Közigaz-
gatási és Nemzeti Kisebbségi 
— Nemzeti Közösségi Titkár-
ságnál sikeresen megpályázott 
eszközöknek köszönhetően a 
Fogarasi fivérek, a József Attila, 
a Munkácsy Mihály, a Hunya-

di János, a Napsugaras, a Mo-
rava, a Száva, a Dráva, a Bléd 
és a Fehértemplomi utcák be-
, valamint kijáratánál magyar, 
szerb, szlovák és román felira-
tú utcanévjelző táblák lettek 
elhelyezve. A táblák felállításá-
ban részt vettek a helyi közös-
ség tanácsának és a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) he-
lyi szervezetének tagjai.

BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA -BÚCSÚ BÁNÁT EGYETLEN MÁRIA-KEGYHELYÉN

Msgr. Böcskei László mutatta be a szentmisét
Msgr. Böcskei László nagy-

váradi megyéspüspök 
mutatta be a Nagybecskereki 
Egyházmegye Mária-kegyhe-
lyén, Töröktopolyán az ünne-
pi szentmisét Nagyboldogasz-
szony-napjának előestéjén.

Az ünnepi program hagyo-
mányosan szentmisével kezdő-
dött, amelyet dr. Szöllősi Tibor 
temerini plébános mutatott be 
augusztus 14-én délben. A nyi-
tó szentmise után a zarándok-

csoportok a templom mögöt-
ti szabadtéri stációknál járták 
végig a keresztutat. Mr. Balcsák 
Szilárd, a szabadkai Kisboldo-
gasszony-templom plébánosa 
vezette a bűnbánati liturgiát, 
amelynek hatására sokan elvé-
gezték szentgyónásukat.

A szentségimádást Mellár 
József helybeli plébános és 
msgr. Gyuris László általános 
helynök vezették, majd a je-
lenlévők dr. Sóti János SJ atyá-

val együtt elvégezték a cöná-
kulumot.

A horvát nyelvű szentmisét 
msgr. Gyuris László atya mutat-
ta be, amelyet vecsernye köve-
tett Varga János kántor veze-
tésével. A nap folyamán aktív 
részt vállalt a zenei szolgálat-
ban Micsik Béla törökbecsei 
kántor és Ördög Szilvia török-
topolyai kántornő is.

A nap fénypontja a 19 órakor 
kezdődő ünnepi szentmise volt, 
amelyet msgr. Böcskei László 
nagyváradi megyéspüspök mu-
tatott be a jelenlévő lelkipászto-
rokkal együtt. A főpásztor be-
szélt Nagyboldogasszony ün-
nepének jelentőségéről, több 
szempontból is párhuzamot 
vonva a Nagyváradi és a Nagy-
becskereki Egyházmegyék kö-
zött. Példaképül állította a je-
lenlévők elé a Szűzanyát, buz-
dítva mindenkit az ő útjának 
követésére.

Az áldás utáni ünnepi 
gyertyás körmenetben a Má-
ria-szobrot a zentai Boros test-
vérek, Dianna és Annamária, 
valamint a kisoroszi Laczkó 
Márta és a nagykikindai Détá-
ri Apollónia vitték. MICSIK BÉLA

A RÉMUSZ-HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET SZAKÁCSAI

Harmadik hely a 
temerini főzőversenyen
A muzslyai RÉMUSZ - Ha-

gyományápolók Egye-
sületének tagjai a temeri-
ni Tájház udvarában meg-
rendezett, sorrendben har-
madik birkapaprikás-főző 
versenyen újabb kimagasló 
eredményt értek el. Az egye-
sület csapata a zsűri dönté-
se alapján a harmadik he-
lyen végzett, ismét bebi-

zonyítva, hogy a muzslyai 
háziasszonyok, illetve sza-
kácsok főztjét egész Vajda-
ságban és külföldön is ér-
tékelik.A szervezők kérése 
az volt, hogy a birkapapri-
kás hagyományos módon 
legyen elkészítve, úgy, aho-
gyan a valamikori pászto-
rok, juhászok főzték. Csapa-

tunk tagjai kizárólag vörös-
hagymával, őrölt piros pap-
rikával és sóval ízesítették a 
bográcsban főtt ételt. Nagy 
meglepetésünkre főztünk a 
harmadik helyen végzett, és 
mint később kiderült, a zsű-
rinek nagy „fejfájást” okoz-
tunk, hiszen az egyik leg-
finomabb birkapaprikást 
készítettük. Ezúton szeret-

nénk megköszönni a meg-
hívást, valamint a szeretet-
teljes vendéglátást, és szí-
vesen várjuk a temerinie-
ket is Muzslyára — nyilat-
kozta Damjánovity Otília, a 
csapat főszakácsa. A csapat 
többi tagja Fehér Irén, Fehér 
Melánia és Oláh Eszter volt. 

BORBÉLY TIVADAR

A SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE TEMPLOMBAN

Szent István-napi 
rendezvény Muzslyán
A Muzslai Petőfi Sándor MME szervezésében pénte-

ken, augusztus 20-án, kerül sor a hagyományos Szent 
István-napi rendezvényre Muzslyán. Az esemény 18 órá-
tól a Hófehérke Óvoda előtti Emlékparkban Szent István 
szobrának megkoszorúzásával veszi kezdetét, melyet egy 
szentmise fog követni, amely keretében megszentelik az 
új búzából készült kenyeret. A szervezők szeretettel vár-
nak mindenkit. B. TIVADAR

NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL

Ünnepi szentmise és 
kenyérszentelés
Nagybecskereken államalapító Szent István király ün-

nepén a hagyományokhoz híven a helybeli Szent Ist-
ván templomban (Gimnázium templom) tartanak ünnepi 
szentmisét 18.00 órai kezdettel, melyet Dr. Német László 
megyéspüspök mutat be. A szentmisét követően kerül sor 
az új kenyér megszentelésére, melynek szervezője a nagy-
becskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület.

 »Szent István-napi ünnepség egy korábbi évben a nagybecskereki Petőfiben

 »Az ünnepi szentmise

„
A magyar 
történelemben az 
államalapító király 
1083. augusztus 20-i 
szentté avatásától 
szerepet játszik Szent 
István emlékezete, 
amit koronként 
eltérően értelmeztek 
és ünnepeltek

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPJA

 »Új táblák

„
A főpásztor beszélt 
Nagyboldogasszony 
ünnepének 
jelentőségéről

 »A muzslyai hölgyek sikere

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 Горанској улици 
на лепом месту код „Виле брег“ или 
мењам за одговарајућу. Тел. 064/375-
9459

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 

Купујем стан у првој или другој 
зони. Звати после 14 часова. Тел. 
063/521591 

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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 дворишну намештену 
гарсоњеру, посебан улаз, комуналије, 
за две ученице, брачни пар без деце 
или самицу. Слободан од 27.09.2021. 
Тел. 063/7761468 

Издајем гаражу на употребу 
војводе Книћанина бр. 70. Тел. 
064/2582696

Издајем  двособан стан преко пута 
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пилотске академије. Цена 170 € Тел. 
064/9577219

Издајем једнособан намештен 
стан, предсобље, чајна кухиња, 
купатило и дневна соба. Стан је 
погодан за студенте. Цена 120 €. Тел. 
064/9577219 

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 вакумирана балконска 
врата са прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

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

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 орман 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 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.

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

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.

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

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

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.

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 металну ограду за  
степенице, дужина 4 метра. 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.

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

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.

На продају та пећ 3,5кw, електрични 
бојлер 80л. „Металац“, плински котао 
HC-31, улазна врата  206х105 очувана. 
Тел. 805-936 и 064/4142336

Продајем гумени чамац „Зефир“ 
4К, диммензија 2,10х1,05 м, са 
веслима у одличном стању, погодан 
за пецање. Тел. 061/3071085.

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5 
рупа, као нове. Тел 060/8070109.

Продајем повољно комплет 
летњих ауто гума  Hankook 195/65 
R15, коришћене 2 сезоне. Тел. 
065/3184084.

На продају приколица за ауто, 
повољно. Тел. 063/1214367

На продају камин Алфа Плам 
Рустик. Тел. 062/8098640

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Заувак у сећању

Твоји најмилији

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ
2004-2021.
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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

1826.
За време сувог пролећа све 

изданке чокота у Вршачким 
виноградима од такозваног Јарка 
па до Црвенке, прождрли су црни 
попци, тако да је једва по неко 
јутро остало у добром стању и дало 
је једва 5-6 ведара (290-340 л.), али 
је мало било доброг квалитета.

У септембру исте године 
саграђена је Урбанова капела под 
вођством титулатног каноника и 
свештеника господина Марсела 
Даниела од Самош Ујвара и 15. 
октобра била од њега освештана. 
О овом освећењу донеле су 
Службене Пештанске новине бр. 
87 од 29. октобра 1826. следеће 
саопштење, које се овде налази у 
изводима: 

Вршац, једна капела, коју је 
овдашња немачка општина из 
скрушене захвалности ка Творцу 
за благословене бербе грожђа 
усред њиховог славног виногорја 
потпуно у модерном стилу дала 
да се изгради и посветила светом 
Урбану као патрону заштитнику, 
свечано је освештана 15. октобра 
о.г. Велачасни господин Марсел 
Данијел од Самош-Ујвара, 
почасни каноник чанадске 
катедрале, деканата и свештенства 
краљевског слободног града, 
учинио је акт освећења и 
одржао како службу божју, тако 
и проповед у којој је препоручио 
заједници са снажном ревношћу 
и дирљивим моралном окрепом 
добра дела, која је Бог тако 
обилно и одлично дао њима да их 
изврше, и изложио им послушну 
захвалност. На само целокупна 
немачка општина, већ и многи 
угледни чланови српске општине 
(око 400 душа) припуствовали 
су побожно свечаности, 
после које је горе поменути 
велечасни господин дао свечану 
градску вечеру. При вечери 
најусрдније, под ватром мерзера, 

пожељено је здравље његовом 
величанству цару и царици. То 
је изговорено најрадосније и с 
највећом захвалношћу са пуно 
страхопоштовања и затим се  
подсетило и на његову екселенцију 
нашег преосвећеног бискупа 
(темишварског бискупа), као и на 
све синове Вршца.

1828.
29. јула, ноћу, учинио је снажан 

град у виноградима велику штету.

1829.
Била је тако благословена берба 

грожђа да су не само сва бурад и 
каце за кљук биле напуњене, већ 
је још много грожђа, већином оно 
у новозасађеном Куштиљском 
брегу, због недостатака посуђа, 
остало необрано да виси на 
чокоћу током читаве зиме, која је 
почела на Све Свете (1. новембра) 
а трајала је једнако јако до 22. 
априла 1830. године. Људи би 
радо дали бачвару ведро вина 
за буре запремине ведра, али ни 
са овом понудом се ни једно није 
могло добити. Због тога су морале 
сиромашније класе, мада сланом 
погођене залихе кљука, ипак 
добре за ракију, да се продају за 
45 крајцаре и 36 крајцара бечке 
валуте за ведро.

1830.
Појавио се у виноградима у 

равници један род малих бело-
зеленкастих црва не већих од 
малих бубамара, који су у пролеће 
тражили храну на латицама лозе 
и сок из највишег дела  или из 
лишћара исисавали, спречавали 
раст лозе најзад се завукли у 
цвет лозе непосредно пре њеног 
цветања и тиме начинили значајне 
штете. Ови црви нису до сада још 
никада виђени у Вршцу.

1831.
Појавили су се поменути 

црвићи у још већем броју и поново 
начинили много већу штету него 
прошле године. Упркос томе 
могло се вино ове године у односу 
на добијену количину назвати 
добрим. 

1832.
Баш ове године био је толико 

велики број већ више пута 
помињаних црвића, а њихово 
ширење толико, да је скоро 
половина  вршачког виногорја и не 
само једна трећина рода пропала, 
већ се на многим местима и чокот 
осушио.

1833.
Била је врло хладна зима, ипак 

донела је мање штете него пролеће 
које  је уследило и то тако што је 
током њега владала хладноћа као 
и претходне зиме и задржала се до 
15. априла, тако да су се виногради 
тако смрзли да је велики број 
јутара морао да се очисти од 
винове лозе. Овим су највише 
биле погођене беле сорте. Берба 
грожђа је затим била осредња. 
Често помињани црвићи показаше 
се  и ове године, али кише које су 
касније  наступиле уништиле су их 
и учиниле безопасним.

Превео 
Петар Јоксимовић

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (5)

ЗАБЕЛЕШКЕ О ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ 
У БАУМАНОВИМ ХРОНИКАМА 

И ЗАПИСИНИЦИМА 
ПОРОДИЦЕ ПЕТКО - ПАВЛОВИЋ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” БРОЈ 775, ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА 34, 17. 
СЕПТЕМБАР 2010.

НОВО РУХО РУСКОГ ПАРКА
Вредни радници четири предузећа: “Хемофарм 

инжењеринга”, који асфалтирају ободне улице гранитом, 
уређују екстеријер парка и постављају мобилијар, 
“Телефоније“ из Блаца, који инсталирају водовод, вршачке 

“Технике”, који раде електро инсталације и “Другог октобра”, 
који врши озелењавање, убрзано користе последње лепе 
дане грађевинске сезоне, како би Вршчани могли што пре 
да уживају у новом амбијенту Руског парка.

Цео грађевински подухват реконструкције руског 
парка коштаће 90 милиона динара, од чега ће за пројектну 
документацију, коју финансира општина, бити издвојено 30, 
док само извођење радова  стаје 60 милиона динара, које 
је Фонд за капитална улагаања  АП Војводине преусмерио 
ка ЈП “Варош”, која координира и надзире радове.

“ВРШАЧКА КУЛА” БРОЈ , ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА 34, 13. АВГУСТ 
2010.

СТРАСТ ПРЕМА РИБОЛОВУ КАО 
ЖИВОТНА ФИЛОЗОФИЈА

У својој спортској каријери Зоран Марјанов наступао 
је на преко 400 такмичења, освојио преко 100 трофеја у 
екипној и окитио се са преко 100 медаља у појединачној 
конкуренцији. Још увек се радује сваком новом спортском 
изазову и сусрету са ривалима на такмичарској стази. 
Из његове приче о риболову, о осећају који обузима 
риболовца док се надмеће са рибом, о неопходном 
стрпљењу у припреми 
за такмичење осећа се 
страст коју поседују 
само посвећени. 
Повећеност нечему 
што неки називају 
хобијем, неки 
спортом, а само ретки 
је прихватају као 
животну филозофију, 
чини Марјанова 
иконом вршачког 
риболова. А како је 
све почело?

- Мој отац Новица 
ме је 1974. године 
по први пут одвео у 
клуб Риболовачког 
друштва “Шаран” , 
чији сам члан пуних 
36 година. Прво 
такмичење памтим 
као да је било јуче, а 
био је јун месец 1980. 
године. Освојио сам друго место на клупском првенству у 
својој конкуренцији, на стази “Ивковић” на каналу ДТД код 
Влајковца.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У сржи романа „Шала“ Доменика Старнонеа 
су породичне везе и драматичне судбине 
јунака, пуне неизвесности и изненађења. Један 
од највећих савремених италијанских писаца 
стилски префињено и ван уобичајених токова 
пише о амбицијама, породици и старости.

Замислите двобој. Залазак сунца. Челични 
погледи. Задржан дах. Чују се само откуцаји 
срца… Али не, ово је прича о сасвим другачијем 
двобоју. Са једне стране је Данијеле Маларико, 
успешни илустратор који је свестан да је пред 
крајем каријере. Са друге Марио, Данијелеов 
четворогодишњи унук.

Данијеле годинама живи на хладном северу 
Италије, у добровољној виртуалној изолацији, 
усредсређен на свој рад. Мир ће му пореметити 
ћеркин позив с молбом да се врати у Напуљ на 
неколико дана да причува унука док су она и 
њен муж на пословном путу.

Тако се Данијеле враћа у кућу у којој је 
одрастао – у одаје детињства које опседају 
духови прошлости породице Маларико. Испод 
прозора пулсира Напуљ, лукав, насилан и 
страствен град чији се утицај никада не може 
пољуљати. Док га Марио буде стално подсећао 
на живот који тек почиње, Данијеле одлучује 
да се разрачуна са сопственим амбицијама и 
животним изборима.

Доменико Старноне (Савијано, 1943) је 
италијански писац, сценариста и новинар. 
Сарадник је бројних новина и часописа. Пише 
и сценарије, а бројни филмови засновани су на 
његовим књигама. Годинама уназад Старноне 
је, с времена на време, повезиван са „правим“ 
идентитетом Елене Феранте, а постоји сумња 
да то може бити и Старнонеова супруга која је 
такође писац.

„Шала“ Доменика Старнонеа у продаји је у 
свим Делфи књижарама, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као и на сајту 
laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

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

У прошлом броју поклањали смо 
књиге „Средишња пустиња“ освојиле 
су је Романца Ритопечки и Данијела 
Маринковић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 
часова.

„ШАЛА“ ДОМЕНИКА 
СТАРНОНЕА У ПРОДАЈИ

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВИ РОМАН АУТОРА СВЕТСКОГ 
БЕСТСЕЛЕРА „ПЕРТЛЕ“ 

Зашто се велики херој Ахил шета 
около у хаљини за девојчице? Какве 
везе лепотица Афродита и златна 
јабука имају с Тројанским ратом? Шта 
је Аријаднино клупко? Овде ћете то 
сазнати из прве руке.

Од А као Ахил до З као Зевс: 
најпознатије приче из грчке 
митологије – испричане из угла самих 
богова и хероја.

У књизи Ја, Зевс и дружина са 
Олимпа моћи ћете да прочитате 
приче о већ добро познатим античким 
боговима и херојима. Ипак, ова књига 
разликује се од свега са чиме сте се 
у свом ранијем читалачком искуству 
сусрели – прегршт хумора и ведрине 
који исијавају из сваке странице 
учиниће да познате приче доживите 
као потпуно нове! Читајте о свету 
старе Грчке и насмејаћете се до суза!

Франк Швигер је рођен 1968. 
године. Одрастао је у Холштајну. Након 
завршених студија латинског језика и 
историје, запослио се 1999. године као 
професор у гимназији, у којој и даље 
ради. Живи с породицом у близини 
Рендзбурга. Објавио је неколико 
различитих историјских романа за 
децу и младе. Рамона Вулчнер је 
рођена 1987. године у Хајлброну. 
Студирала је дизајн у Пфорцхајму, а 
потом се преселила у једно мало место 
између Диселдорфа и Келна. Бави се 
продукцијом цртаних филмова, дечјих 
књига и развијањем игрица. Највише 
воли да борави у природи, игра се са 
својом блесавом мачком и црта или 
слика у свом блокчићу за скицирање, 
који увек носи са собом.

„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 „Ја, Зевс и дружина 
са Олимпа“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Кристел Петиколен „Размишљам превише“, 
освојиле су је Гордана Лазаров и Радица 
Павић. Честитамо! Награде се могу преузети 
у редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 
59, средом од 10 до 17 часова.

ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ КОЈА ЋЕ 
ВАС НАСМЕЈАТИ ДО СУЗА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ 
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КО Ш А Р К А

Кошаркаши Вршца окончали су 
први месец припремнопг периода 
и одиграли планирани меч са 
новосадском Војводином у малој 
сали СПЕНС-а. Изабраници тренера 
Мирослава Николића показали су да 
су у овом тренутку спремнија екипа 
и убедљиво савладали Вршац (96:68). 
Новосађанима је све полазило за 
руком, имали су одличну реализацију 
шута за три поена, изгледали су 
као да су већ сада у топ форми за 
почетак сезоне. Са друге стране, 
Вршчани после исцрпљујућег рада на 
брзинској издржљивости нису били 
растрчани као против МЗТ Скопља 
у Лесковцу, уз то су наступили без 
једног од важнијих играча у тиму, 

Словенца Јурчека. Тренер Владимир 
Ђокић овако је проанализирао меч:

- Искрено очекивао сам мало 
бољу реакцију моје екипе, Војводина 
је квалитетан тим, у овом моменту 
бољи од нас, али не толико бољи 
колико говори резултат. Није 
никакво оправдање што смо играли 
ослабљени, утакмица је била изузетно 
корисна, имала је смисао, увидели смо 
шта нам недостаје у игри и сигурно 
је да ће нам анализа послужити да је 
унапредимо до почетка лиге. 

Нови шампионат Кошаркашке лиге 
Србије почиње 2. октобра. Тренер 
Ђокић темпира форму тима управо за 
тај период.

- Желим да у том моменту будемо, 

одморни, свежи, при добром 
шуту. У овом периоду тренирамо 
изузетно јако и вероватно су играчи 
били преморени за тако озбиљну 
утакмицу. Јурчекова повреда није 
забрињавајућа, али нисмо желели 
никакав ризик и одлучио сам да 
пропусти меч са Војводином. 

Вршчане овог викенда очекује 
још једна изузетно јака провера, 
на ТВ турниру Младости из Земуна 
одмериће снаге са домаћином и 
у другом мечу са Војводином или 
бањалучким Борцем.

- Младост је изузетно јака екипа, 
победили су чак и чачански Борац, 

у другом мечу са ким год се будемо 
састали то ће свакако бити веома јак 
испит. Мислим да ћемо после те две 
утакмице искристалисати начин игре 
за ново првенство. 

Тренер Ђокић рекао је да се клубу 
нуди велики број играча.

- Још увек нисмо одустали од идеје 
да ангажујемо појачање на центарској 
позицији, али желимо да то буде 
прави играч и прави човек. Можемо 
и без таквог играча, наравно било 
би лакше са њим, сачекајмо још пар 
дана до коначне одлуке, закључио је 
Ђокић.

ВРШЧАНИ ЗАВРШИЛИ ЧЕТВРТУ НЕДЕЉУ ПРИПРЕМА И ОДИГРАЛИ ТРЕЋИ МЕЧ

ЂОКИЋ: ТЕМПИРАМО ФОРМУ ЗА ПОЧЕТАК ОКТОБРА

СПОРТ

АТЛ Е Т И К А

У Сремској Митровици је одржано Екипно 
Првенство Србије за јуниоре где је солидан 
наступ имала млада екипа АК Атине.

Постигнути су следећи резултати: Душан 
Кнежевић скок у даљ 5,04 метара, и скок увис 140 
цм. Теодор Стефановић, бацање кугле 6,72 метра, 
и бацање копља 18,74 м, Вук Пупавац 100 м 
-13,62 секунди, Марко Младеновски 400 м -59,84 
с и 800 м - 2:26 минута, Алекса Вејиновић 3000 

м 15;42 минута, док је мушка штафета у саставу 
Стефановић, Пупавац, Кнежевић и Младеновски 
трчала 4xx100 м за 56,34 секунде.

Прво место у мушкој конкуренцији је 
освојила екипа Црвене Звезде из Београда, док 
је у женској конкуренцији злато припало екипи 
Топ Џамп из Београда.

“Подмлађена екипа Атине је имала право 
спортско сазревање у надметању са старијим 

такмичарима, борећи се за бодове за клуб и 
негујући клупски дух. Пред екипом јуниора  је 
велика перспектива,само је потребно да се 
радом искристалише квалитет”, изјавио је тренер 
проф. Срђан Јовановић.

Следеће такмичење које очекује такмичаре 
Атине је Куп Београда за старије јуниоре, који ће 
битИ одржан следеће недеље на стадиону Војне 
академије.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ

КАЉЕЊЕ МЛАДИХ ВРШЧАНА 

Делегација Атлетског савеза Србије 
боравила је Вршац у оквиру акције 
“Брзином до звезда” и том приликом 
посетила шампиона седмог циклуса, 
младог вршачког атлетичара Матеју 
Радосављевића.

Делегација је најпре у друштву младог 
Матеје обишла његову школу ОШ “Младост” 
где је овој институцији поклоњен лцд 
телевизор, дар компаније Комтрејд. 
Поклон је добила и Матејина учитељица, 
телефон дар компаније Теленор. Након 

тога, делегација имала пријем у Градској 
кући и том приликом Граду Вршцу 
уручена је златна плакета, коју је примила 
помоћница градоначелнице Тамара 
Радочај. Такође, опремом Атлетског 
савеза Србије награђен је и Матејин 
тренер Срђан Срђан Јовановић. Атлетски 
савез приликом ове посете представљали 
су руководилац пројекта Немања Илић, 
руководилац млађих категорија Емир 
Бекрић и репрезентативац Србије у скоку 
у даљ Страхиња Јованчевић.

ДЕЛЕГАЦИЈА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПОСЕТИЛА МЛАДОГ ВРШАЧКОГ АТЛЕТИЧАРА

МАТЕЈИН ПРВИ КОРАК 
КА ЗВЕЗДАМА

ПРИЗНАЊЕ ДИРЕКТОРУ КК ВРШАЦ

АЛЕКСАНДАР ГРУЈИН НА ЧЕЛУ 
КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Уочи почетка нове сезоне извршена 
је промена на челу Кошаркашке лиге 
Србије. Досадашњи директор лиге, 
Леон Делеон, више неће обављати ту 
функцију јер је на Председништву УК 
КЛС, директор Кошаркашког клуба 
Вршац, Александар Грујин, добио 
поверење да од нове сезоне 2021/22 
стартује на челу Кошаркашке лиге 
Србије.

Нови директор КЛС, Александар 
Грујин, каријеру кошаркашког 
функционера градио је у Радничком 
из Крагујевца,  док је последњих 
пола деценије успешно радио у 
Кошаркашком клубу Вршац.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  5. КОЛО

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 5. КОЛО

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 5. КОЛО

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

Вршачки крчаг се у новој сезони први пу ове сезоне улубио 
у Старој Пазови, после пораза од Феникса у дербију 5. Кола 
Српске лиге Војводина. Било је то најслабије издање изабраника 
тренера Ненада Мијаиловића, али објективно, без осморице 
стандардних првотимаца тешко је било очекивати позитиван 
резултат. Домаћи су први погодак постигли срећно, после шута 
нападача домаћих Милутиновића, лопта је закачила Бељина, 
преварила Јеверичића и одсела у мрежи ОФК Вршца. Други 
погодак дело је Вујасина, био је то прави еврогол, којим је 
Феникс потврдио тријумф. Тренер Вршчана овако је анализирао 
меч:

- Прво полувреме је протекло у никаквој игри, једног и другог 
тима, у другом смо током наших најбољих 15 минута успели 
сами себи да дамо гол. То нас је мало пресекло, ипак наставили 
смо даље, али после евро гола домаћих био је крај, против 
екипе каква је Феникс нисмо могли да се резултатски вратимо 
у последњих 15 минута. Током припрема говорио сам да нема 
ништа од кукања, али морам да истакнем да смо ову утакмицу 
играли без осморице играча, Сарајлина који је оперисан и 
Благојевића који се повредио у првом колу, Стојковић је против 
Текстилца доживео повреду после које је отишaо на операцију, 
Лазевски је позитиван на коронавирус и неће га бити у тиму две 
недеље, Шошевић је после 25 минута изашао из игре у Старој 
Пазови, доживео је тежу повреда, Илић паузира због искључења, 
Грек је две недеље био на медицинском испитивању, Новаковић 
је обновио повреду тетиве и биће дуже одсутан. То је све било 
пре ове утакмице. У наредној, у Бечеју, враћа нам се Грек и 
настављамо даље, рекао је шеф струке Вршчана.

ОФК Вршац је после пет кола на петој позицији са 8 освојених 
бодова.

- Ако сумирамо досадашњих пет кола, констатација је могло 
је боље, али није ни тако лоше. Имамо још један дерби, то је 
четврта утакмица на страни од шест. Надам се да се ситуација са 
здравственим билтеном неће погоршати, у Бечеј свакако идемо 
да се надигравамо. Волео бих да сви актери буду на висини 
задатка, не верујем у неку злу намеру, али можда нас нека лоша 
карма потерала, рекао је на крају Мијаиловић.

Утакмица ОФК Бечеј – ОФК Вршац игра се у суботу у Новом 
Бечеју са почетком у 16 часова.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ПРЕТРПЕО ПРВИ ПОРАЗ У НОВОЈ СЕЗОНИ

ПОВРЕДЕ ДЕСЕТКОВАЛЕ ВРШЧАНЕ

ФУД БА Л

ФЕНИКС – ОФК ВРШАЦ 2:0 (0:0)
Феникс арена у Старој Пазови, судија: Душан Белић 

(Зрењанин), стрелци: Бељин (аутогол) у 62. И Вујасин у 
77. Минуту.

ФЕНИКС: Пилиповић, Анђелковић, Поповић (од 79. 
Булат), Качаревић, Радишић, Ћалић (од 46. МИлаковић), 
Шалипу (од 62. Јелавић), Милутиновић, Девић (од 46. 
Зечевић), Вујасин, Машић (од 79. Лазић).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Качаревић, Радисављевић 
(од 64. Османагић), Благојевић, Стојадиновић (од 46. 
Јовковић), Вранић, Илић, НИколић, Драгићевић, Вујић, 
Шошевић (од 23. Бељин).

ЈЕДИНСТВО (В) – БОРАЦ (СТ) 3:4 (2:3)

Влајковац, стадион Јединства, судија: Страхиња Радуловић 
(Елемир) 7, стрелци: Моторов у 21, 44. и 90+3 минуту из 
једанаестерца за Јединство, Гиговић у 2, Вуковић у 7, Бајић у 
30. и Симоновић у 90. минуту за Борац, жути картони: Гиговић, 
Адамовић, Бајић (Борац).

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Миошко, Текијашки, Пештерац (од 
80. Панчевац), Бобић, Ћирка, Богдановић, Моторов, Станков, 
Тешић, Вукајловић (од 46. Јанковић).

БОРАЦ: Тимић, Радовић, Јоковић, Ивановић, Недучић, 
Граовац (од 34. Адамовић), Симоновић, Бајић (од 84. Вјештица), 
Гиговић, Петровић, Вуковић (од 77. Регоје).

Јужнобанатски дерби војвођанске лиге у потпуности је оправдао 
очекивања, виђено је обиље лепих потеза и ефектних голова, али су 
на крају задовољнији били Старчевци.

Утакмица је практично била одлучена већ после седам минута 
када је одбрана Влајковчана направила две кардиналне грешке, у 
2. и 7. минуту, а Борчеви стрелци, Гиговић и Вуковић, поклоне су 
оберучке прихватили. Влајковчани су узвратили у 21. минуту када је 
после одличног продора и центаршута Станкова, Моторов постигао 
ефектан погодак главом. Међутим, кратко је трајала радост домаћих, 
Бајић је у 30. минуту повисио на 3:1. Ипак, до одмора је било још 
узбуђења, Јединство је смањило заостатак по истом рецепту као у 
21. минуту, поново је идеално центрирао Станков, а Моторов у 44. 
Минуту продужио наду домаћих да могу до преокрета у наставку.

Велика борба водила се у другом полувремену, али промене 
резултата није било до самог финиша. Гости су у 90. минуту преко 
Симоновића потврдили тријумф, док су у надокнади времена, 
Влајковчани из оправдано досуђеног једанаестерца ублажили 
пораз преко свог капитена и најбољег појединца меча, Моторова.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ПРВИ ПОРАЗ 
ВЛАЈКОВЧАНА

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 5. КОЛО

Омладинац - Подриње  2 : 0
Раднички (Зр) - ОФК Вршац  2 : 2
Инђија - ОДР   1 : 4
Петар Пуача  - Динамо 1945  5 : 1
Железничар – Петрика  0 : 0
Пролетер - Раднички (СМ)   2 : 4

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

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”  5. КОЛО

Омладинац - Раднички (Ш)  3 : 0
Раднички (Зр) - ОФК Вршац  2 : 7
Инђија - ГФК Словен   6 : 2
Петар Пуача - Динамо 1945  5 : 3
Железничар - Петрика  2 : 1
Раднички (НП) - Раднички (СМ)  0 : 4

1.Инђија    5  4  1  0  13
2.ОФК Вршац   5  4  0  1  12
3.Петар Пуача   5  4  0  1  12
4.ГФК Словен   5  3  1  1  10
5.Петрика   5  3  0  2  9
6.Железничар   5  2  2  1  8
7.Раднички (СМ)   5  1  2  2  5
8.Динамо 1945   5  1  2  2  5
9.Омладинац   5  1  2  2  5
10.Раднички (Ш)   5  1  1  3  4
11.Раднички (Зр)   5  0  1  4  1
12.Раднички (НП)   5  0  0  5  0

Без скретања са пута ка зацртаном циљу: Ненад 
Мијаиловић, тренер ОФК Вршац



ПЕТАК •  17. септембар 2021.ВРШАЧКА КУЛА24


