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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

У просторијама Стонотениског 
клуба Јединство из Влајковца, 
представници локалне самоуправе 
и мештани овог села свечано су 
дочекали златне стонотенисерке са 
Светског школског првенства које је 
ове године одржано у Београду. Млада 
Влајковчанка Романа Путник била је 
део женске стонотениске селекције 
која је убедљивим победама над 
екипама Бугарске 7:0 и Уједињених 
Арапских Емирата у финалу 5:2 
освојила златну медаљу.

- Ово је још један доказ да је била 
права одлука локалне самоуправе 
да подржи Стонотениски клуб 
“Јединство” из Влајковца тако што је 
клубу обезбеђен простор за тренинг и 
набављена нова опрема. Град Вршац 
наставља да ради на развоју спорта 
и спортске инфраструктуре у својим 
сеоским насељима, како би деца и 
млади имали услове за бављење 
спортовима на селу као и у самом 
граду, рекао је Славиша Максимовић, 
члан Градског већа за рурални развој.

РОМАНА ПУТНИК ПОНОС ВЛАЈКОВЧАНА
МЕШТАНИ ВЛАЈКОВЦА И ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ВРШЦА ПРИРЕДИЛИ ДОЧЕК ЗЛАТНОЈ СТОНОТЕНИСЕРКИ

АКТИВНОСТИ 
ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

НОВИ ВЕНТИЛИ 
НА ВОДОВОДНОЈ 
МРЕЖИ У УЛИЦИ 
ЛАЗЕ НАНЧИЋА
Служба водовода ЈКП “Други 

октобар” поставила је нове 
вентиле на водоводној мрежи на 
угловима улица Лазе Нанчића и 
Брегалничке, као и улица Радакове 
и Лазе Нанчића.

Овим постављањем нових 
вентила на местима где до сада 
нису постојали обезбедили смо 
много једноставније начине за 
интервенције у случају хаварије. 
У пракси, за грађане то значи, да 
се више у случају хаварије у улици 
Лазе Нанчића неће затварати три 
улице и остајати без воде док се у 
овој изводе радови, објашњавају 
из Водовода.

ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА 
ДОВЕДЕНИ ДО НОВЕ ЗГРАДЕ ЗА 

ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

ЗАВРШЕНИ 
КОМУНАЛНИ 

РАДОВИ У 
УЖИЧКОЈ

Радници Јавно – комуналног 
предузећа завршили су радове на 
новој црпној станици за фекалну 
канализацију за вишепородични 
стамбени објекат у Ужичкој 
улици, који је намењен за 
стамбено збрињавање избеглих и 
расељених лица.

Новоизграђеном црпном 
станицом „Други октобар“ 

завршио је радове и омогућио 
прикључење на воду и 
канализацију стамбених јединица 
за стамбено збрињавање избеглих 
лица у Ужичкој улици, кажу у Јавно 
– комуналном предузећу „Други 
октобар“.

Светски дан без аутомобила у Вршцу је обележен 
бициклистичком туром Вршац-Гудурица-Вршац, коју 
су организовали Град Вршац и Центар Миленијум. 
Учествовало је више од 150 бициклиста, а тура је кренула од 
Градске куће, у среду у 9 часова, пут Гудурице преко Малог 
Средишта. Вожено је виноградарским путем, организован 
је ручак за све учеснике, након чега су се бициклисти 
вратили за Вршац преко Великог Средишта.

- Учешће су узеле све основне и средње школе из Вршца, 

као и бројни спортски клубови. Циљ организовања овакве 
туре је унапређење здравља, подстицање здравих навика 
и развој физичких способности. Желимо да укажемо и на 
значај очувања животне средине, због чега смо изабрали 
22. септембар када се широм света обележава Светски 
дан без аутомобила. Догађај је подржала и Агенција 
за безбедност саобраћаја Републике Србије, рекла је 
помоћница градоначелнице Вршца Тамара Радочај.

БИЦИКЛИСТИ ЗА ПРИМЕР
ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА

Пријатно изненађење дочекало је возаче и 
путнике на уласку у Вршац, јер су им данашњи 
дан из жардињера улепшале новопосађене 
хризантеме.

Наиме, вршачко „Зеленило“ посадило је 
хризантеме у жардињерама на падинама у 
околини подвожњака на Београдском путу. 
Ово садња само је једна у низу и део је десетина 
хиљада цветова који красе Вршац, али и оне су 
обрадовале све оне који одлазе или долазе у 
Вршац, као и раднике у индустријској зони.

ХРИЗАНТЕМЕ „ЗЕЛЕНИЛА“ НА 
БЕОГРАДСКОМ ПУТУ
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ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА ПРОТЕКЛИ У ДОБРОЈ АТМОСФЕРИ И УЗ ПОШТОВАЊЕ МЕРА 

Претходног викенда, од 17. до 
19. септембра, у Вршцу су одржани 
63. Дани бербе грожђа. Иако је 
програмски садржај у односну на 
претходне године био скромнији, 
организатори истичу да су задовољни 
и да је манифестација протекла у 
доброј атмосфери и уз поштовање 
свих мера безбедности. 

- Манфестација је започела у петак, 
отварањем изложбе „Грожђе, воће 
и вино“ која се одржава од самог 
оснивања Грожђебала. Касније су на 
Видиковцу испечене прве кобасице 

и попијено је прво вино, па смо 
уз тамбураше кренули у сусрет 
Грожђебалу. Овај програмски садржај 
је из године у годину све посећенији, 
тако да смо и ми, као организатори, 
обезбедили доста вина и кобасица, 
па је хране и пића било довољно за 
све присутне, којих је било преко 
700. Увече је манифестација отворена 
предајом кључева градоначелнице 
Винку Лозићу и дружење је 
настављено уз тамбурашки програм – 
рекла је Татјана Палковач, директорка 
Туристичке организације Вршца. 

Иако је главна бина на којој 
се програм одвијао била упола 
мања него претходних година, сви 
планирани програми су одржани, а 
пратио их је велики број Вршчана и 
њихових гостију. 

- У суботу и недељу су програмски 
садржаји одржавани на Градском 
тргу. Посета је била добра, време 
нас је послужило. Пошто се улице 
нсу затварале ове године, није било 
ни карневалске поворке и бацања 

грожђа из авиона. Водили смо рачуна 
да се поштују све епидемиолошке 
мере, биле су укључене све службе 
које и иначе прате овакве догађаје. Ми 
смо, као организатори, задовољни. 
Надамо се да су и наш суграђани 
и туристи који су овог викенда 
боравили у Вршцу задовољни што 
се наставила традиција одржавања 
Грожђебала – додала је Палковач. 

Т.С.

ОДРЖАН 63. ГРОЖЂЕБАЛ, ВИНКО ЛОЗИЋ 
ТРАДИЦИОНАЛНО ДОБАР ДОМАЋИН 

ПОСТАВЉЕНИ ПРИНУДНИ УСПОРИВАЧИ БРЗИНЕ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ

На територији града Вршца у току 
протекле недеље постављени су  
принудни успоривачи брзине и вибро 
траке на четири локације. Такозвани 
лежећи полицајци постављени су 
у Синђелићевој, Панонској и улици 
Светозара Милетића, док су у улици 
Лазе Нанчић и Краљевића  Марка 
постављене вибро траке.

“Одређене локације покрили смо 

успоривачима брзине из разлога што 
возачи често на овим раскрсницама 
не прате саобраћајне знаке, већ 
поступају по сопственом инстикту. 
Задатак вибро трака је да возаче 
упозори када наилазе на раскрсницу 
како би повећали ниво опрезности 
без обзира што се крећу путем са 
првенством пролаза. У Панонској 
улици постављена су два лежећа 

полицајца на захтев грађана, из 
разлога што постоји довољна дужина 
правца па поједини возачи развијају 
брзине веће него што су дозвољене. 
У Великом Средишту на захтев 
становника постављена су два лежећа 
полицајца у Виноградарској улици 
јер су после уређења зоне школе и 
изградње новог асфалта у овој улици, 
возачи почели је да „избегавају“ 
лежеће полицајце и да великом 
брзином пролазе кроз новоизграђену 

улицу.  Становници ове улице су после 
много година дочекали савремени 
коловозни застор, међутим убрзо 
после тога сусрели су се са другим 
проблемом. Надамо се да ћемо са 
постављеним лежећим полицајцима 
на две локације у овој улици утицати 
на смањење брзине и очување 
безбедности саобраћаја” изјавио је 
Дејан Чебзан, члан Градског већа за 
инфраструктуру.

ВОЗАЧИ ОПРЕЗ НА РАСКРСНИЦАМА!

Кључ града у сигурним рукама: Винко Лозић прима кључ од 
Градоначелнице Драгане Митровић

Изложба „Грожђе и вино“ традиционално у холу Градске куће

„лежећи полицајци“ упозоравају несавесне возаче

ОЧИШЋЕНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

КОД 
ОМЛАДИНСКОГ 

ТРГА
Комунална служба ЈКП „Други 

октобар“ данас је очистила 
канализациону мрежу у делу 
Вршца код Омладинског трга.

Ово чишћење канализационе 
мреже на Омладинском тргу део 
је редовних одржавања које 
свакодневно спроводе радници 
Службе канализације, кажу у ЈКП 
„Други октобар“.
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Градоначелница Вршца Драгана Митровић 
традиционално је на три дана уручила 
кључеве града Винку Лозићу, чиме су 
званично почели 63. Дани бербе грожђа у 
Вршцу. Ове године популарни „Грожђебал“ 
због епидемиолошке ситуације одржаo се у 
мањем обиму, само на тргу Светог Теодора 
Вршачког и без великих концерата.

Након што је преузео кључеве града, Винко 
Лозић одржао је здравицу и преузео на себе 
одговорност за забаву током предстојећег 
викенда у Вршцу.

Представници Ред витезова вина „Свети 
Теодор Вршачки“ уручили су градоначелници 
Златну плакету са сигнумом удружења, која 
је поводом 15 година постојања додељена 
Граду Вршцу за изузетан допринос развоју 
винарства.

Затим је уследио ватромет, грожђебалску 
сцену преузели су тамбураши. Зачуло се „Из 
Вршца стиже глас“ и „Грожђебал“ је могао да 
почне по 63. пут.

„ИЗ ВРШЦА СТИЖЕ ГЛАС“ ПО 63. ПУТ



ПЕТАК • 24. септембар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 55

Протеклог викенда, у оквиру 
пратећег програма Дана бербе 
грожђа, одржано је неколико 
изложби, предавања и књижевних 
вечери. 

Поред сталних поставки у Градском 
музеју и Апотеци на степеницама, 
у Дому војске био је организован 
сајам рукотворина и изложба 
Веронике Павков „Вршац, мој град“, 
док је у сали биоскопа Културног 
центра, традиционално одржано 
представљање зборника „Вршачка 
поетска сусретања“. 

Вршчани су у Градској библиотеци 
могли да погледају и мултимедијалну 
изложбу Љиљане Дожић „Банска 
палата – приче иза приче“. Кроз бројна 
изложена документа, чији оригинали 
се чувају у Архиву Војводине, 
посетиоци су могли да сагледају ток 
изградње Палате, од расписивања 
конкурса за израду идејних скица 

до усељења у новосаграђено здање. 
Банска палата у Новом Саду, дело 
једног од наших најпознатијих 
архитеката Драгише Брашована – 
поред тога што заузима посебно 
место у историји српске архитектуре 
и спада међу најзначајније 
архитектонске споменике у нашој 
земљи – према мишљењу многих 
наших и страних стручњака, 
представља и један од најзначајнијих 
архитектонских објеката изграђених 
на овим просторима. 

У оквиру традиционалне 
Грожђебалске чајанке Удружење 
Тачка сусретања приредило је 
инспиративно предавање под 
називом „Вршачки прелудијум: 
освајање времена и простора“. О 
богатој историји Вршца, говорили 
су историчар Невен Даничић и са 
библиотекар Тамаш Фодор. 

ПОЕТСКИ СУСРЕТИ, ИЗЛОЖБЕ, ТРИБИНЕ... 
КУЛТУРНА ДОГАЂАЊА У ГРОЖЂЕБАЛСКИМ ДАНИМА 

Град Вршац је осветљавањем 
Градске куће и зграде Специјалне 
болнице за психијатријске 
болести “Др Славољуб Бакаловић” 
љубичастом бојом, обележио 21. 
септембар, Светски дан борбе против 
Алцхајмерове болести. Потребе 
за збрињавањем пацијената који 
се лече од Алцхајмерове болести  
препознат је од стране Града Вршца, 
те је у оквиру Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ ове године отворен 
Центар за лечење Алцхајмерове 
болести, једини такве врсте у овом 
региону. Циљ отварања оваквог 
центра је унапређење квалитета 
живота лицима који болују од 
деменције и адекватно збрињавање 
које не може да се оствари у кућним 
условима.

“Светски дан борбе против 
Алцхајмерове болести обележава 
се 21. септембра сваке године, 
када научна и стручна јавност, 
оболели и њихови ближњи апелују 
на друштвену заједницу да се 
уједини у борби против ове болести. 
Алцхајмерова болест је споро 
прогресивна неуродегенеративна 
болест и најчешћа деменција, која 
обухвата од 60 до 80 одсто свих 
деменција. Деменција подразумева 
оштећење интелектуалних 
способности, понашања и личности, 
довољног степена да код оболелог 
нарушавају функционалност у 
свакодневном животу. Деменцију 
могу да изазову различита стања, 
од неуродегенеративних деменција 
каква је Алцхајмерова болест, 
преко васкуларног оштећења мозга, 
болести жлезда с унутрашњим 
лучењем, болести метаболизма, 
мањка витамина и других ређих 
обољења. Алцхајмерова болест 
настаје као последица таложења 
патолошких беланчевина у мозгу, 
названих бета-амилод и тау протеина. 
Медицина данас располаже знањима 

о факторима ризика за Алцхајмерову 
болест и они се деле на оне на 
које не можемо да утичемо као 
што су генетски разлози и оне на 
које можемо да утичемо, а то су 
висок крвни притисак, шећерна 
болест, гојазност, пушење, физичка 
неактивност, депресија и низак 
степен образовања.

Како би се спречили когнитивни 
поремећаји и деменција, потребно 
је да се лече висок притисак, високе 
масноће, шећерна болест, гојазност, 

препоручује се и редовна физичка 
активност, као што су шетња, плес, 
пливање и друге активности, важна 
је здрава исхрана, вежбање мозга, 
тако што ће се учити нове вештине 
или нови језик, као и уживање у 
друштвеним активностима.

Учесталост Алцхајмерове болести 
расте са старошћу тако да је у 
популацији старих 65 до 74 године 

учесталост ове болести три одсто, у 
популацији старих 75 до 84 године 
живота она износи 17 одсто, док се 
код старијих од 85 година живота 
ова болест јавља са учесталошћу од 
32 процента. Две трећине оболелих 
од Алцхајмерове болести су женског 
пола.

Типично испољавање 
Алцхајмерове болести код особа 
старијих од 65 година живота, 
подразумева поремећај памћења за 
скорашње информације, чињенице и 

целокупне догађаје, које се подмукло 
јавља на почетку болести и постепено 
погоршава током целе болести, уз 
манифестовање других симптома. 
Оболела особа има тешкоће у 
проналажењу речи, тешко започиње 
и прати конверзацију, употребљава 
погрешне речи. Такође, особа губи 
способност да прати писана и 
усмена упутства, најчешће не зна 

која је текућа година, годишње доба, 
месец, тешко се сналази у превозу и 
може да има проблема да се снађе у 
окружењу, као и да нађе своју кућу. 
Болест се манифестује и тешкоћама 
препознавања људи, руковања 
апаратима, кувања и облачења. 
Оболели имају и проблеме вођења 
финансијских и административних 
трансакција, проблеме расуђивања, 
планирања и доношења одлука. Код 
оболелих од Алцхајмерове болести 
могу да се јаве и психијатријски 
симптоми као што су депресија, 
апатија, халуцинације, агресија, 
постојање погрешних уверења, као 
на пример да је оболели покраден. 
Како болест напредује, симптоми 
постају све израженији, самосталност 
оболелог је све више нарушена, те 
бригу о оболелом преузимају његови 
ближњи.

Не означава свака заборавност коју 
приметимо почетак Алцхајмерове 
болести. Како би се потврдило шта је 
узрок поремећаја памћења, потребно 
је спровести дијагностичке претраге 
које укључују крвне анализе, 
снимање мозга компјутеризованом 
томографијом или магнетном 
резонанцом мозга и процену 
неуропсихолошких функција. Иако 
постоји велики број клиничких 
студија, још увек није пронађена 
узрочно заснована терапија 
Алцхајмерове болести. Лекови који се 
код Алцхајермове болести примењују, 
утичу на поремећај на нивоу 
можданих трансмитера, и доводе до 
извесне стабилизације симптома. 
Важно је знати да примена ових 
лекова не подразумева излечење од 
деменције. Од изузетне је важности 
добра информисаност ближњих о 
обележјима болести, принципима 
комуникације са оболелим и начину 
како оболелом помоћи” објашњава 
психијатар Др Јелена Ђокић, чланица 
Градског већа за здравство.

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ВЕЖБАЊЕ МОЗГА 
ВАЖАН ФАКТОР У ПРЕВЕНЦИЈИ

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ

„Вршачки прелудијум“ у Тачки сусретања 
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Недавно је у Вршцу одржан 5. 
Међународни фестивал камерне музике. 
Какви су утисци? Како је фестивал протекао? 

- Као и сваке године, утисака је пуно, 
већином су позитивни! Фестивал је протекао у 
знаку дивне музике и дивних људи, пријатеља, 
публике. Због пандемијске ситуације је много 
тога било неизвесно до последњег момента, 
да ли ће странци моћи да уђу у земљу, да ли ће 
на снагу ступити нове мере које ће неповољно 
утицати на концерте, хоће ли бити публике… 
На крају, иако у ограниченом саставу, чини ми 
се да смо ипак успели да поново створимо ону 
посебну фестивалску атмосферу и да публици 
пружимо још једно прелепо искуство. 

Шта је све ове године публика у Вршцу 
имала прилике да чује и види током 
фестивалских дана? 

- Ове године смо имали 5 концерата у 3 
дана. Фестивал је почео у петак, 10.септембра, 
концертом у позоришту “Стерија”, где је тема 
била “Сусрет истока и запада”, на програму 
су била првенствено дела композитора 
источне Европе и Америке, а додали смо и 
нека препознатљива дела из света мјузикла 
и кабареа, како би се на програму нашло 
по нешто за свачији укус. На концерту су 

наступили скоро сви уметници са фестивала: 
Марго де Валенсарт из Белгије, дуо Wаvе Strings 
– Сања Смилеска и Михајло Михајловски из С. 

Македоније, као и “домаћи” камерни састав, 
гудачки квартет Bliss који чине Бојана Ђоловић, 
Миљана Стаменић, Александра Бенгин и Јован 
Тешић, затим Ана Шинковић, а гостовали су 
и млади таленти из Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“,  Душан Дакић, Александар 
Јовчић и Димитрије Живојнов. У суботу смо 
имали сада већ традиционалан концерт “Опера 
и вино” у Винарији „Сочански“ у Великом 
Средишту, где је наступила Марго де Валенсарт 
а ја сам је пратила на клавиру. Пре тога је истог 
дана у “Салону код Порте” одржан концерт који 
је организовало удружење “Тачка сусретања”, а 
који смо на обострано задовољство уврстили 
у програм фестивала, са темом “Путовање кроз 
свет енглеске уметничке песме и поезије”, где 
су наступили Срђан Тадић, тенор и Александра 
Ракић, клавир. У недељу смо имали по трећи 
пут “meet&greet” – концерт и разговор са 
учесницима фестивала, где је Јелена Танди и 
ове године била модератор, на том концерту је 
публика могла да се боље упозна са учеснцима 
фестивала, а и сами музичари су могли да се 
боље упознају и да поделе приче и искуства 
муђусобно. Фестивал смо затворили гала 
концертом у позоришту, са темом “Танго и 
музика из филма”, а на програму су се нашли 

ИНТЕРВЈУ

Овог септембра у Вршцу и Великом Средишту одржан 
је пети Међународни фестивал камерне музике. Иако је 
пандемија донекле утицала на ограничење броја учесника, 
публици су се поред музичара из Србије, представили и 
уметници из Македоније, Белгије и Норвешке, где живи и 
ради пијанисткиња, уметничка директорка и оснивачица 
фестивала Кристина Сочански. 

Иако рођена Београђанка која се као дете преселила 
у Норвешку, а затим школовала и градила каријеру на 
престижним академијама широм Европе, Кристина је 
породичним наслеђем чврсто везана за вршачки крај, па 
је 2017. године управо овде одлучила да оснује удружење 
„Музика у виноградима“ и фестивал камерне музике, по 
угледу на сличну манифестацију коју је током одрастања 
годинама пратила у Норвешкој. О томе како се фестивал 
мењао у првих пет година, колико је пандемија утицала на 
његову организацију и на каријере слободних уметника, као 
и о ономе што је очекује у уметничкој и научној каријери, 
Кристина је говорила за читаоце „Вршачке куле“. 

„Верујем да 
је фестивал 
задржао своју 
главну сврху 
и циљ, а то је 
да се публици 
приближи 
уметничко 
свирање, 
камерна 
музика у виду 
заједничког 
свирања и 
комуникације 
између два 
или више 
инструмента, као 
и свест о томе 
да класична, 
такозвана 
“озбиљна” 
музика, није 
резервисана  за 
“елиту” већ да 
свако може у њој 
да ужива, да је 
разуме и осети“ 

КРИСТИНА СОЧАНСКИ, ПИЈАНИСТКИЊА И ОСНИВАЧИЦА МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КАМЕРНЕ МУЗИКЕ У ВРШЦУ: 

„КОНЦЕРТИ У ВИРТУЕЛНОМ СВЕТУ 
НИКАДА НЕЋЕ ЗАМЕНИТИ РАЗМЕНУ 

ЕНЕРГИЈЕ И ИНСПИРАЦИЈУ КОЈА 
НАСТАЈЕ КАДА СЕ НАСТУПА УЖИВО“ 
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и виртуозни комади по одабиру уметника 
фестивала. У понедељак је почела концертна 
сезона Музичке школе „Јосиф Маринковић“, па 
се и тај концерт нашао на програму фестивала. 

Фестивал сте покренули 2017. године. На 
који начин се мењао и развијао током ових 
пет година? 

- Тако је, ово је 5. Фестивал, мада је то мени 
просто несхвативо, време заиста лети. Верујем 

да је фестивал задржао своју главну сврху и 
циљ, а то је да се публици приближи уметничко 
свирање, камерна музика у виду заједничког 
свирања и комуникације између два или више 
инструмента, као и свест о томе да класична, 
такозвана “озбиљна” музика, није резервисана  
за “елиту” већ да свако може у њој да ужива, да 
је разуме и осети. Исто тако, пристутна је идеја 
и жеља да се град Вршац, са свим лепотама 
поднебља и традиције, нађе на светској мапи 
фестивала класичне музике, да наш град 
представимо у најлепшем светлу иностраним 
учесницима, и  да постепено дођемо до тога 
да публику фестивала чине и гости из целе 
Србије, па зашто не и иностранства. Верујем 
да је тога већ било, имали смо госте из Чешке, 
Румуније и Македоније, који су у Вршац дошли 
искључиво ради фестивала, али то све може 
у много већем броју. Исто тако је константна 
жеља да постоји размена култура, искустава, 
знања, свирачких и других традиција, која ће се 
позитивно одразити на како локалне музичаре 
и публику, тако и на иностране музичаре и 
госте фестивала. 

Свака година је мало другачија – сећам се 
да смо прву годину почели скромно, у смислу 

да сам довела “само” двоје најближих колега и 
пријатеља из иностранствна, били су то Кехан 
Занг из Кине и Хеле Кристенсен из Данске, и 
дугогодишње пријатеље и сараднике Катарину 
и Растка Поповић из Београда. Охрабрена 
успехом првог фестивала, наредне године 
нас је било 16-оро гостујућих уметника. Само 
за превоз су била потребна 3-4 аутомобила, 
сваки кутак наше породичне куће и винарије 
(Винарија Сочански) је био искоришћен 
као простор за вежбање, ручавање или 
спавање. Та година је била прелепа, неки од 
музичара су остали у Вршцу не једну него 
три недеље, толико им се допало. Али сам и 
схватила да је шеснаесторо мало превише 
амбициозно, и да је најважније прилогодити 
се, и планирати уметнички програм фестивала 
у складу са условима, (скромним) буџетом и 
могућностима, а не обрнуто.  Лепо је то што нам 
је сваке године до сада управа града омогућила 
коришћење просторија и сала – ове године 
смо имали дивну сарадњу са НП “Стерија”, све је 
било заиста јако професионално, уз љубазност 
и спремност да увек изађу у сусрет нашим 
потребама. Ранијих година смо концерте 
имали и у Миленијуму, у Градском музеју, у 
Катедрали.. Музичка школа је увек била уз 
нас у виду уступања просторија за вежбање 
и рекламе, чак и у периоду почетка школске 
године и највеће гужве… Удружење “Тачка 
сусретања” исто тако, увек су нам пружали 
велику подршку. Надам се да ће фестивал 
постепено добити и бројне спонзоре, да ћемо 
музичарима моћи да платимо хонораре које 
заслужују, и да ћемо имати бројне добровољце 
који помажу око техничких детаља – тако 
функционишу фестивали ван земље, па зашто 
не би могли и код нас. 

Колико је пандемија утицала на ваше 
активности и организацију фестивала? 
Како сте превазилазили препреке? 

- Пандемија је утицала у смислу 
неизвесности и ограниченог капацитета, 
нисмо могли да позовемо све уметнике које 
смо имали у виду зато што је Србија “црвена” 
на светској карти,  и потребан је боравак у 
изолацији од 3 до 10 дана при повратку, што 
многи не могу да приуште. Исто тако смо имали 
у плану концерт добитника награда на онлајн 
такмичењу које смо одржали пре две године, 
са учесницима из целог света, али тај концерт 
смо поново одложили, како бисмо били 
сигурни да сви могу да присуствују,  и како 
никог не бисмо довели у опасност –желели 
смо да сачекамо да се епидемолошка ситуација 
смири. Али кад има воље и ентузијазма, 

препреке се превазиђу, успели смо да ипак и 
у овим условима направимо фестивал и добру 
атмосферу, уз поштовање свих мера. 

Ви се бавите класичном музиком на 
врхунском нивоу. Колико су измењене 
околности у којима се свет налази већ 
скоро две године утицале на дешавања у 
музичком свету и каријере професионалних 
музичара у Европи и свету? 

- Музичарима и “слободним уметницима” 
заиста није било лако. Преко ноћи смо 
изгубили послове, турнеје су отказане, многи 
који се поред свирања баве и приватним 
подучавањем су остали и без те могућности… 
Била сам од стране Америчке лиге 

композитора позвана да поново наступим у 
Њујорку и Вашингтону, све је било уговорено, 
карте купљене, наравно од тога није било 
ништа, за сада је та турнеја одложена за април 
2022, али све је и даље неизвесно. Моја “срећа 
у несрећи” је да сам 2020. године била на 
породиљском, тако да свакако нисам имала 
превише планова за ту сезону, а и могла сам 
да се потпуно посветим свом сину. Норвешка 

(где живим и радим) је свим самозапосленим 
музичарима платила неку врсту одштете за 
изгубљене послове тако да нас је то извукло, 
али многима је јако тешко пао период 
неизвесности, и спознавање чињенице да 
преко ноћи можемо да изгубимо “све” што 
смо стварали већим делом живота. 

Велики део живота се током овог 

периода преселио у виртуелну стварност, 
култура се пребацила на „мрежу“, 
одржавани су онлајн концерти... Шта 
ова промена значи за извођаче, а шта за 
публику? 

- Моје виђење је да виртуелни свет никада 
неће моћи да замени онај “стварни”- лепо 
је што је за кратко време постало могуће 
држање онлајн сусрета и концерата, али то 
никада неће моћи да замени ону размену 
енергија и инспирацију која настаје када 
публика уживо слуша концерт и самим тим 
активно учествује у стварању уметничког 
израза. Са друге стране, многе виртуелне 
средине на друштвеним мрежама су се 
показале као изузетно важне за одржавање 
везе са уметничким светом и са осталима 
који су у сличној ситуацији. Лично сам за 
време пандемије постала доста активна 
на инстаграму, и ту сам успела да заиста 
окупим људе који воле, поштују и подржавају 
то што радим. Ове године је на фестивалу 
наступио дуо Wаvе Strings из Македоније, 
ми смо се сасвим случајно срели управо на 
инстаграму… Договорили смо се да снимимо 
један заједнички видео (ја из Норвешке а они 
из Македоније), и то је била једна тако лепа 
сарадња да нам није било потребно лично 
познанство, знали смо просто да можемо 
да рачунамо једни на друге и да успешно 
остваримо један заједнички пројекат као што 
је наступ на овогодишњем фестивалу. 

Где се у овом тренутку налази ваша 
каријера? Какви су вам планови за 
наредни период? 

- Као и многи самозапослени музичари, 
и ја сам потражила “алтернативу” за време 
пандемије, запослила сам се на Универзитету 
у Ослу и уписала научни докторат, где између 
осталог пишем о савременој музици која 

садржи елементе православног Осмогласника 
и о стваралаштву наше композиторке Љубице 
Марић – биће то један од ретких радова о 
њој на страном универзитету и због тога ми 
је изузетно драго. У исто време покушавам 
да наставим да се активно бавим свирањем, 
поготово сада када су мере знатно олакшане. 
Недавно сам завршила турнеју по Норвешкој 
и наступе на фестивалима камерне музике са 
гудачким квартетом Ст. Кроа (жеља ми је да их 
следеће године доведем на фестивал, заиста 
су изузетни музичари), а радим и на снимању 
још једног албума који би требао да изађе 
до краја године. Мој “деби” албум “A New 
World” са музиком савремених америчких 
композитора је изашао 2019. године, а на 
овом албуму ће се између осталог наћи и 
нешто са нашег поднебља, можда и мало 
приступачније публици. У плану је и дужи 
боравак у Србији поводом истраживачког 
рада, а у то време планирам и нове наступе 
са колегама Катарином Поповић и Растком 
Поповићем. Волела бих и да се једног дана 
представим вршачкој публици и са уметничке 
стране, не само као оснивач фестивала који 
се првенствено бави оргранизацијом, без 
стављања себе у први план. Моја званична 
функција у удружењу Музика у виноградима 
је “уметнички директор” фестивала, у 
стварности сам неко ко обавља све врсте 
послова и у томе ужива, од осмишљања 
програма, довођења музичара и самог 
свирања, до спремања куваних јела за 
гостујуће уметнике и сецкања сирева који 
се служе на концерту  “Опера и вино”. Јесте 
да свирам на свим концертима, али ја то 
видим као неку врста  “ускакања” где год има 
потребе за клавирском деоницом –  главне 
улоге препуштам гостујућим уметницима. 
Волела бих да наредне године у Вршцу 
одржим и солистички концерт, можда баш 
поводом промоције новог албума. 

Т.С. 

„Волела бих да 
наредне године 
у Вршцу одржим 
и солистички 
концерт, можда 
поводом 
промоције мог 
новог албума 
који би требало 
да изађе до краја 
године“ 

„Тренутно радим 
на научном 
докторату, 
где између 
осталог пишем 
о савременој 
музици која 
садржи елементе 
православног 
Осмогласника и 
о стваралаштву 
наше 
композиторке 
Љубице Марић – 
биће то један од 
ретких радова о 
њој на страном 
универзитету и 
због тога ми је 
изузетно драго“ 



ПЕТАК •  24. септембар 2021.ВРШАЧКА КУЛА8

Од боксерских рукавица из филма 
„Роки” до трака за главу из „Рамба”, 
сувенири холивудске звезде акционог 
филма Силвестера Сталонеа биће 
понуђени на децембарској аукцији на 
Беверли Хилсу. Како наводи агенција 
Ројтерс, продаје се скоро 500 личних 
Сталонеових предмета, укључујући 
костиме, реквизите, свеске и друге 
успомене из највећих глумчевих 
филмова.

Биће понуђене и Сталонеове 
боксерске рукавице из филма „Роки 
3”, а процењена вредност је од 10.000 
до 20.000 долара, као и руком писане 
свеске о прва четири филма из 

серијала „Роки”, по цени од 40.000 до 
60.000 долара.

Љубитељима „Рамба” нуди се 
колекција ножева из прва три филма 
по цени од 10.000 до 20.000 долара 
за сваки, као и трака за главу коју је 
Сталоне носио у том филму, а која се 
процењује на 8.000 до 10.000 долара.
„Он је спортски тип, то је оно што он 
представља, те се људи могу повезати 
с тим”, рекао је извршни директор 
аукцијске куће „Julien’s Auctions” 
Мартин Нолан.

Одговарајући на питање зашто 
глумац који сада има 75 година 
продаје ствари, Нолан је рекао да се 

он заправо сели и да продаје кућу, 
преноси Танјуг.

„Очекујемо огроман одзив за 
ову аукцијску најаву јер су људи све 
више заинтересовани за овакву врсту 
предмета,” казао је Нолан.

Нолан је додао да процењују да 

ће аукцијска продаја бити у распону 
од милион до милион и по долара. 
Аукцијска продаја одржава се петог 
децембра у „Julien’s Auctions” на 
Беверли Хилсу. 

Извор: Политика

Да ли је гојазност политичара индикатор 
корупције у земљи, зашто се пешаци не сударају 
приликом кретања, а због чега се то понекад 
и дешава, како контролисати бубашвабе у 
подморницама и на који начин превести носорога 
хеликоптером, само су нека су од истраживања чији 
су аутори добитници овогодишње Иг Нобелове 
награде.

Реч је, како преноси Би-Би-Си, o сатиричној 
награди која се додељује сваке године од 1991. 
године у част необичних или тривијалних 
достигнућа у научним истраживањама. Циљ је 
одавање почасти достигнућима која људе насмеју, 
али затим натерају и на размишљање.

Свечана церемонија која се одржава на 
Харварду ове године није одржана због пандемије 
вируса корона па је догађај обележен онлајн. 
Занимљиво је да Иг награде уручују прави 
добитници Нобелове награде, међу којима 
су Франсес Арнолд (добио Нобела за хемију 
2018), Карл Вајман (физика, 2001) и Ерик Маскин 
(економија, 2007). Трофеј који победници добијају 
морају сами да одштампају а затим да га склопе из 
делова, док је новчана награда заправо лажних 10 
трилиона зимбабвеанских долара.

Велику пажњу је ове године изазвала награда 
из области транспорта коју је добио доктор 
Робин Редклиф са колегама за експериментално 
истраживање да ли је сигурнији транспорт 
носорога наопачке или не. Ветеринар Редклиф 
са Корнел универзитета и његове колеге оглед су 
урадили у Намибији зато што су желели да сазнају 
како реагују срце и плућа успаване животиње када 
су окренуте наглавачке. Он је за Би-Би-Си истакао 
да Намибија није прва земља у којој се носорози 
превозе хеликоптерима, окренути наглавачке али 
је прва земља у којој су почели да проучавају да 

ли је тај начин транспорта безбедан за животиње. 
Тако је његов тим, у сарадњи са Намибијским 
министарством за природу, шуме и туризам 
сакупио 12 носорога, успавао их и мерио како 
окретање реагује на њих. Дошли су до закључка да 
носорозима није сметало, односно да им је окренут 
положај одговарао током транспорта.

„Утврдили смо да, ако носорози леже постранце 
дуже време, да долази до оштећења мишића због 
њихове велике тежине, док њиховом окретањем 
наглавачке нема опасности да дође до повреде”, 
истакао је Робин.

Чланови тима су истакли да је следећи корак 
истраживање како би обрнуто преношење утицало 
на говеда, нилске коње и можда на жирафе.

Листа добитника Иг Нобелових награда за 2021:
Биологија: Сузан Шоц, за анализу варијација у 

мрмљању, цвркутању, брбљању, трлању, твитовању, 
мрмљању, мјаукању, стењању, шкрипању, шиштању, 
урлању, завијању, режању и другим начинима 
комуникације мачка–човек.

Екологија: Лејла Сатари са колегама, 
за коришћење генетске анализе како би 
идентификовале различите врсте бактерија на 
баченим жвакама које су залепљене на тротоарима 
у више земаља.

Хемија: Јорг Викер са колегама, за хемијску 
анализу ваздуха у биоскопима, тестирали су како 
мирис који производи публика указује на ниво 
насиља, секса, антисоцијалног понашања, употреба 
дрога и ружног говора у филму који гледа.

Економија: Павло Блаватски, за откриће да 
гојазност политичара може да буде индикатор да у 
земљи влада корупција.

Медицина: Олкај Кем Булут са колегама, за 
приказ да оргазам може да буде подједнако 
ефикасан као и лекови који побољшавају отежано 

дисање кроз нос.
Награда за мир: Итан Бесерис и колеге, за 

тестирање хипотезе да је људска брада настала 
како би се заштитили од ударца у лице.

Физика: Александро Корбета са сарадницима, 
за спровођење експеримента током којег су 
утврђивали зашто се пешаци не сударају међусобно 
током кретања.

Кинетика: Хисаши Мураками са сарадницима, 
за спровођење експеримента како би боље 
схватили зашто се пешаци некада сударе с другим 
пешацима.

Ентомологија: Џон Мулренан са 
сарадницима, за истраживање нове методе 
контроле бубашваба у подморницама.

Транспорт: Робин Редклиф са колегама, 
за утврђивање да ли је безбеднији превоз 
носорога хеликоптером када се окрену 
наглавачке. 

Извор: Политика

Две краљице * Сјајни период 
Енглеске, односно историје 
Велике Британије, носе имена 
двеју краљица. Елизабета Прва 
Енглеска (1533–1603), кћи краља 
Хенрија Осмог и Ане Болен, 
владала је Енглеском од 1558. 
до 1603. Ступивши на престо 
у осиромашеној и подељеној 
земљи, успела је да примири 
верске сукобе између католика и 
протестаната, од којих су ови други 
превагнули, те је Енглеска надаље 
била протестантска, да врати 
земљи просперитет, подигне 
војну моћ и морнарицу. У њено 
време Енглеска је загосподарила 
морима и океанима, чиме је и пут 
ка колонијама био обезбеђен. 
Образована и полиглота, постала 
највећи и најомиљенији енглески 
монарх. Њено доба обележили 
су и књижевници Шекспир, 
Марло, Џонсон и Спенсер, као 
и композитор Доуленд бад 
Берд. Краљица Викторија (1819–
1901), која је владала Великом 
Британијом од 1837. до 1901, 
умешно је управљала земљом у 
успону, уз помоћ супруга, принца 
Алберта, с којим се венчала 1840. 
После његове смрти 1861. неко 
време се повукла из јавног живота. 
Између значајних британских 
државника оног времена, 
Гледстона и Дизраелија, две 
различите природе, али једнаких 
вредности, наставила је да влада, 
додајући 1877. себи и титулу 
царице Индије. Веома вешта 
у владарским и државничким 
пословима, учинила је од 
Британије водећу светску силу – на 
морима, ратиштима, у привреди, 
трговини и култури. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КОЈЕ СУ ЖЕНЕ 
ВЛАДАРКЕ 

ОБЕЛЕЖИЛЕ 
ИСТОРИЈУ 

ВЕЛИКЕ 
БРИТАНИЈЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
САТИРИЧНИ НОБЕЛ 

КАКО ХЕЛИКОПТЕРОМ 
ПРЕБАЦИТИ НОСОРОГА 

Током једног од најтоплијих лета у 
историји Италије, папа Фрања је послао 
15.000 сладоледа затвореницима у два 
римска затвора, саопштио је Ватикан.

У изјави из папине канцеларије за 
хуманитарне акације наводи се да су 
сладоледи послати у затворе Ређина 
Коели и Ребибија, пренео је Ројтерс 
наводи Танјуг.

Сладоледе је донео пољски 
кардинал Конрад Крајевски, папин 
човек за помоћ сиромашнима, а иначе 
један од најмлађих кардинала који има 
57 година.

Из канцеларије Крајевског је 
саопштено и да је послата медицинска 
опрема на Мадагаскар вредна 600.000 
долара, као и 2,37 милиона долара 
помоћи за обнову медицинских 
установа у три неименоване афричке 
државе. 

Извор: Политика

ПАПА ПОСЛАО 15.000 СЛАДОЛЕДА ЗАТВОРЕНИЦИМА ТОКОМ ВРЕЛОГ ЛЕТА 

ВАТИКАНСКА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

СИЛВЕСТЕР СТАЛОНЕ „РАСПРОДАЈЕ” РЕКВИЗИТЕ ИЗ ФИЛМОВА  

ОД РОКИЈЕВИХ РУКАВИЦА ДО 
РАМБОВЕ ТРАКЕ ЗА ГЛАВУ 
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Четрдесет трећа седница Општинског већа 
општине Пландиште одржана у је петак, 17. 
Септембра 2021. године.

На дневном реду седнице било је 6 тачака. 
Чланови Већа су прво утврђивали предлог 
Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке 
о буџету општиине Пландиште за 2021. годину, 
Други ребаланс који је рађен због повећања 
наменских средстава на приходној страни и 
због прерасподеле средстава на приходној и 
расходној страни. Другим ребалансом буџет је 
коригован на 628 милиона 777 хиљада динара. 
Овај износ је остварен на основу средстава 
извора из буџета, на основу трансфера од виших 
нивоа власти, нераспоређеног вишка прихода 
из ранијих година и на основу неутрошених 
средства донације из ранијих година.

Након тога разматран је и Извештај о 
извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште 
за период јануар-јун 2021. године. У овом 

периоду остварени су укупни приходи и 
примања од продаје нефинансијске имовине 
у износу од 246 милиона динара, односно 

45,50% од планираног буџета. Укупни издаци 
у овом периоду, који се састоји из текућих 
расход издатака за нефинансијску имовину 

износили 225 милиона динара, односно 33,90% 
од планираних издатака буџета. У овом  периоду 
остварен је укупан буџетски суфицит у износу од 
21милион 384 хиљаде динара.

Већници су на 43. седници Општинског већа 
усвојили и Седму измену и допуну Плана јавних 
набавки за 2021. годину. Разлог је нова јавна 
набавка, 28. по реду, за изградњу трим стазе и 
платоа за теретану на отвореном у износу од 15 
милиона динара. Разлог измена је потписивање 
уговора о суфинансирању пројекта између 
Министарства заштите животне средине и 
општине Пландиште.

На дневном реду био је и Извештај о раду 
Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за радну 2020-2021. годину као и 
Годишњи план рада за исти период. Последња 
тачка била су текућа питања. Све одлуке донете 
су једногласно.

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ДРУГОГ РЕБАЛАНАСА БУЏЕТА
ОДРЖАНА 43. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

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

Међународна школска спортска федерација 
(ИСФ) и савез за школски спорт Србије организовао 
је ове године светске школске игре у 14 спортова, 
међу којима је одржано такмичење у каратеу. 
Светске школске игре се одржане су у периоду 
од 12. до 19. септембра у Панчеву и Београду, док 
је карате био на програму 13. и 14. септембра у 
Панчеву.

Кроз припремни период који је трајао од јуна 
до краја августа и све кампове националне карате 
федерације који су се одржавали на Тари, и на 
основу свих ранијих резултата, Тамара Мајкић је 
успела да обезбеди пласман на светске школске 
игре.

На овом изузетно значајном такмичењу Тамара је 

као чланица репрезентације Србије, представљала 
своју Општину Пландиште, своју школу ОШ“Доситеј 
Обрадовић“  и свој клуб „Агробанат“.

Колико је тешко остварити пласман на ово 
такмичење, показује и податак да од свих основних 
и средњих школа на територији јужног Баната, 
једино су ОШ “Доситеј Обрадовић“ из Пландишта 
и неколико школа из Панчева имали своје 
представнике. Тамара Мајкић је наступала 13. 
септембра у категорији девојчице кате – 13. година 
и остварила изварендан резултат, освојивши 
бронзану медаљу  – треће место. Овај резултат је 
значајан подстрек Тамари за даљи рад и такмичења 
која долазе на којима жели да и даље достојно 
представља своју школу и своју општину.

ВЕЛИКА БРОНЗА ЗА ТАМАРУ МАЈКИЋ НА СВЕТСКИМ ШКОЛСКИМ ИГРАМА
СПОРТ

Председник Општине Пландиште Јован Репац, 
у оквиру реализације годишњих програма за 
суфинансирање пројеката у области спорта, одржао 
је радни састанак са представницима фудбалских 
клубова са територије Општине Пландиште. Састанку 
је присуствовала и већница за спорт и омладину 
Бојана Стојановић. Прва тема овог радног састанка 
била је унапређење и развој спорта на територији 
Општине Пландиште, побољшање инфраструктуре, 
развој школског спорта и рад са децом и омладином. 
Током разговора са представницима фудбалских 
клубова увидели смо да постоји велика проблематика 
у погледу санације објеката и побољшање услова 
неопходних за рад свих спортских радника. Наредни 
састанак биће организован са представницима 
кошаркашких, одбојкашких, карате клубова, са 

шахистима и стрелцима.
- Развој и унапређење спорта је изузетно битна ставка 

у плановима локалне самоуправе, нарочито у делу који 
се односи на развој школског спорта, деце и омладине, 
јер на тај начин желимо да их окренемо спорту и здравим 
стиловима живота. Локална самоуправа сваке године 
се труди да повећа издвајања из буџета која се односе 
на суфинансирање годишњих и посебних програма у 
области спорта. Овај састанак је од велике важности 
како бисмо спознали с каквим се проблемима наши 
клубови сусрећу и како и на који начин ми као локална 
самоуправа можемо да им помогнемо, изјавио је 
председник Општине Пландиште Јован Репац. 

На крају састанка за све представнике клубова 
обезбеђени су и пригодни поклони у виду спортских 
реквизита и лопти као дар локалне самоуправе.

ПРВА ТЕМА РАЗВОЈ СПОРТА И ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СА СПОРТСКИМ РАДНИЦИМА

У насељеном месту Купиник, у оквиру 
обележавања месне и храмовне славе 
Рођење Пресвете Богородице – Мала 
Госпојина, од 17. до 21. септембра 
одржава се богати културно уметнички 
програм. У оквиру ове манифестације сви 
љубитељи кулинарства и гастрономије 
добили су прилику да се опробају у 
традиционалном кувању гулаша, које је 
организовано у суботу, 18. септембра. 
Био је то прави мали рај за све љубитеље 
кувања и добрих укуса.

Овогодишњу манифестацију посетио 

је и заменик председника Општине 
Пландиште Душан Ћурчић.

- Захваљујем се свим мештанима на 
гостопримству, организаторима, драгим 
гостима и свим такмичарима што су 
својим присуством увеличали једну од 
највећих манифестација у нашој општини. 
Ове године пријављено је укупно 43 
екипе, што показује колико се озбиљно 
ради на организацију у Купинику, изјавио 
је Душан Ћурчић, заменик председника 
Општине Пландиште.

ФЕШТА ЉУБИТЕЉА 
КУЛИНАРСТВА И ГАСТРОНОМИЈЕ

ВЕЛИКА ГУЛАШИЈАДА ОДРЖАНА У КУПИНИКУ ПОВОДОМ МЕСНЕ И ХРАМОВНЕ СЛАВЕ
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Хемијско – медицинска школа - одељење IV 3

Хемијско – медицинска школа - одељење IV 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 (134)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ДОКУМЕНАТ ВРЕМЕНА 
КАД СУ ЉУДИ ПОКРЕТАЛИ СВЕТ

Пајин Триптихон није историјски документ 
већ идилична слика послова којима се 
остварују људи. Нема ту механизације с почетка 
индустријске револуције код нас, људске акције 
ум и руке покретале су свет.

Данас је пандемија коронавируса само 
учинила видљивим оно што се ушуњало у наше 
животе као највећи преврат у историји  света. 
Било је разних револуција, али управо је на делу 
највећа и чини се коначна контрареволуција. 
Није дошао крај историје већ изгледа да 
историја управо почиње а огромна већина 
људи, њихова духовност, идеје, битност 
егзистенције, приче о једнакости, правди, 
братства, у историји која се сада пише нису ни 
фуснота.

Све маске су пале кад смо сви почели 
да носимо маске. Наши и светски медији  
бомбардују нас  вестима о догађајима у култури, 
али  без публике као завршници пост модерне уметности 
као уметност без икаквог садржаја превратничких 
вредности уметности. Безбројне изложбе, иницијативе 
а глорификују се као завеса света симулакрума иза које 
само код нас више од две хиљаде ликовних уметника 

никоме нису потребни.
 А шта је тек са другим талентима са неугасивом 

потребом људи за акцијом коју не могу остварити у свом 
животу па им је отворен простор великог халовишта 
простор сајбер игрица.

 У Пајино време људски рад је и кад покреће машине 

стварао нову вредност а данас људски рад 
постаје више социјална политика или стратегија 
безболног елиминисања људског рада који се 
у деведесет посто случајева може заменити 
машинама. Једини проблем је што машине не 
купују, не троше и управо је на делу нестајање 
капитала каквом су га описивали марксисти 
и капиталисти а људски рад све мање ствара 
екстрапрофит и већ постаје чисти трошак власника 
производних средстава који интелигентн смањују 
цену људског рада истовремено са потребом 
за њим а посао постаје водвиљ, перформанс, 
глобална позоришна представа док се завеса 
наивне историје спушта а глумци никад више неће 
чути аплауз јер нова историја управо се ослобађа 
свих  цивилизацијских апсурда, саосећања, етике, 
морала, братства , остаје гола моћ, без насиља, 
где сви постајемо попут оних индијанаца који су 
давно хришћанима дали териториј Менхетна за 

пар ножева и шљокица.
А Пајин Триптихон указује на оно што све већи број 

људи осећа и покушава да уради, да створи своју оазу, свој 
мали свет и свој понос.

Т. Сухецки

Овај бестселер, који је и самој Лујзи 
Хеј био нарочито драг, сведочи о томе 
колико је важно пронаћи захвалност 
– тај важан састојак живота који ће 
отворити врата вашег срца и омогућити 
вам да осетите повезаност с другим 
људима. Одабравши приче неких од 
најбољих учитеља и аутора, она је у 
овој ризници показала како нас овакав 
начин живота ослобађа свих тамница 
у које смо се закључали, испуњавајући 
наше животе љубављу, радошћу и 
стваралачком енергијом. Кад изразите 
захвалност, стварате позитивну 
енергију која избија из вас и враћа вам 
се у облику дивних искустава. Почињете 
да привлачите пријатне догађаје и 
добре људе јер постаје весело и угодно 
у вашем друштву. Захвалан став је 
по природи привлачан. Има моћ да 
претвори изазове у добре прилике, 
проблеме у решења, а губитке у добитке. 
Преусмерава енергију, проширује 
видике и омогућава нам да видимо оно 
што би, иначе, било невидљиво за неког 
ко је заузео ограничени став.

ПРИГРЛИТЕ ДУХ ПОНИЗНО И 
ЗАХВАЛНО, И КРОЧИТЕ У СВОЈЕ 
БЕСКРАЈНО УНУТРАШЊЕ БИЋЕ!

Лујза Хеј (1926−2017) била је 
духовни учитељ, предавач и аутор 
многих бестселера који су продати у 
више од педесет милиона примерака 
широм света. Више од тридесет година 
помагала људима по целом свету да 
открију и примене пун потенцијал 
својих стваралачких моћи за лични 
развој и самоисцељење. Била је оснивач 
и власник издавачке куће Хеј хаус.

„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 „Захвалност: Начин живота“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Франка Швигера „Ја, Зевс и дружина са Олимпа“, 
освојиле су је Љубица Помана и Силвија 
Ракашћан. Честитамо! Награде се могу преузети 
у редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 59, 
средом од 10 до 17 часова.

ЗАХВАЛНОСТ: 
НАЧИН ЖИВОТА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

„Где си нестала, Бернадета“ Марије Семпл је 
маштовит и изузетно забаван роман о озбиљној 
кризи једне необичне породице и о сложеном 
односу мајке и ћерке.

Бернадета Фокс је нестала.

Кад јој ћерка Бија предложи породично 
путовање на Антарктик као награду за одличан 
успех, Бернадета одмах започиње припреме. 
Али исцрпљена од дугогодишњих покушаја да 
живи у Сијетлу живот који никад није желела, 
Бернадета Фокс је на ивици нервног слома. 
А након инцидента са сусетком, она нестаје и 
оставља породици да покупи крхотине – што ће 
управо Бија учинити, састављајући слагалицу 
од имејлова, рачуна и белешки, који откривају 
Бернадетину прошлост скривану деценијама.

Светски бестселер „Где си нестала, 
Бернадета“ био је годину дана на бестселер 
листи Њујорк тајмса. Нашао се у ужем избору 
за Wомен’с Призе, а овенчан је признањем 
Америчког библиотекарског удружења. Ричард 
Линклатер је 2019. године овај роман преточио 
у филм, у ком главну улогу игра Кејт Бланчет.

Марија Семпл је ауторка бестселера „Тодаy 
Wилл Бе Дифферент“ (2016), „Где си нестала, 
Бернадета“ (2012) и „Тхис Оне ис Мине“ (2008). 
Њени романи су преведени на преко 30 
светских језика. Пре него што се посветила 
писању, Марија Семпл је писала сценарије за ТВ 
серије и емисије.

Роман „Где си нестала, Бернадета“ можете 
пронаћи у свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.rs и 
на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

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

У прошлом броју поклањали смо књиге 
„Шала“ освојиле су је Вукица Драговић и 
Бранкица Рамјанц. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕР 
„ГДЕ СИ НЕСТАЛА, БЕРНАДЕТА“

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
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NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

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

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

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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MAGYAR TÜKÖR

A Bánát hangja magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Magyarcsernye Község Önkormányzata. A lapban megjelent cikkek a szerző és munkatársainak a véleményét fejezik ki és nem feltétlenül azonosak a támogató véleményével

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZERVEZÉSÉBEN

Anyanyelvi táborban vettek 
részt a nagybecskereki diákok
A Rákóczi Szövetség szer-

vezésében augusztus el-
ső hetében anyanyel-

vi tábort szerveztek Sátoralja-
úlyhelyen. Ezen a táborozáson 
a nagybecskereki Sonja Marin-
ković Általános Iskola tizenkét 
diákja is részt vett.

A táborról és az ott szerzett 
tapasztalatokról Kovács Lillá-
val az iskola psihológusával be-
szélgettünk, aki kísérő személy-
ként utazott a gyermekekkel 
Magyarországra.
zzMi volt a tábor célja?

A Rákóczi Szövetség III. 
Anyanyelvi Táborában vettünk 
részt. A tábor célja az volt, hogy 

a vajdasági és kárpátaljai magyar 
gyermekek tartalmas progra-
mok és foglalkozások kereté-
ben ismerkedjenek egymással és 
mélyítsék magyarságtudatukat.
zzMilyen foglalkozások voltak a 
táborban?
A tábori program nagyon 

sokszínű volt. Különféle kéz-
műves foglalkozásokon vehet-
tünk részt: kipróbáltuk a bőrö-
zést, a nemezelést és a szap-
pankészítést; megismerked-
tünk a dekupázs technikával 
és a pirográfiával. Oktató jel-
legű előadásokon tanulhattuk 
el a sólymászat, a méhészet, 
valamint a rendőri és az orvosi 
szakma apróbb fortélyait. Ős-
magyar harci eszközök forga-
tásával és regék hallgatásával 

térhettünk vissza a honfogla-
láskori időkbe. A diákok meg-
mérettették erejüket a sport-
délután keretében, mialatt mi, 
kísérők a sportfoglalkozások 
lebonyolításában vettük ki ré-
szünket. Amíg a gyermekek a 
Ki mit tudra készültek, mi meg-
tudtuk Balatoni Katától, ho-
gyan építhetjük bele a népi já-
ték és zene elemeit a tanulókkal 
folytatott munkánkba. A felso-
roltak mellett, esténként még 
látványos előadásokra is jutott 
idő és energia: gólyalábasok, ze-
nészek és tűzfújók szórakoztat-
tak minket.

zzA gyermekek hogyan fogadták a 
tábori aktivitásokat?
A gyermekek örömmel 

vettek részt az összes tábori 
aktivitásokon. Szívüket-lel-
küket beleadták a versenyek-
be, az előadásokat figyelem-
mel kísérték és minden kéz-
műves technikát kipróbáltak, 
amire alkalmuk nyílt. Büsz-
kén fényképezkedtek rendőr-
nek öltözve és sast simogat-
va. Ámulattal nézték a tűz-
fújókat és nagyon megörül-
tek a táncháznak, mivel már 
rég nem ünnepelhettek ilyen 
szép számban.

zzRövid összegzésként, hogyan 
értékeli a tábort a gyermekek és 
kísérő szempontjából.
A tábor nagyon szervezett 

volt. Városonként külön pavilo-
nokban (többszobás és -fürdő-
szobás házakban) voltunk elszál-
lásolva. Már érkezéskor csopor-
tokra lettek osztva a gyermekek 
és megismerték a csoportveze-
tőiket. Attól a pillanattól kezdve 
a gyermekek az összes foglalko-
záson a saját csoportjukkal vet-
tek részt. Nekünk, kísérőknek 
a diákokkal kapcsolatban csu-
pán három fontosabb feladatunk 
volt: végigkövetni az ébredésü-
ket, figyelni rájuk csend- és alvá-
sidőben és készen állni a várat-
lan helyzetekre. A felsoroltakat 
leszámítva a kísérők a szabadi-
dejüket kedvük szerint alakíthat-
ták, egyedüli feltétel az volt, hogy 
ne hagyják el a tábor területét.

A táborban sok új ismerős-
re és barátra tettünk szert. Be-
tekintést nyertünk abba, mi-
lyen más helyeken magyar diák-
nak és tanárnak lenni. Kivételes 
előadásokat láttunk és érdekes 
foglalkozásokat próbáltunk ki. 
Mindannyian rengeteg élmény-
nyel lettünk gazdagabbak.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Hitoktatók találkozója a püspökségen
A Nagybecskereki Egyház-

megye hitoktatóinak ta-
lálkozóját minden évben au-
gusztus utolsó szombatján 
tartják, így idén augusztus 
28-án a püspöki lakban volt 
a hagyományos összejövetel. 
Csipak Csaba atya, az egyház-
megye hitoktatási ügyekkel 
megbízott lelkipásztora tar-

tott rövid előadást a jelenlé-
vők számára.

Azért vagyunk katekéták, 
mert a püspök küld bennünket 
erre a feladatra. Mi, papok azál-
tal, hogy felszenteltek bennün-
ket arra is hivatottak vagyunk, 
hogy hitoktassunk. A lelkipász-
torok mellett a világi hitokta-
tók a püspök tekintélyével és az 

egyház nevében vannak jelen az 
iskolában – hangsúlyozta. A ta-
núságtevő életmódra buzdítot-
ta a hittantanárokat, valamint 
a szolidaritásra, tekintettel a 
gyermekek számának a csökke-
nésére, amely magával vonja az 
órák számának csökkenését is.

A hitoktatók kinevezéseit a 
2021/22-es tanévre az egyház-

megye főpásztora adta át. Dr. 
Német László SVD püspök, aki 
egyúttal a Szent Cirill és Metód 
Nemzetközi Püspöki Konferen-
cia elnöke is, elmondta, hogy a 
konferencia a hitoktatók érde-
keit szem előtt tartva az állami 
szervekkel folyamatos tárgyalás-
ban van. Törekszenek az iskolai 
hitoktatás elfogadtatására, vala-
mint a hitoktatók munkaviszo-
nyának rendezésére, állandó-
sítására. Az egyházmegye fő-
pásztoraként – a közelmúltban 
lezárult zsinat hozadékaként – 
kiemelte, hogy a lelkipásztorok 
mellett a jövő évtől a hittantaná-
rok számára is egy ingyenes álta-
lános- és szakorvosi ellenőrzést 
biztosít a püspökség.

A hitoktatók találkozóján 
egyeztettek az aktuális egyház-
megyei hittanos programokról, 
amelyek a járványügyi helyzet 
függvényében valósulnak meg. 
Lesz képzőművészeti- és fotó-
pályázat, s tervben van az egy-
házmegyei táborok megvalósí-
tása is 2022 nyarán.

Szeretettel visszavárjuk 
Cecília nővért
Szabó M. Cecília nővér idén 

ősztől Debrecenben fog 
szolgálatot teljesíteni. Ezért 
augusztus folyamán meglá-
togatta a szajáni Szent Ist-
ván király plébániát, amely 
egyben a nyári hittantábo-
rok színhelye is. Cecília nő-
vér nekünk adományozta a 
táborozáshoz szükséges sát-
rakat és még számtalan kel-
léket, eszközt, amelyek se-
gítségével még érdekesebbé 
tudjuk tenni a gyermekekkel 
való munkát. Cecília nővér 
oszlopos tagja volt több íz-
ben is a tábori vezetőknek és 

sokat köszönhetünk neki a 
szervezés és a foglalkozások 
terén, valamint a cserkész lá-
nyok beszervezésében is.

Köszönet a nővérnek, 
hogy gondolt ránk, a Nagy-
becskereki Egyházmegye fi-
ataljaira és reméljük, hogy a 
jövőben gyakran meg fog lá-
togatni minket és amikor az 
ideje engedi, ezután is részt 
vesz a hittantáborokban!

Isten áldja és kísérje az 
útját és szolgálatát, kedves 
Cecília nővér!

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

TOŠA JOVANOVIĆ NÉPSZÍNHÁZ

Hamupipőke
A nagybecskereki báb-

színház vasárnap szep-
tember 5-én 18,00 órai kez-
dettel Gimesi Dóra, Hamu-
pipőke című darabját mu-
tatja be.

A darb rendezője Lázár 
Helga. Koreográfus: Kovács 
Domokos, Látványtervező: 
Illés Haibó.

Szereplők: Hamupi-
pőke-Hajdú Sára, királyfi- 
Nyári Ákos, édesapa-Poša 
Andrija, mostoha-Kovács 
Hajnalka, Amália és Emi-
lia-Fridrik Gertrúd, Leo-
pold-Kardos Krisztián.

A belépés ingyenes.

Az ingyenes belépők a 
színház pénztárán igényel-
hetők.

 »A Hitoktatók a püspökségen

 »Cecília nővér a gyermekkel

 »A nagybecskereki csapat

 »Foglalkozás a táborban

„
Betekintést nyertünk 
abba, hogy milyen 
más helyen magyar 
diáknak és tanárnak 
lenni

SZAJÁNI SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA

Dél-amerikai 
dallamok Mavrák Béla 
előadásában
A múlt csütörtökön a sörnapok keretében a közönség a 

Nagybecskereki Filharmonikus Zenekar és Mavrák Béla 
operaénekes közös hangversenyét élvezhette.

A város főetrén megtartott koncerten a közönség 
dél-amerikai dallaomokat hallhatott.

A Filharmónikus Zenekart Aleksandar Kojić vezényelte.

NAGYBECSKEREKI SÖRNAPOK

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 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 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 

 Продајем стан 59  м² на одличној 
локацији. Тел. 069/3545058

Продаје се плац у Првомајској 
улици (иза психијатрије) вода, струје, 
плин. Тел. 065/88349000.

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 дворишни стан на 
Војничком тргу зграда 12/А Тел. 
062/8850300

Издајем дворишни стан Хероја 
Пинкија, намештен, двособан, 
запосленим лицима, самцима, 
брачном пару без деце. Тел. 
063/8103228

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

РАЗНО
Потребна жена за помоћ у 

кућним пословима чишћења стана . 
Тел.0606808063

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

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.

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.

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
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БРОЈУ
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Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
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М. А. Вукан Михаиловић де Део
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Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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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 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

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, алоја веру у сакцијама. 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

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

Потребна жена за помоћ у 
кућним пословима чишћења стана . 
Тел.0606808063

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

На продају мања пећ на дрва. Тел. 
061/2660848.

Грађевински радови повољно, 
квалитетно(бетонажа, кровне 
конструкције, малтерисање, стиропор 
фасаде) Тел. 061/2656204

Продајем гардеробер за ходник. 
Тел. 064/1335018 и 064/3819047.

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

МАРИЈА МИЛОЈЕВИЋ
вредан радник, добро биће и одани пријатељ,
остаће у нашим срцима и сећањима заувек.

Колектив предшколске установе “Чаролија”

Наша драга

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Његови  најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син Златко, 
унука Лена , унук Иван, снаја Данијела, зет Бранислав, рођаци и 
пријатељи.

Дана 29. септембра 2021. године навршава се се шест 
година откако са нама није најбољи супруг, тата и деда 
на свету
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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

1834.
Била је жетва слабија 

од средње , сена је било 
сасвим мало, берба грожђа 
неочекивано  богата.

1835.
Није била хладна зима и 

било је мало снега. Летина, 
што се тиче пшенице, тако 
и кукуруза и поврћа врло 
богата, берба грожђа, 
напротив, само средња.

1836. 
Управо ове године опало 

је лишће са дрвета тек у 
касно пролеће, чак се и на 
багремима видело старо 
лишће, док је дрво било у 
пуном цвету. 11. маја дошао 
је велики мраз и читав 
ланац оравичких брегова 
био је покривен снегом. Сви 
винограади  су помрзли. 12. 
маја падао је снег у више 
махова. Била је велика 
несташица сена.

 1838.
Берба грожђа била је ове 

године средња.

1840.
Ове године била је велика 

несташица сена, жита и 
кукуруза, напротив, јечма 
је било врло много, а вина 
сасвим мало. Вино је било 
ипак добро, иако су слана и 
град много штете начинили.

1842.
Цена вина у почетку 1 

флорин и 30 крајцера до 3 
флорина бечке валуте.

1843. 
Од месеца новембра 

1842. до фебруара ове 
године било је много снега и 
хладноће, али  непрекидно 
је било кише и магле , 
тако да су улице и путеви 
скоро  четири месеца били 
непроходни за тежа кола.

Од 13. фебруара било 
је  лепо време и топла 
температура, тако да су  27. 
фебруара бадем, кајсија 
и бресква цветали, а 4. 
марта многи виногради су 
окопани, а многи орезани.

Од 4. марта у вече до 5. 
ујутро пао је снег висок 
око 6 цола (цол 2,615мм). 6. 
марта опет снег, који се као 
и прошли пут , ипак брзо 
отопио. Крајем  марта а 
читав април била је велика 

хладноћа и мраз, тако да 
су велике штете биле не 
само у виноградима, већ и у 
воћњацима.

Пошто су касније и 
гусенице  пустошиле тако 
да је ове године у Банату 
воће било права реткост.

1846.
Била је врло блага зима. 

Крајем марта не само да 
су процветали бадем и 
кајсија и у виноградима се 
на Ускрс, 12. априла 6 цола 
дуга лоза видела заједно са 
цветом, а касније  величине 
ораха. 2. маја била је велика 
слана у равници, на брегу 
и у шумама приметни 
мраз који је велике штете 
учинио воћу и поверћу...  
Берба грожђа је почела 12. 
септембра.

Превео 
Петар Јоксимовић

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (6)

ЗАБЕЛЕШКЕ О ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ 
У БАУМАНОВИМ ХРОНИКАМА 

И ЗАПИСИНИЦИМА 
ПОРОДИЦЕ ПЕТКО - ПАВЛОВИЋ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” БРОЈ 827, ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА 36, 23. 
СЕПТЕМБАР 2011.

НА ФЕШТУ ДОШЛО 130.000 
ГОСТИЈУ

Град виноградара и винара прославио је још једну 
светковину, 54. Дане бербе грожђа, од 16. до 18. септембра, 
која је окупила око 130.000 посетилаца из свих крајева 

Србије и иностранства од којих 20.000 из Румуније. Почетак 
Грожђебала означен је традиционалним чином предаје 
кључа града који је председник Општине Вршац Чедомир 
Живковић  уручио Винку Лозићу (глумац Мирослав 
Жужић), шефу винске параде, уз богат ватромет који је 
обасјао вршачко небо и концерт Жељка Јоксимовића.

Организатор манифестације, Туристичка организација 
општине Вршац, заједно са овдашњим установама културе, 
припремила је богат и разноврстан програм током 
тродневне грожђебалске феште. Културно-уметнички 
програм организован је на отвореној бини на тргу и 
на малој бини код Градске куће где су се представили 
овдашњи КУД – ови, плесачице, млади глумци...

“ВРШАЧКА КУЛА” БРОЈ 827, ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА 36, 23. 
СЕПТЕМБАР 2011.

У ТРЕНДУ ЈЕ ЕКСТРЕМНО
Клуб екстремних спортова Изазов по први пут је 

организовао окупљање спортских пењача и алпиниста у 
Вршцу на манифестацији која је код свих учесника изазвала 
висок ниво адреналина иако није била такмичарског типа. 
Четрдесет двоје алпиниста из Кикинде, Београда, Панчева, 
Зрењанина, Новог Сада и Вршца имало је прави хепенинг 
на вршачким стенама на западној стени Куле у близини 
простора Клуба екстремних спортова Изазов а сем тога, 
захваљујући руководству клуба, и сви заинтресовани гости 
и Вршчани имали су могућност да осете чари овога спорта, 

пењући се на стене уз асистенцију искусних инструктора. 
Ова манифестација била је увертира за прво званично 
такмичење у слободном пењању које ће се одржати 
наредне године  чиме ће Вршац и формално постати  један 
од важнијих центара за развој екстремних спортова у 
Србији. Манифестацији су присуствовали и званичници 
Алпинистичког савеза  Србије а наш познати алпиниста, 
Београђанин Раде Обрадовић, рекао је да вршачке стене 
имају идеалан профил за слободно пењање због тога што 
немају велику висину, али су веома захтевне по питању 
вештине.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Привредна делегација коју предводи председник 
Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић  
борави у посети Нижњем Новгороду.  Одржан је 
пословни форум у Привредној комори Нижњег 
Новгорода на коме је било присутно 35 компанија 
из региона и 10 компанија из АП Војводине. 
Велико ми је задовољство што сам данас овде са 

привредном делегацијом наше покрајине истакао 
је на отварању Форума председник Привредне 
коморе Војводине Бошко Вучуревић додајући да је 
ово наставак одавно започете сарадње два региона. 
Приликом последње посете Привредне коморе 

и привредне делегације Нижњег 
Новгорода у Новом Саду, у мају 
2019. године потписан је споразум о 
сарадњи две коморе, што је пружило 
могућност нашим привредама да 
кроз додатни институционални 
оквир ту сарадњу и прошире. 
Посебно нам је драго што долазимо у 
години када ваш град слави изузетан 
јубилеј – 800 година постојања, 
истакао је председник Привредне 
коморе Бошко Вучуревић приликом 
сусрета са генералним директором 
Привредне коморе Нижњег 
Новгорода Иваном Разуваевим. 

Руска Федерација је један од 
најзначајнијих спољнотрговинских 
партнера Републике Србије у 
сваком погледу. Исто се може 
рећи и за војвођанску привреду 
и њену сарадњу са привредом 
Руске федерације и њених регија. 
Иако је због пандемије изазване 
вирусом ковида- 19 прошле године 
забележена стагнација у међусобној 
размени, првих 7 месеци ове 
године показују опоравак у размени и повећање 
спољнотрговинске размене. 

Укупна спољнотрговинска размена АП Војводине 
и Руске Федерације у првих 7 месеци 2021. године 
износила је око 600 млиона евра, од чега је извоз 
наших предузећа био око 200 милона евра. Укупна 
спољнотрговинска робна  размена АП Војводине са 
Русијом у првих седам месеци ове године чинила 

46, 4 % укупне спољнотрговинске размене између 
Републике Србије и Русије у посматраном периоду.  

Представници компанија „Ентеријер Јанковић“, 
„Техномаркет“, „Срем- Фрушка Гора“, „Воћар“, „Окса“, 
„Нектар“ из АП Војводине имали су прилику да 
на организованим Б2Б сатанцима разговарају 
са представницима профилисаних компанија и 
успоставе нове видове сарадње. 

САРАДЊА  РЕГИОНА  
АП ВОЈВОДИНЕ И НИЖЊЕГ НОВГОРОДА

ПОВЕЋАЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ ВОЈВОДИНЕ СА РУСИЈОМ У ПРВИХ СЕДАМ МЕСЕЦИ 2021. ГОДИНЕ
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ТРИКОЛОРЕ 
ШНИЦЛЕ СА 

ЦЕЛЕРОМ

СЛАДОЛЕД ОД 
НУТЕЛЕ

ПРИПРЕМА: Калуп величине 12 х 22 цм подмазати 
уљем, па обложити провидном фолијом. Умутити 
расхлађену течну павлаку, па је покрити провидном 
фолијом и ставити у фрижидер. Пенасто умутити јаја са 
шећером, па кувати на пари, стално мутећи, око 8 минута 
или док се количина не удвостручи. Пресути у већу чинију. 
Нутелу отопити у микроталасној рерни (око 30 секунди), 
па сјединити са смесом од јаја и оставити отприлике 
20 минута да се прохлади. Лагано (из 3 пута) умешати 
умућену павлаку, сипати у припремљен калуп, покрити 
провидном фолијом и ставити у замрзивач на најмање 6 
сати или преко ноћи.

ФРАНЦУСКЕ 
ЋУФТЕ

КАРАМЕЛ 
СЛАДОЛЕД

НАМИРНИЦЕ:

-5 жуманаца 
-250 г шећера
- 1/2 млека
-1 ванилин шећера

НАМИРНИЦЕ:

-500 г Матијевић 
свињског бута
-3 паприке (црвена, жута 
и зелена) 
- 1 главица лука
-1 велики струк целера 
- со 
- маслиново уље
- исецкан першун

НАМИРНИЦЕ:
  

- 500 г Матијевић 
јунеће плећке
- 100 г презли 
- 4 јаја 
- 100 г киселе 
павлаке
- 1 главица црног 
лука 
- веза першуна 
- 2 кромпира
- 50 г сусама 
- 1 чен белог 
лука 
- пола кашике 
соде бикарбоне 
- 1 кашика 
француског 
коњака
- уље, со, бибер 
- 50 г пармезана 
- качкаваљ

ПРИПРЕМА: Матијевић јунећу плећку 
самлети у машини за млевење меса. У дубљу 
посуду ставити ситно исечен црни лук, 
нарендати кромпир, додати уситњен бели 
лук, ситно исецкан першун, соду бикарбону, 
павлаку, млевено месо, сусам, коњак, 2 јаја, со 
и бибер, па све руком сјединити. Припремљену 
смесу ставити у фрижидер да одстоји сат 
времена. У одвојеној посуди умутити 2 јаја. 
Смесу извадити из фрижидера и формирати 
ћуфте. Сваку ћуфтицу уваљати у умућена јаја, 
па у презле. Пржити у добоком уљу, добро 
загрејаном. Пржене ћуфте вадити на тацну 
обложену салветом (да упије масноћу), па преко 
нарендати качкаваљ.

ПРИПРЕМА: Пенасто умутити 
жуманца са половином количине шећера 
и ванилин шећером. Преостали шећер 
ставити у шерпу и загрејати да се истопи 
и добије светлосмеђу боју. Сипати вруће 
млеко. Полако мешати док се карамел не 
истопи у млеку.

Додати умућена жуманца. На тихој 
ватри кувати уз мешање, али пазити 
да смеса не проври. Када почне да се 
стеже, склонити са рингле и охладити уз 
повремено мешање. Охлађено сипати у 
посуду и ставити у замрзивач.

ПРИПРЕМА: : Матијевић свињски бут исећи на шницле, 
опрати их, просушити, излупати на дасци и посолити по укусу.

Црни лук крупније исећи. Паприку исецкати на коцкице. 
Струк целера опрати и исећи на колутове. На загрејаном уљу 
пропржити шницле, са обе стране по десетак минута.

Извадити из тигања, па у истом уљу динстати лук, паприку и 
целер 10-ак минута. Вратити шницле и оставити да се све заједно 
још мало динста на искљуценој рингли. Месо са поврћем посути 
насецканим першуном и служити топло.

НАМИРНИЦЕ:

-5 дл течне 
павлаке
- 100 г шећера
- 8 јаја
 300 г нутеле



ПЕТАК • 24. септембар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 2323
СПОРТ

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 6. КОЛО

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 6. КОЛО

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

Вршчани су на четвртом гостовању у првих 
шест кола остварили трећи тријумф и наставили 
тамо где су стали пре пораза против Феникса. 
Тренер Ненад Мијаиловић није био превелики 
оптимиста уочи поласка у Бечеј јер није могао да 
рачуна на седморицу стандардних првотимаца.

- Велика победа чини ме изузетно 
задовољним, поготово ако се имају у виду 
околности под којим је извојевана. Имам осећај 
као да смо још увек у припремном периоду 
јер је оволики број измена карактеристичан 
за почетну фазу селектирања тима. То је само 
потврда да имамо добар састав и када смо 
борбени  можемо на победу против сваког 
ривала. 

ОФК Вршац је најнеугоднији гост од свих 
екипа Српске лиге Војводина, али још увек није 
осетио сласт победе на домаћем терену. 

- Мислим да наша игра није на нивоу 
претходне сезоне, чак ни на нивоу из летњег 
припремног периода. Још увек достижемо 
жељену форму,узрок томе сигурно треба 
тражити у великом броју измена, што због 
повреда, болести или лоше форме. Немам ништа 
против да наставимо са оваквим резултатима 
на гостујућим теренима, али на нашем стадиону 
морамо да коначно забележимо победу. 

Залагање играча на утакмицама у Вршцу 
против Првог маја и Текстилца није било 
проблематично, али реализација јесте. 
Ситуација на гостовањима је другачија, Јовковић 
је у Бечеју био двоструки стрелац и још једном 
јунак утакмице. 

- Реализација је изузетно битан сегмент у 
игри, уколико је немамо значи да нешто не 
ваља. Или морамо да будемо прецизнији или 
да створимо још већи број повољних прилика. 
Јовковић је био ефикасан, честитам му томе, али 
мислим да су његови голови продукт игре целог 
тима и то тако треба гледати. Када смо примали 
голове због индивидуалних грешака прихватао 

сам их као грешке целе екипе. 
Хоћете ли променити изођача једанаестерца 

уколико буде био досуђен у наредним 
утакмицама у вашу корист?

- Мени је свеједно ко изводи једанаестерац. 
Наш први извођач пенала, Сарајлин, још увек 
није у тиму, прошле сезоне успешно га је мењао 
Качаревић, видећемо, имамо доста играча који 
воле да изводе пенале. 

Каква је ситуација са здравственим 
билтеном?

- Враћа нам се Милан Илић после суспензије 
због искључења, Грек је одиграо меч у Бечеју 
после паузе од две недеље, Сарајлин је почео 
са лаганим тренинзима, али неће бити у 
комбинацији за састав тима против Радничког, 
као ни Стојковић чији повратак очекујем за две 
недеље. Новаковић је такође ове недеље почео 
да тренира, видећемо да ли ће моћи да наступи 
у наредном колу. 

Против Радничког из Зрењанина Вршчани 
имају само један тријумф на свом терену у 
досадашим дуелима.

- Раднички је млада екипа која квалитетом 
заслужује много већи бодовни салдо. Они су 
такође имали великих кадровских проблема, 
неколицина играча није била у саставу због 
коронавируса, враћају се полако нормалан 
ритам, али све осим наше победе била би 
катастрофа за нас, закључио је Мијаиловић.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ СЛАВИО У БЕЧЕЈУ У ДЕРБИЈУ 6. КОЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

МИЈАИЛОВИЋ: ЈОШ УВЕК ТРАЖИМО ФОРМУ 

ФУД БА Л

ОМЛАДИНЦИ ОФК ВРШЦА 
НА ДЕРБИ СА ЛИДЕРСКЕ 

ПОЗИЦИЈЕ
Омладинци ОФК Вршца савладали 

су Инђију на Градском стадиону у 6. колу 
Омладинске лиге Војводине, група југ, и 
сменили је са лидерске позиције. Међутим, 
екипу тренера Николе Игњатијевића већ у 
наредном колу очекује тешко искушење у 
Новом Саду.

- Све ово само је припрема за права 
искушења која нас очекују у доигравању, 
када ће по четири првопласиране екипе из 
група север и југ  одлучивати о томе ко ће у 
Омладинску лигу Србије. Наш циљ је био јасан 
и пре почетка првенства, није се изменио 
ни после пораза од Словена, не мења се ни 
сада када смо победили лидера на табели. 
Желимо да се пласирамо у елитно друштво. 
Наш наредни противник, Школа фудбала 
Петар Пуача је екипа која има исти циљ као и 
ми, веома квалитетан састав, очекујем добру 
утакмицу и нашу победу, рекао је тренер 
вршачких омладинаца.

ЈЕДИНСТВО (В) – ОМЛАДИНАЦ ФАМ 
3:1 (2:0)

Влајковац, судија: Урош Шуљагић (Б. 
Карловац), Пештерац у 3, Богдановић у 
31. и 79. минуту за Јединство, Бојић у 90. 
минуту за Омладинац.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Савић, Москић, 
Пештерац (од 85. Шушњар), Бобић, 
Ћирка, Богдановић, Моторов, Станков, 
Јанковић, Вукајловић (од 75. Живанов).

ОМЛАДИНАЦ: Мишков, Радуловић, 
Мишић (од 46. Голијанин), Стошић, 
Маљукан (од 57. Квргић), Новковић, 
Бојић, Кубуровић, Кондић, Шемић (од 
57. Тркуља), Вукоје (од 78. Делић).

Влајковчани су у одличној утакмици у 
потпуности надвисили лидера војвођанског 
истока и остварили убедљив тријумф који 
им је донео место у врху табеле. Већ у 
трећем минуту искусни Пештерац довео 
је Јединство у вођство да би голгетерску 
улогу касније преузео Богдановић и са два 
гола решио питање победника. Гости из 
Ботоша успели су само да постигну почасни 
погодак у самој завршници меча.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ 
СРУШИЛИ 

ЛИДЕРА

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 6. КОЛО

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

1.ОФК Вршац    6  5  0  1  15
2.Инђија    6  4  1  1  13
3.ГФК Словен    6  4  1  1  13
4.Петар Пуача    6  4  0  2  12
5.Железничар    6  2  3  1  9
6.Петрика    5  3  0  2  9
7.Раднички (СМ)   6  2  2  2  8
8.Омладинац    6  2  2  2  8
9.Динамо 1945    6  1  3  2  6
10.Раднички (Ш)   6  1  1  4  4
11.Раднички (Зр)   6  0  1  5  1
12.Раднички (НП)   5  0  0  5  0

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ „ЈУГ“ 6. КОЛО

Подриње - Раднички (СМ)  1 : 8
Петрика - Пролетер 2006  3 : 1
ОДР - Петар Пуача   2 : 0
ОФК Вршац - Инђија   1 : 2
Омладинац - Раднички (Зр)  0 : 1
Динамо 1945 - Железничар          одложено

1.Петрика 6         4 2         0 14
2.ОДР  6         4 2         0 14
3.Раднички (СМ) 6         4 0         2 12
4.Инђија  6         4 0         2 12
5.ОФК Вршац 6         3 2         1 11
6.Раднички (Зр) 6         3 2         1 11
7.Железничар 5         2 2         1  8
8.Омладинац 6         2 1         3  7
9.Пролетер 2006 6         1 1         4  4
10.Петар Пуача 6         1 0         5  3
11.Подриње 6         1 0         5  3
12.Динамо 1945 5         0 0         5  2

Поново играч утакмице: 
Вукашин Јовковић

ОФК БЕЧЕЈ – ОФК ВРШАЦ 1:2 (1:1)

Бечеј, судија: Филип Тодић, стрелци: 
Виновић у 37 за ОФК Бечеј, Јовковић у 23. 
и 84. минуту за ОФК Вршац, жути картони: 
Стојановић, Мастило (ОФК Бечеј), Јовковић 
(ОФК Вршац).

ОФК БЕЧЕЈ: Милованов, Милин, Воргучин, 
Јеленковић, Бркић, Тутњевић, Мастило, 
Виновић, Крајиновић (од 74. Терзин), 
Стојановић (од 46. Прерадов), Томчић.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Качаревић, 
Бељин, Николић, Илић, Грек (од 83. Вранић), 
Благојевић, Вујић, Радисављевић, Јовковић (од 
87. Главинић), Драгићевић (од 58. Османагић).

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ „ЈУГ“ 5. КОЛО
Пролетер 2006- Дерби 2015  0 : 4
Раднички (Зр) - ОДР   1 : 0
ОФК Вршац - Раднички (Ш)  2 : 0
Инђија- Омладинац   3 : 0
Јединство (СП) - ГФК Словен  6 : 1
Раднички (СМ) - Спорто 023        одложено
Петрика - Железничар       одложено
1.ОФК Вршац 5        5 0         0 15
2.Раднички (Зр) 5        4 0         1 12
3.Дерби 2015 5        4 0         1 12
4.Спорто 023 4        3 0         1  9
5.Железничар 4        3 0         1  9
6.Раднички (СМ) 4        2 0         2  6
7.Пролетер 2006 4        2 0         2  6
8.ГФК Словен 5        2 0         3  6
9.Јединство (СП) 5        2 0         3  6
10.Инђија  5        1 1         3  4
11.Петрика 4        1 1         2  4
12.Раднички (Ш) 5        1 0         4  3
13.ОДР  4        1 0         3  3
14.Омладинац 5        0 0         5  0



ПЕТАК •  24. септембар 2021.ВРШАЧКА КУЛА24


