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У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ОКТОБАР МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“

ОРГАНИЗОВАНИ ИНФО ПУЛТОВИ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

У оквиру акције „Октобар
месец
чистоће“
Јавно
комунално
предузеће
„Други октобар“ по први пут
ове године организује инфо
пултове за информисање
грађана о акцијама које се
спроводе.
- Ове године месец
чистоће организован је
тако што је град подељен у
четири рејона, а месец на
четири недеље, па је сваке
седмице акценат на другом
делу града. Сређиваће се
јавне зелене површине које
су предвиђене годишњим
оперативним
програмом
одржавања, биће изношења
кабастог и електронског
отпада, стакла и пластике
– рекла је Драгана Шипош,
руководилац
службе
зеленила у ЈКП „Други
октобар“.
Према њеним речима,
грађани могу да оставе крупни отпад пред
својим кућама у унапред предвиђеним данима
за то, а могу и контактирати ЈКП „Други октобар“
ради договора око одношења отпада, како се не
би стварале дивље депоније и отпад неправилно
одлагао. Правилно сортирање отпада олакшава

РАСПОРЕД АНГАЖОВАЊА
СЕКТОРА ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА
ПЕРИОД 18-22.10.2021.

одношење, али и касније сортирање. Упоредо
са одношењем смећа, „Други октобар“ ради и
на уклањању сувих грана, кошењу и чишћењу
канала.
Следеће недеље, у понедељак 18. октобра,
инфо пулт ће бити постављен на Тргу Андрије
Лукића.

Трг
Андрије
Лукића,
Поп
Маринкова,Павлишки
пут, Невесињска, Загорке
Маливук,
Пашићев
Трг,Синђелићева, Змај Јовина,
2 Октобар, Фрушкогорска,
Зеленгорска, Дринска, Цара
Лазара, Бранка Радичевића,
Дворска, Трг Дејена Бранкова,
Борислава Јовановића, Јанка
Мишића, Лазе Нанчића, Живе
Јовановића, Војводе Путника,
Филипа Вишњића,Маргитска,
Јелене Варијашки, Гаврила
Пекаровића,
Охридска,
Јадранска, Данила Киша,
Ђуре Ђаковића, Владике
Јована
Георгијевића,
Карела Направника, Јосипа
Дебељака,
Владимира
Стојшина,Боре Станковића,
Петра
Кочића,
Бранка
Ћопића Милоша Црњанског
Београдски пут, Булевар
Ослобођења,
Железничка,
Слободана
Пенезића,
Архитекте Брашована

ГРАД ВРШАЦ
ОБЕЗБЕДИО
НОВЧАНУ ПОМОЋ
ЗА ШКОЛСКИ
ПРИБОР ДЕЦИ
ИЗ ПОРОДИЦА
КОРИСНИКА
СОЦИЈАЛНЕ
ПОМОЋИ
Као предходних година и ове године
Центар за социјални рад Града Вршца у
сарадњи са Локалном самоуправом, на
основу потврда о редовном похађању
школе реализоваће доделу једнократних
новчаних помоћи за опремање за школу
и школски прибор деци чије су породице
корисници новчане социјалне помоћи.
Једнократну новчану помоћ у износу
од 2000 динара добиће 25 предшколаца и
638 ученика основних школа, 147 ученика
средњих школа у износу од 4000 динара,
док ће 8 студената добити 6000 динара у
наведене сврхе.
Укупан износ једнократне помоћи
издвојен из градског буџета износи
1.962.000,00.

ЈЕСЕЊА САДЊА ЦВЕЋА

УСКОРО 15.000 ВИОЛА

Служба „Зеленила“ и
ове године, као и многих
претходних, обавља сaдњу
јесењег цвећа. На улазу у
град из правца Београда
и у жардињерама у ужем
центру града, посађене
су хризантеме, у народу
познатије као зимске руже,
које ће оплемењивати
ове површине до првих
мразева.
Чим
временске
прилике буду дозвољавале
у цветњацима у граду
посадиће
се
још
15.000 комада виоле,
двогодишње
цветнице,
која цвета у јесен до првих
јачих мразева, а период
цветања наставља већ крајем фебруара и
почетком марта. Пузећа Виоле ове јесени
и наредног пролећа красиће и Вршачке
цветне скулптуре. Као и након сваке
садње и ове године апелујем на грађане
да не уништавају цветњаке вађењем и

кидањем биљака из њих, јер ти цветњаци
се одржавају искључиво због наших
суграђана и посетиоца како би могли
приликом боравка у ужем центру града да
уживају у јединственим лепотама које само
цвеће може да пружи, апелује Драгана
Шипош из вршачког “Зеленила”.

РАСПОРЕД АНГАЖОВАЊА
СЛУЖБИ СЕКТОРА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА ПО СЕЛИМА
Место			Датум
Влајковац		 11.10.2021.
Ритишево		 11.10.2021.
Павлиш			13.10.2021.
Велико Средиште		
18.10.2021.
Мали Жам		
18.10.2021.
Ватин			18.10.2021.
Гудурица		 19.10.2021.
Марковац		 19.10.2021.
Јабланка		 22.10.2021.
Сочица			22.10.2021.
Месић			22.10.2021.
Куштиљ			22.10.2021.
Војводинци		 22.10.2021.
Избиште		 26.10.2021.
Шушара			26.10.2021.
Уљма			28.10.2021.
Парта			29.10.2021.
Загајица			29.10.2021.
Стража			29.10.2021.
Орешац			29.10.2021.
Потпорањ		 29.10.2021.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ОДРЖАО РЕДОВНУ ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

МАНДАТ ОБЕЛЕЖЕН БРОЈНИМ
АКТИВНОСТИМА

На редовној изборној скупштини СУБНОР-а
Града Вршца, одржаној 7. октобра, усвојен је
извештај о раду за период 2017.-2021. година,
као и извештај о финансијском резултату за 2020.
годину.
Извршене су измене и допуне Статута,
односно усклађивање са новим Статуом
СУБНОР Србије, донетим 18.јуна 2020.
gодине. Изабрани су органи и тела са
мандатом за пeриод од 2021. до 2025. године.
СУБНОР Града Вршца, на дан Изборне
Скупштине бројao je укупно 958 чланова, од
којих су 9 борци 1941-1945, а 174 учесници
одбране уставног поретка СФРЈ 90. и одбрани
СРЈ од НАТО aгресије 1999. године. Потомака
је 284, поштоваоца борбе за слободу и
интифашизма 491 члан. Међу члановима
су 56 млађих од 18 година , од кoјих су 32.
млађи од 12 година. Минутом ћутања одата је
почаст 68. преминулих чланова.
На скупштини је истакнут минули рад
и остварени резултати. Организација

Свечаних Акдемијa и обележавање
јубилеја Дан победе и 2. oктобар,
Дан ослобођења Вршца од фашизма.
Допринос
обележавању
Јубилеја
Сремског Фронта, Дана Борца, 4. јула
и Дана Устанка народа Србије 7. јула,
Батинске битке 11. новембра. Формиран
је Лекарски тим СУБНОР на реализацији
програма “Превентивом до здравља”,
одржана Мала школа цртања, школа
глуме. Успешна је сарадња са локалном
самуоправом. Посебно је истакнута
сарадња и организација Малог часа из
историје са основним школама „Жарко
Зрењанин“, „Ђура Јакшић“, „Кориолан
Добан“ и месним заједницама из Избишта,
Павлиша и Куштиља. Захвалност на
редовној подршци медија ТВ Лав, ТВ
Банат, Вечерњим новостима, Вршачкој
кули и Вршачким вестима. На сарадњи са
Градским Музејом, Градском Библитеком
и Позориштем Стерија, и надасве са Еду

театром, Градским Хором АС, Дечијим
хором Звончићи . Изражена је захвалност
и сарадња са Неуропсихијатријском
болницом у Вршцу
Посебно место заузима организација
Академије под називом : Благо под
вршачком кулом , посвећена заслужним
вршчанима, историјским личностима и
култури Вршца, Баната, Војводине и Србије,
на Великом часу из историје, у директном
телевизијском
преносу ТВ Банат.
Организоване су и изложбе посвећене Др
Лази Лазаревићу и италијанској војсци и
помоћи српској војсци у Првом светском
рату. Организована је и модна ревија:
Музика и мода, креације чланице СУБНОР,
као јединствена приредба одржана у
Вршцу и изузетно посећена. Подржали
смо и активно учествовали у одбрани
имена града Зрењанин са прогресивним
организација овог града и стварању
документарног филма.

НОВ ТРОТОАР
У ДВОРИШТУ
СТЕРИЈИНЕ
Вишедневни радови на изградњи
тротоара у дворишту зграда број 12 и 14 у
Стеријиној улици данас су завршени, чиме је
испуњен апел станара овог дела града.
- Nа основу захтева и апела грађана,
отпочели смо санацију тротоара у дворишту
зграде, где је због улегнућа тротоара дошло
до уласка воде у подрум стамбене зграде.
Због лошијег одводњавања воде у овом
дворишту, стварају се разни проблеми при
чему је дошло и до улегнућа тротоара. Поред
санирања тротоара урадиће се и одводни
канал, који ће прихватити површинску воду
и одвести је до реципијента у Стеријиној
улици, каже Дејан Чебзан, члан градског
већа за инфраструктуру.

КОМЕСАРИЈАТ
ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ
И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОДСЕЋА

У НЕДЕЉУ 17.
ОКТОБРА ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ НА КОСОВУ
И МЕТОХИЈИ

Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије подсећа да се локални
избори на Косову и Метохији одржавају
у недељу 17. октобра 2021. године. Сва
интерно расељена лица са Косова и Метохије
своје бирачко право могу остварити
уколико поседују важећу личну карту
издату од стране привремених институција
самоуправе у Приштини (лична карта
издата на К и М). Лица ИСКЉУЧИВО морају
гласати на бирачком месту у општини где
имају пријављено пребивалиште, односно
на бирачком месту где је лице уписано у
Централном бирачком регистру.
На захтев наших грађана који живе на
Косову у Метохији, Република Србија позива
интерно расељена лица из јужне покрајине,
привремено смештена у централној Србији,
да гласају на предстојећим изборима
заказаним за 17. октобар. Заинтересовани
грађани се до 15. октобра могу јавити
на телефон 0800-201-011 ради пријаве и
добијања детаљних информација.

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
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У ОКВИРУ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ВРШАЧКИ УЧЕНИЦИ ПОСЕТИЛИ ГРАДСКУ КУЋУ

ЂАЦИ ПРЕДСТАВИЛИ РАД СВОЈИХ ПАРЛАМЕНАТА
Пријем за представника ученичких парламената
основних и средњих школа са територије Града Вршца
уприличен је данас у Градској кући у оквиру Дечије недеље.
Ученике су дочекали покрајински посланик Сузана
Пронић, заменик председника Скупштине града Милован
Вујичић, чланица градског већа за социјална питања Маја
Ристић Лажетић и члан градског већа за образовање
Мирослав Лепир.
Ученици су представили рад својих ученичких
парламената и изнели своје ставове и идеје, а разговарало
се и на тему формирања Градског ученичког парламента
који би чинили представници парламената основних и
средњих школа.
Сузана Пронић представила им је рад и функционисање
Скупштине АПВ, а Милован Вујичић рад и функционисање
Скупштине Града Вршца.
- Ученички парламенти најбољи су начин да млади
људи проговоре о својим проблемима, интересовањима и
потребама. Град Вршац препознао је потребу ових младих
људи и пружиће им пуну подршку у реализацији њихових
креативних идеја, истакао је Мирослав Лепир, члан
градског већа за образовање.
Ученицима су на крају посете уручени пригодни
поклони.
ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА

ШЕСТ ПУНКТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
Вакцинација против сезонског грипа
(TorVaxFlu вакцином) за узраст између 18 - 64
године, почела је од четвртка 14. .ктобра.
У категорију лица у посебном ризику за
чију вакцинацију се наведена вакцина може
применити спадају: особе са хроничним
поремећајима, плућног система ( укључујући
астму
),
хроничним
поремећајима
кардиоваскуларног система ( укључујући
хипертензију ), метаболичким поремећајима
(укључујући шећерну болест,гојазност са БМИ”40),
бубрежном дисфункцијом хемоглобинопатијом,
хроничним неуролошким поремећајима, лица са
малигним обољењима, без обзира на тренутни
терапијски статус, имуносупресијом (укључујући
особе са ХИВ (АИДС, особе са функционалном
или анатомском аспленијом), лица са извршеним
пресађивањем ткива и органа - припреме за
пресађивањем и друго; као и лица смештена и
запослена у социјално-здравственим установама
према епидемиолошким индикацијама. Вакцина
против сезонског грипа може се истовремено

давати са вакцином против ковид 19, при чему се
вакцине дају у различите екстремитете.
Вакционални пунктови на којима ће се вршити
имунизација су:
1. Дом здравља Вршац - Служба опште
медицине, радно време од 07.00-19.00 часова
2. Дом здравља Вршац - Служба медицине
рада, радно време од 07.00-14.00 часова
3. Дом здравља Вршац - Амбуланта у улици
Димитрија Туцовића, радно време од 07.00 19.00 часова
4. Дом здравља Вршац - Гарнизонска
амбуланта (ДИС) у улици Стевана Мокрањца,
радно време: понедељак од 13.00-19.00, уторакпетак од 07.00-13.00 часова.
У амбуланти у Уљми и Избишту вакцинација
почиње данас ( 15.10.2021.) Радно време
амбуланти је од понедељка до петка од 07.00 13.00 часова.
Координатор за вакцинацију
др Александра Арашков

АПЕЛ СУГРАЂАНИМА НА НЕОПХОДНОСТ ПОШТОВАЊА ПРОТИВЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА

ПООШТРЕНЕ МЕРЕ НАДЗОРА

Одељење за инспекцијске послове, послове
одбране и ванредних ситуација Градске управе Града
Вршца, обавештава суграђане да ће у наредном
периоду, у складу са препорукама јужнобанатског
округа и Координационе комисије, пооштрити мере
надзора примењивања противепидемиолошких
мера.Комунална инспекција је све време трајања
пандемије коронавируса била на терену и
примењивала, углавном контроле које су имале
саветодавни карактер.С обзиром да наведене
контроле нису дале пун ефекат,инспекција ће
у наредном периоду, у недостатку комуналне
милиције, радити, односно вршити контроле и
ван свог редовног радног времена и викендом. У
акцију спровођења наведених мера укључена је и
саобраћајна инспекција која ће контролисати јавни
превоз. Поред јавног превоза контроле ће бити
усмерене према угоститељским и малопродајним
објектима, тржним центрима и објектима спорта.
Напомињемо да се у члану 85а Закона о заштити
становништва од заразних болести („Сл.гласник
РС“ бр.15/2016,68/2020 и136/2020) наводи да је
прописана казна:
-5.000 динара за физичко лице ако се не
придржава мера личне заштите,

-150.000 динара за предузетника, ако не
предузме радње и активности ради примене мера
личне заштите од инфекције, као и не одреди лице
одговорно за непосредну примену тих мера

-300.000 динара за правно лице ако не предузме
радње и активности ради примене мера личне
заштите од инфекције, као и не одреди лице
одговорно за непосредну примену тих мера.

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
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ПЕНЗИОНЕРКА АНЂЕЛКА СУЧЕВИЋ И У 80. ГОДИНИ УСПЕШНО ВОДИ ГРАДСКИ ХОР
„АС“ ИЗ ВРШЦА

ЕНЕРГИЈА ЈЕДНЕ ЖЕНЕ
ПОКРЕЋЕ 30 ГЛАСОВА

Темперамент познате Вршчанке Анђелке
Сучевић (80), истакнутог педагога и музичког
радника, није јој дозволио да се, када је пре
две деценије одлазила у пензију, одрекне
свог
дотадашњег
динамичног
начина
живота. Много се, каже, плашила тишине и
спорости пензионерских дана, због чега је
дуго размишљала чиме би могла да се бави у
тој животној доби и дошла на идеју да оснује
градски хор, који до тада у Вршцу није постојао.
Срећа је што је локална самоуправа имала
слуха за ту њену иницијативу. Чак су је и
одборници у локалној скупштини једногласно
усвојили, па је тако децембра 1998. настао
Градски хор „Ас“ – понос Вршца, Анђелкина
друга кућа и база која јој не дозвољава да
остари већ пуне 23 године.
- За мене је то било сновиђење, али и
велики изазов, јер дотад нисам имала искуства
у раду са мешовитим хором за одрасле.
Моја специјалност су били дечји хорови, са
којима сам три пута побеђивала у „Музичком
тобогану“ и на бројним такмичењима – истиче
ова веома витална и енергична жена, која је
радни век провела као наставник музичке
културе у ОШ „Младост“.
Иако јој је 80 година, она са истим жаром
и ентузијазмом, као да је на почетку, води
ову институцију културе, која тренутно броји
тридесетак чланова различитих генерација,
занимања и нација. Зато су јој, као и хористима,
тешко пале две вишемесечне паузе у раду
током пандемије корона вируса.
- Ми смо једна велика породица, радујемо
се сваком заједничком дану и једва смо

чекали да се поново окупимо. Хористима
није било тешко ни да неко време певају под
визирима. Такав однос према хору је за мене
посебна сатисфакција, а њихова енергија мој
је еликсир. Зато и не планирам да оставим
диригентску палицу докле год ме здравље
служи – наглашава саговорница о чијим
годинама не сведочи изглед, већ само лична
карта.
Увек амбициозна, Анђелка је у репертоар
„Аса“, који броји око 500 композиција

ВОЗИ КОЛА БЕЗ ГРЕШКЕ
Пандемија је прошле године Анђелку
приморала да мало успори, што јој,
истиче, није пријало. Лето је некако
„прегурала“, јер га је активно провела
у викендици на Вршачком брегу са
94-годишњим
супругом,
цењеним
вршачким биологом Предрагом Брацом
Сучевићем, али је зато зима била изазов.
- По цео дан смо били затворени у
кући, пред телевизором, па сам и вид
покварила. У 79. години сам први пут
морала да направим наочаре за читање.
Кондицију смо одржавали свакодневним
шетњама по Градском језеру, што нас је и
спасило – каже наша саговорница, која и
у 80. години без грешке вози аутомобил.

различитих жанрова, уврстила и четири
нове. Певају на девет језика, па чак и на зулу.
Наступали су широм Србије и Европе, а од
преко 300 јавних наступа, најпоноснија је на три
концерта у Коларчевој задужбини. Овенчани
су и бројним наградама и признањима.
Иако су све то бројке за респект, она ту
не планира да стане. Највећа жеља јој је,
каже, да у децембру приреде спектакуларни
новогодишњи концерт, који од оснивања само
лане нису одржали.
Ј. Ј. Баљак
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Град Вршац издаје у закуп путем прикупљања
писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1. Пословни простор у Вршац , Војнички трг 22. у површини од 13,00
м2 (IIl зона) са почетном ценом од 6.400,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
2. Пословни простор означен са бројем 1 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 30,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 14.400,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
3. Пословни простор означен са бројем 2 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 27,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.960,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
4. Пословни простор означен са бројем 3 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.000,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
5. Пословни простор означен са бројем 4 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 35,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 16.800,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
6. Пословни простор означен са бројем 6 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.000,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
7. Пословни простор означен са бројем 8 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.4 у површини од 44,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 21.120,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
8. Пословни простор означен са бројем 14 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 16,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 7.680,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
9. Пословни простор означен са бројем 15 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 16,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 7.680,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
10. Пословни простор означен са бројем 16 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 18,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 8.640,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
11. Пословни простор означен са бројем 17 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 15,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 7.200,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
12. Пословни простор означен са бројем 18 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 6.240,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
13. Пословни простор означен са бројем 19 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 6.240,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
14. Пословни простор у Вршцу, Доситејева бр.7 у површини од
38,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 18.240,00 динара месечно без
ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
15. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм
11 у пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у

виђeнoм стaњу
16 Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм
6 у пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
17. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм
15 у пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
18. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм
9 у пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
19. Гaрaжa у Вршцу нa Анђе Ранковић 6б oзнaчeнa сa брojeм 3 у
пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo
без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и
фактурисати у складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која
доставе уредну, писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно
понуда која садржи следеће елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број
текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију
депо картона код пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар
који води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију
потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему
ПДВ-а и копију депо картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена
мера забране обављања делатности у претходне две године (уколико
пријаву подноси правно лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је
већ закупац пословног простора у јавној својини Града Вршца или
уколико је оснивач (члан) правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а
приликом подношења пријаве; дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата
депозита се врши на текући рачун Града Вршца број 840-720804-40 са
позивом на број 97 54-241
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора,
с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и
уплати депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на
јавном надметању односно отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
односно до петка 22.10.2021.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве
на деловодник-писарницу Градске Управе Града Вршца . Предаја се
може извршити до петка 22.10..2021.г. до 10 часова.У разматрање,као
благовремене, ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока у
писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се
22.10.2021.године са почетком у 12 часова у просторијама Одељења
за имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу
дужан је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло
(регистроване ) менице као средство обезбеђења са меничним
овлашћењем.
За све ближе информације и могућност разгледања понуђених
локала обратите се Одељењу за имовинско-правне послове Градске
Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у
времену од 09-14 часова до 21.10.2021.г.
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ИНТЕРВЈУ

ТАМАШ ФОДОР ИСТРАЖУЈЕ КРУЖНЕ ЗЕМЉАНЕ ФОРМАЦИЈЕ БЛИЗУ ВРШЦА, КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ ПРАИСТОРИЈСКЕ КАЛЕНДАРЕ

МИСТИЧНИ
КРУГОВИ
ВОЈВОДИНЕ

Мистични концентрични кругови
код вршачких села Ватин и Влајковац,
за које се верује да су представљали
прве календаре у Европи, чак два
миленијума старије од Стоунхенџа,
нису једини на тлу Војводине. Тамаш
Фодор, археолог аматер из вршачког
удружења
„Феликс
Милекер“,
пронашао је још четири сличне
земљане формације на потезу од
Вршца до Араче, а верује да их има
још много више. То баца потпуно
нову светлост на досадашња сазнања
о праисторијском животу на овим
просторима, што захтева опсежна
истраживања.
Новооткривени кругови се налазе
код Пландишта, Купиника, Шурјана и
Араче, и сви су удаљени пар стотина
метара од познатих неолитских
археолошких локалитета. Фодор
сматра да је управо та близина

„Верујемо да су
наши кругови
стари око 6.500
година, те да
је прављење
таквих
својеврсних
календара
потекло управо
одавде“

Тамаш Фодор, археолог аматер, истраживач мистичих кругова
око Вршца

„Кругови
код Ватина
заинтригирали
су и др Семира
Османагића,
истраживача
пирамида у
Високом, у
БиХ, који их је
назвао новом
мистеријом
Европе“
Мистични кругови код Ватина, у позадини су Вршачке планине

ИЗЛАЗАК СУНЦА
Кaкo би доказали да су вршачки кругови некада били светилишта, из којих
су људи у неолиту посматрали кретање небеских тела и тако одређивали
када треба да сеју или жању ратарске културе, чланови удружења „Феликс
Милекер“ већ шест година на зимски и летњи солстицијум, из центра тих
кругова, посматрају излазак сунца у односу на Вршачке планине. И сваког
пута видели су исто – сунце које се рађа тачно у подножју планине и, пратећи
линију брда, као точак пење ка највишем врху, што се, кажу, више не може
сматрати случајношћу.
-Лично сам се уверио и да се из центра кругова код Шурјана, који су
ваздушном линијом од Вршца удаљени педесетак километара, виде обриси
Вршачких планина, па је претпоставка да су праисторијски људи и одатле, у
односу на тај планински масив, посматрали кретање сунца – истиче Фодор.

Линија од Араче до Вршачких планина
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СЕМИР ОСМАНАГИЋ: НЕМА ЛОШЕГ
ЗРАЧЕЊА
Кругови код Ватина заинтригирали су и др Семира Османагића,
истраживача пирамида у Високом, у БиХ, који их је назвао новом мистеријом
Европе. Приликом посете том локалитету израчунао је да је древним
градитељима било потребно око 7.900 тона земље за градњу тих пет кружних
узвишења. Обавио је и енергетска мерења, која казују да позитивних јона
готово да и нема, а негативних, који су благотворни за човека, је око 500 по
кубном центиметру, што је нешто мање него на планинама. Бити у центру тих
кругова, каже, врло позитивно делује на виталност човека, јер нема лошег
зрачења.

Ватински кругови из дрона

Рондели код Ватина, Влајковца
и Сечња
још један од доказа да те кружне
формације, које нису типичне
за винчанску културу којој ми
припадамо, заиста представљају тзв.
ронделе – концентричне кругове којих
у Европи има више од 150, а за које
се поуздано зна да су представљали
праисторијске календаре и места за
обављање култних радњи.
- Научници сматрају да су те
познате европске ронделе направили
досељеници са наших простора,
што упућује да су много пре тога
такве формације биле изграђене и
код нас. Зато и верујемо да су наши

„Из центра
кругова код
Шурјана, који
су ваздушном
линијом од
Вршца удаљени
педесетак
километара,
виде се обриси
Вршачких
планина, па је
претпоставка да
су праисторијски
људи и одатле,
у односу на
тај планински
масив,
посматрали
кретање сунца“
кругови стари око 6.500 година, те
да је прављење таквих својеврсних
календара потекло управо одавде
– каже Фодор, који се овим
истраживањем бави већ шест година.
Нове
кругове
лоцирао
је
захваљујући модерној технологији, тј.
сателитским сницима, с обзиром на то

Рондел код Великог Гаја

Рондел код Араче
да се они не могу видети голим оком
са земље, јер су сви – преорани.
- На апликацији „Google earth“
постоји глајдер, који приказује
више сателитских снимака истог
предела, направљених у различитим
временским
периодима.
На
зимским снимцима, на којима нема

„Бити у центру
тих кругова врло
позитивно делује
на виталност
човека, јер нема
лошег зрачења“

Уломци керамике на неолитским локалитетима

вегетације, јасно се виде беличасте
кружне формације. Иако је та земља
преорана, оне су видљиве, јер
сателит може да „ухвати“ влагу која се
скупља у шупљинама дубоко испод
земље. А те шупљине указују да се ту
налазе остаци старих земљаних кућа
или других праисторијских објеката –
објашњава Фодор.

У тој потрази није имао помоћ
стручне литературе, јер ни у домаћој
ни у страној није пронашао податке
о постојању било каквих кругова у
Војводини. Ипак, знајући да су се
таква светилишта налазила близу
некадашњих великих неолитских
насеља, пратио је замишљену линију
од Вршца до Стоунхенџа, која –
случајно или намерно – пролази кроз
више неолитских налазишта, и тако
дошао до сензационалног открића.
Верује да ће на том правцу лоцирати
још таквих формација.
Међутим, да би ове тврдње
биле поткрепљење или оспорене,
неопходно је да се уради геомагнетно
снимање
најпре
кругова
код
Ватина, јер су најочуванији (једини
нису преорани, јер се налазе на
неплодном, мочварном тлу), како би
се утврдило шта се налази испод те
земљане формације, коју чини пет
концентричних кругова. Постојале
су индиције да ће тако нешто бити
урађено ове године, али засада од
тога нема ништа. До тада остаје само
да се нагађа.
Ј. Ј. БАЉАК
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ТИНА ТАРНЕР ПРОДАЛА СВОЈЕ ПЕСМЕ НЕМАЧКОЈ КОМПАНИЈИ

ПРОЦЕЊЕНА
ЗАРАДА ЈЕ ОКО
50 МИЛИОНА
ДОЛАРА

Музичка
мегазвезда
Тина Тарнер продала је
своја музичка права на
песме немачкој компанији
БМГ за невероватну суму
новца, проценила је једна
индустријска
компанија.
Званично није познат износ
за који су права купљена,
ипак
упућени
извори
кажу да је реч о више од
50 милиона америчких
долара, објавио је Форбс.
„То је заштита мог
животног
дела,
мог
музичког наслеђа. Верујем
да је мој професионални
рад у сигурним рукама”,
навела је Тина Тарнер.
Са
препознатљивим
ш љ о к и ц а м а ,

волуминозном косом и
фантастичним
гласом,
Тина Тарнер је постала
„рок икона” у 44. години,
када је објавила свој пети
студијски албум „Прајвет
денсер”.
Уз хитове „Шта љубав
има с тим” и „Не могу да
поднесем кишу”, тај албум
био је бољи од њеног рада
шездесетих и седамдесетих
година са супругом Ајком.
Тина Тарнер је током
своје соло каријере добила
много
награда,
међу
њима је и 12 „Гремија”, а
1981. године је са својим
супругом примљена у
„Рокенрол кућу славних”.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО СУ БИЛИ
ЧАУШИ

Нижи официри * У прво време
османске државе чауши (турска
реч) су имали ранг официра,
а у јаничарској војсци били су
нижи заповедници, и то чауши
поднаредници, а башчауши и
чаушбаше наредници и водници.
Чауши су као преносиоци
наредби били у служби царева,
паша, везира и осталих виших
заповедника. Они су доцније били
у саставу турске војне музике, а
потом, крајем 19. века, они који
обилазе и чувају телеграфске
линије. У српским крајевима чауш
је био вођа сватова, онај који се
брине о реду у сватовима, који
развесељава сватове и госте.
Извор: Политика

Извор: Политика

ИРАЧАНИН ВОЗИО 236 КИЛОМЕТAРА НА САТ

ДАНЦИ МУ ЗАПЛЕНИЛИ ЛАМБОРГИНИ

Данска полиција конфисковала је луксузно возило, након што је
власник ухваћен да вози брзином од 236 километара на час, када је
ишао из Немачке у Норвешку, саопштили су локални медији.
Мушкарац је ирачки држављанин који живи у Норвешкој, а возио
је „ламборгини уракан” пребрзо на месту где је ограничење 130
километара на сат, пренео је АП.
Према новом данском закону полиција може да заплени возила
несавесних возача и да их прода на аукцији, а новац иде у дански
буџет. Новине „Нордијске” пренеле су да је Ирачанин аутомобил
купио неколико сати раније у Немачкој за 310.000 долара, преноси
Танјуг.
Полицајац Џес Фалберг, који је био на дужности, изјавио је да је
власник био „мало узнемирен” кад му је заплењен аутомобил. Осим
што му је заплењен аутомобил, мораће да плати и казну.
Извор: Политика

АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ У ЦЕНТРАЛНОМ ИЗРАЕЛУ

ОТКРИВЕНА ВИНАРИЈА СТАРА 1.500 ГОДИНА
Израелски археолози открили
су ископине масивног комплекса
винарије старе око 1.500 година.
У комплексу из раног средњег
века откривеном у граду Јавне у
централном Израелу пронађено је пет
преса за грожђе, откривена складишта,
пећи за производњу глинених посуда,
магацини за складиштење глине и
десетине хиљада тегли и разних других
археолошких фрагмената, преноси АП.
Израелска Управа за антиквитете
саопштила је да је откриће показало
да је Јавне током византијског периода
био велики центар за производњу
вина, а истраживачи процењују да је
ова средњевековна винарија могла да
производе око 2 милиона литара вина
годишње.
Доктор Јон Селигман, један од
руководилаца ових археолошких
ископавања, објаснио је да је вино
произведено у тој области било

познато као вино Газа које се извозило
широм Медитерана и Блиског истока,
а да је локација Јавне била и бренд и
главни производни погон.
“Ово је било престижно вино, светло
бело вино које је продавано у многим
медитеранским земљама, укључујући
Египат, Турску, Грчку и вероватно
јужну Италију”, рекао је др Селигман,
преноси Танјуг.
Он је предочио да у старим
временима вино није било само
производ за уживање већ и веома
важна животна намирница, јер је било
безбедно за употребу кад није било
питке воде.
Израелска Управа за антиквитете
је потврдила да је овај комплекс
откривен током последње две године
ископавањима у склопу развоја града
Јавна који се налази јужно од Тел
Авива.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ У КУПИНИКУ

У ПОСЕТИ ЈЕДНОЈ ОД НАЈВЕЋИХ ПЛАНТАЖА ЛЕШНИКА У БАНАТУ
Министар пољопривреде, водопривреде
и шумарства, Бранислав Недимовић и
покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Чедомир Божић,
у пратњи председника општине Пландиште,
Јована Репца, заменика председника, Душана
Ћурчића и директора ЈП “Полет“ Пландиште,
Мирослава Петровића, посетили су угледног
домаћина Дмитра Родића из Купиника који се
бави воћарством и већ 20 година узгаја лешнике.
Дмитар је данас познати произвођач лешника
широм Србије који, у условима еколошке
производње, производни и садни материјал
у који се уздају сви који почињу производњу
лешника.
Била је то прилика да министар и покрајински
секретар разговарају са једним бројем
пољопривредника са територије општине
Пландиште, углавном млађих воћара који су
упознати са начином добијања средстава за
развој воћарства а пре свега са конкурсима које
расписују ресорно министарство и покрајински
секретаријат. Да би млади воћари могли више да
учествују у конкурсима и искористе што више
средстава која стижу из Европских фондова,
предложено је да Покрајински секретаријат
и општина Пландиште оформе заједничку
канцеларију која би олакшала прибављање
конкурсне докуменатације и само аплицирање.
Констатовано је да пољопривредници и

воћари из општине Пландиште, до сада нису
конкурисали у значајнијем броју за ова средства.
Министар Недимовић је овом приликом
изјавио да су лешници постали модерни у
задњих неколико година у Србији и да су
производ који увек има сигуран пласман будући
да се не произведи у мери колике су потребе
за њим. Сви који подижу засаде до 5 ха и преко
5 ха, могу да конкуришу за националне мере
подстицаја или за средства ИПАРД фондова, да
добију новац за наводњавање, садни материјал
или евентуалнпо, противградну заштиту.
Министар је такође рекао да ће следеће недеље
бити објављени резултати конкурса светске

банке, за сектор воћарства и повртарства и
да очекује да бар око 700 трактора у сектору
воћарсва и повртарства буде испоручено
Србији. Иначе, сматра да је корона вирус
пореметио токове пољопривредне производње
и да ће се последице у производњи хране тек
видети.
– Добро је да Србија не само да има довољно
хране за себе него има и да извози, тако да се
очекује добар спољнотрговински биланс у
сектору хране, рекао је министар Недимовић.
Покрајнски секретар, Чедомир Божић
је у Купинику рекао да је веома задовољан
разговором са пољопривредницима и да ће

им пружити максималну помоћ у припреми
конкурсне документације, апликацији за
средстава на конкурсима и за реализацију
тих средстава. Такође је рекао да је Општина
Пландиште ове године од Секретаријата за
пољопривреду остварила средства у износу
од 29 милиона динара, за водоводну мрежу и
7 милиона динара за одводњавање, односно
за уређење каналаске мреже. То су заједничка
улагања Локалне самоуправе, Покрајинског
секретаријата и ЈВП „Воде Војводине“.
Председник општине Пландиште, Јован
Репац захвалио је министру и покрајинском
секретару на посети и изразио захвалност
за начин на који брину и о малим срединама
попут Купиника који се налази на самој српскорумунској граници где живи свега око 200
становника. Председник је рекао да сви они који
се труде и улажу у пољопривреду производњу,
заслужују и одређену награду. Председник
подржава идеју Покрајинског секретара о
оснивању заједничке канцеларије за подршку
младим пољопривредницима.
Домаћин, Дмитар Родић који лешник
узгаја на површини од 15 хектара очекује да
канцеларија заживи и помогне воћарима и
осталим пољопривредницима да искористе
што више средстава које им држава омогућује за
потребе њихове производње.

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО

„ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ“
Трка „За срећније детињство“ је најмасовнија
и
најшире
прихваћена
рекреативнохуманитарна активност Црвеног крста Србије
коју Црвени крст Пландиште, Канцеларија за
младе и Спортски савез општине Пландиште
традиционално организују већ дуги низ година.
Учешћем у овој трци деца и млади сваке године
показују своје опредељење ка здравом начину
живота и највишим хуманим вредностима.
Акција са слоганом „Имамо циљ-дођи на
старт“, реализована је у оквиру Дечје недеље
6. октобра на отвореним школско-спортским
теренима у Старом Лецу и Хајдучици а обухватила
је 37 ученика нижих разреда (I - IV) односно 25
дечака и девојчица од V до VIII разреда ОШ „Јован
Јовановић Змај“. У такмичарском делу укупно је

одржано десет трка.
Код девојчица највише успеха су имале:
Нађа Бабић, Талиа Стојановски, Лана Калнак,
Дајана Оравец и Лана Течи. Прва места у мушкој
конкуренцији су заузели: Рахман Гаши, Огњен
Тесла, Валентин Цепера, Денис Демше и Лука
Течи.
Сва деца, од првог до четвртог разреда
добила су на поклон мајице, а за најуспешније
такмичаре Спортски савез Пландиште је
обезбедио признања у виду пехара и мајица са
логом акције.
Ову
спортско-забавну
манифестацију
Спортски
савез
општине
Пландиште
организовао је због популарисања атлетике као
базичног спорта односно дечјег спорта уопште и
са циљем да се стави акценат на здраве стилове
живота, дружење међу децом и на саму забаву.

У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ, РЕАЛИЗОВАНЕ ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ПОДСТИЦАЈ КРЕАТИВНОСТИ, МАШТЕ И СТВАРАЛАШТВА
У ОШ „Јован Стерија Поповић” у Великој Греди, реализоване
су завршне активности у оквиру Дечје недеље. Наставак рада
на подстицању креативности, маште, стваралаштва као и
ферплеј игре код ученика у складу са њиховим могућностима и
способностима.
У циљу промовисања здравих стилова живота, реализована
су спортска такмичења у предшколском одељењу као и у
првом циклусу, док су ученици другог циклуса учествовали у
едукативним радионицама на часовима географије, српског
језика и једносменског рада где су кроз активност „Савесне руке”
развијали свест о заштити животне средине у циљу очувања
здравља и природе.

ШАХОВСКИ ТУРНИР У РИТИШЕВУ

ДУШАН ПЕТРОВИЋ ОСВОЈИО ПРВО
МЕСТО, ЈАНИЋИЈЕВСКИ ДРУГИ

У оквиру обележавања месне и храмовне славе Усекованије
главе Светог Јована, као и обележавања пола века постојања
клуба, Шаховски клуб Избиште организовао је брзопотезни
турнир.
Учествовало је двадесет двоје шахиста из Панчева, Вршца,
Ритишева, Уљме, Старчева, Пландишта, Беле Цркве, Алибунара,
Јаношика и Избишта. Међу учесницима било је деветорица
мајсторских кандидата, петорица првокатегорника, четворица
другокатегорника и четворица омладинаца.
Одиграно је једанаест кола по швајцарском систему жребања,

а темпо игре био је пет минута по играчу за сваку партију.
Прво место, победнички пехар и главну награду од 4.000 динара
освојио је мајсторски кандидат Душан Петровић из Пландишта са
девет поена. Исти број поена убележио је и мајсторски кандидат
Радован Јанићијевски, такође из Пландишта, али је њему, према
додатним критеријумима, припало друго место.
Најбоље пласирани омладинац био је првокатегорник Стефан
Павлов из Старчева, који је такмичења завршио на 12. месту, са 5,5
поена.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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„ВУЛКАН“ И„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН„ЉУБАВ НА НЕВИЂЕНО“ ЕМИЛИ ХОТОН

ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У ЉУБАВ БЕЗ
ПРВОГ ПОГЛЕДА?
За све читаоце који верују у праву
љубав која побеђује све препреке, Вулкан
издаваштво приредило је дирљиву причу о
двоје пацијента који се заљубљују у болници,
опорављајући се од тешких повреда, а да се
ни једном нису видели.
„Љубав на невиђено“ роман је ауторке
Емили Хотон који враћа веру у праву љубав
и постојање сродне душе. Главни ликови,
Алис и Алфи спавају на само неколико метара
једно од другог. Свакога дана причају сатима,
а никада се нису видели лицем у лице. Алфи
је месецима у болници, где се опоравља
од тешке несреће. Долазак Алис на његово
одељење доживљава као спас од монотоније
због чега ентузијастично покушава да упозна
нову пацијенткињу. Међутим, Алисино лице
је изгорело и она још увек није спремна да
се погледа у огледало, а камоли да дозволи
неком другом да је види. Због тога држи
навучену завесу око свог кревета и одбија
Алфијеве покушаје да се спријатеље.
Премда нису имали добар почетак,
зближили су их заједничка судбина и
Алфијева упорност. Током бескрајних
разговора и смеха, њих двоје убрзо схватају
да међу њима постоји нешто више од пуког
пријатељства. Убрзо, Алис схвата да је нико не
може насмејати као Алфи, а Алфи осећа да је
Алис његова сродна душа.
До преокрета долази када се њихов
боравак у болници приводи крају, јер морају
да одлуче да ли је вредно настављати везу са
неким чије су најгоре стране упознали, а чије
лице никада нису видели.
Топао роман о телесном и душевном
исцељењу, подсећа нас на то да се права љубав
може срести тамо где најмање очекујемо.
„Љубав на невиђено“ можете поручити
путем сајта vulkani.rs. и у свим књижарама
Вулкан.
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ЖУДЊАМА И МОЋИ ЖЕНА ДА ПРОМЕНЕ СВЕТ

„КЊИГА ЧЕЖЊИ“ СЈУ МОНК КИД
Од ауторке светског хита „Тајни живот пчела“
Сју Монк Кид стиже изузетна прича смештена
у први век о жени која проналази свој глас и
судбину – роман „Књига чежњи“.
У средишту радње налази се Ана, која се
родила у Галилеји, у време када су се жене
сматрале имовином, а очинску кућу напуштале
само кад се удају. Она чезне да узме судбину у
своје руке. Научила је да чита упркос мајчином
противљењу јер жели да пише и пронађе
сопствени глас. Глас који ће говорити у име свих
ућутканих жена око ње.
Када је вере за постаријег удовца, Ана пада
у очај. Но, сусрет са Исусом, харизматичним
младим дрводељом у Назарету буди у њој
нове чежње и пред њом се отвара другачија
будућност.
Па ипак, ово није обична љубавна прича.
Ана ће на свом путу доживљавати радости и
несреће, али ће стећи и бројна пријатељства
која ће јој обогатити живот.

„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 „Љубав на невиђено“, који ће припасти
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо књигу
Себастиана Фицека „Игра жмурке“, освојиле су
је Гордана Бељин и Љубица Јокић. Честитамо!
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 до 17
часова.

Заснована на пажљивом истраживању и
написана са поштовањем према Исусовом
животу, са фокусом на његову хуманост, „Књига
чежњи“ је инспиративан и незабораван приказ
храбре борбе једне жене да оствари своју
страст и потенцијал у времену, месту и култури
који жене ућуткују.
„Књигу чежњи“, која је својевсртан тријумф
ванвременског приповедања списатељице на
врхунцу стваралачке моћи, 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 „Књига
чежњи“, који ће припасти читаоцима који
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо књиге
„Балада декадента“ освојиле су је Емина Тот
и Вања Остојин. Честитамо! Награде се могу
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (137)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И ИНТЕРНЕТ КИБИЦФЕНСТЕР

Кибицфенстер је обично испупчен
троделни прозор, као мало двориште
из кога можеш посматрати спољашни
свет, али на дистанци.
Пајин Триптихон формом, тешким
рамом грађанске церемонијалне
конструкције, остаје архетип локалне
Банматског наслеђа.
Интернет мрежа је глобални
кибицфенстер с којим можемо
завирити у сваки покривени део
планете и простора и ван ње,
можемо, ако смо хакери, упасти у
туђу приватност, али при свему томе
мрежа нас посматра, закључује о
нама према нашим активностима,
интересовањима и то не лично
већ смо деоглобалног чопора коју
који надгледа, пази, контролише и
усмерава на разне перфидне начине.
На једној мрежи приказује се
документарни филм, друштвена
дилема, наслов који ништа не
обећава, али мало ко може да је
формулише. Мрежа нас мами, заводи
попут морских сирена да као Одисеј
лутамо беспућима сајбер светова,
остављамо свој траг, ментални потпис
читљив који нас режира, удељује
порције задовољства и лекове против

неуспеха, при томе ми смо производ
мреже јер она наплаћује некој трећој
страни оно што смо ми платили да
би били на мрежи а уствари мрежа
користи наш улаз да нам неосетно
продаје, намеће, усађује ставове,
укусе, потребе, моделује нашу вољу и
игра се нашом индивидуалношћу.
Пајин Триптихон креативно хакује
наш ум из најбољих намера, привлачи
нас лепотом , задржава уз себе
призором, док се ликовна уметничка

логика слике усађује привремено у
наш ум као жељено искуство и нова
способност. Паја је сликар дистанце,
свеколика модерна и постмодерна
уметност после тог доба је
производња конфузије, агресивности,
деконструкција вертикале вредности
као гравитационог средишта нашег
идентитета. Савремена инфо мрежа
то ради неупоредиво моћније,
неосетније, плаћамо да нас мења у
новог човека неког новог доба по

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

неким стандардима наше употребе
коју ни не слутимо.
На крају поменутог филма аутори
препоручују дистанцу од мреже, да
се превише не излажемо, као што
после моде вештачких соларијума
лечимо рак коже. Пајин Триптихон је
подсетник како се чувати у реалном
свету безбедног окружења и опстати
као човек. Одавно је све мањи број
оних који читају поезију, слушају
музику, посматрају уметничке слике.
Они спадају у ону, све мању, бунтовну,
непослушну грађанску групу која се
додиром са уметношћу тестира не на
ковид већ на то колико је људскости
остало у нама.
Док се све већи број људи
забавља забављајући и подучавајући
мрежу, ипак расте и број оних који
откривају задовољство у за неке
неподношљивом искуству себе у
огледалу креативног уметничког
искуства.
Кибицфенстер или мрежа за
велики свет и уметност као прозор
којим можемо угледати суштину себе.
Т. Сухецки
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ОДРЖАН КОНЦЕРТ МАРИНЕ САНТРАЧ

ПОЗНАТЕ АРИЈЕ
ЗА ВРШАЧКУ
ПУБЛИКУ

Вршчанка
Марина
Сантрач,
студенткња соло певања, одржала
је концерт у Градском Музеју Вршац.
Марина Сантрач школовање је
започела у Музичкој школи „Јосиф
Маринковић“, а тренутно је на

четвртој години Факултета уметности
у Темишвару, на одсеку соло певања.
Вршчанима се представила изводићи
композиције из периода барока и
романтизма, почевши од старих
мајстора Цестија, Фрескобалдија,

соло песама Глинке, Шуберта,
Рахмањинова, до познатих арија
Дворжака, Пучинија и Доницетија.
- Концерт је био врло успешан,
драго ми је што је толики број наших
суграђана дошао. Лепо је наступати
у свом родном граду, трема је мања,
али је жеља већа – рекла је Марина
Сантрач.
На концерту у Градском музеју су
наступили и пијанисткиња Милица
Личина и професор гитаре Никола
Бенгин. Према Марининим речима,
у плану је још један концерт пред
вршачком публиком.
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К УЛ И Н К У В А Р
НАМИРНИЦЕ:
- 1 Матијевић грил пиле А
класе исечено на комаде
-2-3 кашике маслиновог
уља
- 150 г Матијевић барене
сланине
- 35 г брашна
- со, бибер

Каћаторе сос:

- 2 чена белог лука
- 125 мл црног вина
- 4 00 г исецканог пелата
- 1 50 мл пилећег бујона
- 1 2 главица дивљег лука
(љутика)
- 1 ловоров лист
- 1 кашика жутог шећера
- 1 кашицица сувог оригана
- 1 исецкана зелена
паприка
- 2 25 г крупноисецених
вргања

КАЋАТОРЕ ПИЛЕТИНА
СА ВРГАЊИМА
ПРИПРЕМА: Матијевић грил пиле А класе
исећи на комаде, а Матијевић барену сланину исецкати
на режњеве па сваки преполовити.. Загрејати кашику
маслиновог уља у тигању и пржити исецкану Матијевић
барену сланину пар минута, док не поприми златну боју
и не постане хрскава. Извадити из тигања и одложити на
тањир. Помешати брашно, со и бибер и у ту смесу уваљати
комаде пилетине. Загрејати преостало уље у тигању и
пржити пилетину око 25 минута, док не добије златну боју.
Извадити пилетину и додати хрскавој сланини.
Кацаторе сос: На уљу пржити бели лук врло кратко,
додати вино и прокувати док се смеса не редукује за
пола. Додати пелат, бујон, дивљи лук, ловор, жути
шецер, оригано, паприку и вргање. Зачцинити и добро
промешати. Додати пилетину и сланину и крцкати око
пола сата, док паприка и печурке не омекшају. Служити са
скуваним таљателама.

ЛАКС ВРАТ СА СУВИМ ШЉИВАМА
НАМИРНИЦЕ:
- 2 кг Матијевић лакс
врата
- 150 г сувих шљива
- 200 г киселкастих
јабука
- 10 г соли
- 1 г бибера
- 2 г ¬умбира у праху
- 120 г масти
- 2 дл врућцег фонда од
костију
- 2 дл слатке павлаке
- 35 г желеа од црне
рибизле

ПРИПРЕМА: Суве шљиве скувати и очистити
од коштица. Јабуке ољуштити и исећи на крупне коцке.
Матијевиц лакс врат опрати, обрисати и утрљати со,
бибер и ¬умбир. Расеци ножем по дужини и у средини
врата направити џеп. Напунити га јабукама и сувим
шљивама, па затворити чачкалицама. Маст загрејати
и пржити месо са свих страна док не порумени. Рерну
загрејати на 180ºЦ. У плех за печење сипати искориштену
маст, врући
фонд и положити месо. Пећи око сат времена, док
потпуно не омекша.

СЛАДОЛЕД ТОРТА
СА КИКИРИКИЈЕМ
НАМИРНИЦЕ:
- 150 г шећера
-5 дл воде
- 6 жуманаца
- 4 јаја
- 300 г црне чоколаде
- 5 дл умућене слатке
павлаке
- 2 кесице желатина у
праху
- 150 г печеног
кикирикија
- чоколадне мрвице

ПРИПРЕМА: Шећер и воду прокувати.
Жуманца и јаја пенасто умутити, па у њих сипати
врели сируп. На пари одвојено отопити чоколаду.
У смесу додати чоколаду и добро промешати. Кад
се смеса прохлади, додати умећену слатку павлаку
и растопљен желатин. Уситнити печен кикирики
и додати у смесу.Лагано мешати да се све лепо
изједначи. Ставити у замрзивач да се мало стегне,
па поставити на тацну као торту. По врху посути
кикирикијем и чоколадним мрвицама. Вратити у
замрзивач да се добро стегне

ВРШАЧКА КУЛА
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MAGYAR TÜKÖR

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
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA JÓVOLTÁBÓL

Iskolatáskák és
tanszercsomagok az elsősöknek
A

közelmúltban a Muzslai Petőfi Sándor MME
nagytermében és a
szentmihályi iskolában került sor azon iskolatáskák és
tanszercsomagok átadására,
melyeket Magyarország Kormányának a támogatásával, a
Bethlen Gábor Alap, a Magyar
Nemzeti Tanács (MNT) és a Rákóczi Szövetség közreműködésével kaptak kézhez a muzslyai,
nagybecskereki és a szentmihályi magyar elsősök. A gyerekeket és a szülőket Molnár Attila, a Magyar Nemzeti Tanács

»Javítják a kátyúkat

Útfelújítási munkálatok
kezdődtek
M
uzslyán több, mint 50
utca van. Többségük
nagyon rossz állapotban volt
és sürgős munkálatokra volt
szükség. A helyi közösség
tanácsának kezdeményezésére a minap – Nagybecskerek Város jóvoltából – útfelújítási, útszélesítési mun-

„

A tanszercsomag
5000 dinár értékű,
és tartalmaz
tolltartót, ceruzákat,
metallofont, abakuszt,
vonalzókészletet,
füzeteket,
tornazsákot,
ugrókötele és egy
könyvet, a Gőgös
Gúnár Gedeont,
valamint a Magyar
Szó jóvoltából,
egy Mézeskalács
kiadványt is

tagja köszöntötte, aki elmondta, hogy a tanszercsomag 5000
dinár értékű, és tartalmaz tolltartót, ceruzákat, metallofont,
abakuszt, vonalzókészletet, füzeteket, tornazsákot, ugrókötele és egy könyvet, a Gőgös Gúnár Gedeont, valamint a Magyar Szó jóvoltából, egy Mézeskalács kiadványt is.
Az óvodában töltött évekről
és arról, hogy mennyire várják
az iskola kezdetét, lapunknak
három elsős nyilatkozott.

Pandurov Szofia (Muzslya) Az óvodában töltött évek emlékezetesek maradnak a két óvóneniről, Brigiről és Magdiról,
valamint a sok játékokról. Egész
nyáron izgatottan vártam az iskolát, vidáman léptem be az ajtaján. Vártam már, hogy induljon az iskola, mert szeretnék
megtanulni írni, olvasni, de remélem, hogy sokat fogunk szórakozni, társalogni is.
Tápai Zsanett és Zsófia
(Szentmihály) – Az ovi emlé-

kezetes marad a közös társalgásról, a játszásról, a közös nevetésről, de a sírásokról is. Mind
a ketten nagyon vártuk az iskolakezdést, de egyben egy kicsit féltünk is,hogy milyen is az
az iskola, milyen lesz a tanitó
néni. Habár félve léptünk be
az osztályba, mégis jó érzéssel
lett tele a szívünk, mert minden nap újat tanulunk és a tanító néni segítségével könnyen
legyőzzük a félelmet.
BORBÉLY TIVADAR

Templombúcsú és falunap volt Lukácsfalván
A

»Búcsú volt Lukácsfalván

kat. Az ünnepség első napján
megtartották a helyi közösség
tanácsának díszülését, mely
keretében a meghívott vendégeket és a magyarországi Berekfürdő testvértelepülés képviselőit Bakos József, Lukácsfalva tanácselnöke üdvözölte,
majd a jelenlevők beszámolót

kálatok kezdődtek a településen. Lapzártáig az illetékesek a Felszabadulás, az
Arany János, a Hunyadi János, a Révész Antal, a Sziveri
János, a Szabadkai, a Fehértemplomi és a Verseci utcákban szorgoskodtak.
BORBÉLY TIVADAR

SZOMBATON TORDÁN

»Az elsősök

A HELYI KÖZÖSSÉG ÉS A CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK SZERVEZÉSÉBEN

hagyományokhoz hűen,
szeptember első hétvégéjén falunapot és templombúcsút ünnepeltek a lukácsfalviak. Az idei Paradicsomnap
ugyan elmaradt, ám a szervezők és a házigazdák szerény,
de tartalmas kétnapos programokkal várták az odalátogató-

MUZSLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

hallhattak az elmúlt időszakban a településen végzett tevékenységekről.
- Lukácsfalva helyi közösségének tanácsa az elmúlt mintegy két évben – karöltve a helyi
civil szervezetekkel, egyesületekkel – aktívan cselekedett és
lehetőségükhöz mérten azon

szorgoskodtak, hogy szebbé,
jobbá és élhetőbbé tegyék a
település lakosainak mindennapjait. Sikerült megrendezni
a hagyományos és egyre közkedveltebb Paradicsomnapot,
nemzeti ünnepeink méltóképpen meg lettek tartva, új többnyelvű utvanévjelző táblák lettek felállítva a faluban, a Prosperitati Alapítvány továbbra is
támogatta és támogatja a helybeli földműveseket, termelőket, mezőgazdasággal foglalkozó családokat, ezenkívül pedig tisztítási, takarítási akciókat is szerveztünk – hangzott
el a díszülésen. Az egybegyülteket Kovács Elvira, a VMSZ
parlamenti képviselőasszonya,
a párt alelnöke is köszöntötte, Az esemény másnapját ünnepi szentmisét szolgáltattak
a helybeli Kisboldogasszony
templomban, majd sor került
egy halászléfőző versenyre is,
melyre az idén 21 csapat nevezett be. A zsűri döntése alapján a legízletesebb és legfinomabb halászét a muzslyai Palatinus János és csapata főzte. A lukácsfalvi falunapot és
templombúcsút a Tartományi
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
— Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta.
BORBÉLY TIVADAR

A Kukoricafesztivál
programja
9,00
9,30

GYÜLEKEZÉS ÉS A CSAPATOK REGISZTRÁCIÓJA
ÜNNEPI MEGNYITÓ
TRAKTOROK, TŰZOLTÓK ÉS FIÁKEREK FELVONULÁSA A PARCELLÁHOZ
10,00 KUKORICATÖRŐ VERSENY KEZDÉSE
GYERMEK FOGLALKOZÁSOK ÉS JÁTÉKOK A SPORTKÖZPONTBAN
12,00 A FŐZŐVERSENY ÉS PÁLINKA VERSENY KEZDÉSE A
SPORTKÖZPONTBAN
12,30 EREDMÉNYHÍRDETÉS ( KUKORICATÖRŐ VERSENY)
12,45 PALATINUS ERVIN ÉS GÚTH EMILIA FELLÉPÉSE
14,00 TŰZOLTÓ EGYESÜLET BEMUTATÓJA- HABPARTI
14,30 KÖZÉPKORI LOVAGI ÉS ÍJÁSZ BEMUTATÓ
15,30 JUHÁSZ ZENEKAR KONCERTJE
17,00 EREDMÉNYHÍRDETÉS ( FŐZŐ ÉS PÁLINKA VERSENY)
19,00 NAGYKONCERT- PIRAMIS EGYÜTTES (HU)
20,30 TŰZIJÁTÉK
EGÉSZ NAPOS KIRAKODÓVÁSÁR, HELYI TERMÉK BEMUTATÓ ÉS
SZÓRAKOZTATÓ PARK

EMLÉKHELY A KATOLIKUS TEMETŐBEN

Tisztelgés az
I. világháború katonai
áldozatai előtt
A
nagybecskereki római
katolikus temetőben az
első világháborúban elesett
katonák egykori nyughelyén
emlékhelyet alakítanak ki
a Magyar Nemzeti Tanács
és a nagybecskereki Petőfi
Magyar Művelődési Egyesüelet kezdeményezésére.
Az emlékhely kialakítását
Magyarország Kormánya támogatta.
Az avatásra 2021.szeptember 21-én kerül sor 15.30kor, a nagybecskereki római
katolikus temető egykori
katonai parcelláján.
A Visegrádi Szent
György Lovagrend kezdeményezésére az elesett katonák emlékhelyének a kialakítása, már 2019-ben megkezdődött az ott található
kereszt felújításával, mely
Dulka Andor és a lovagrend
tagjainak köszönve valósult
meg.

»A felújított kereszt
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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. 064/1284698.
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 плаца
587 м² са малим воћњаком. Тел
060/7342-609.
Продаје
се
једнособан
дворишни стан близу Катедрале
са великим подрумом. Тел.
060/443-3753.
На продају плац од 12 ари у
Број
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улици Цара Лазара 35 у Вршцу са
комплетном
инфраструктуром.
Звати после 16 часова. Тел:
066/503-0323.
Продајем кућу 74 м2 на плацу
354 м2 за комплетно реновирање
или рушење, све комуналије.
Првомајска 97. Тел: 064/130-1043.
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
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.
Продајем плац 13,46 ари,
грађевинска зона„Белуца“ Павлиш
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812
Купујем једно и по собни стан,
до другог спрата, погодност са
етажним грејањем или на земни
гас. Тел. 065/3184084.
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 813134.
Продајем плац у Јабланци,
површина 835 м² погодно за
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

пчеларство или сејање. Тел. 830753.
Продајем на Брегу 60 ари,
потез „Павлишко брдо“погодно
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и
0603603311.
Испред раскрснице за Велико
Средиште продајем 12 ари, десна
стрна, 100 метара од асвалта,
добро уа
виноград, воћњак
и пчеларе. Тел. 060/1671519,
060/7401210 и 0603603311.
Продајем кућу у Јабланци, 9
км од Вршца, у центру села. Цена
повољна. Тел. 013/830-753

стране фирме плаћање преко
рачуна, апартмани се налазе
у центру града, паркинг и Wifi
гратисТел. 0638406977
Издајем једнособан намештен
стан, предсобље, чајна кухиња,
купатило и дневна соба. Стан је
погодан за студенте. Цена 120 €.
Тел. 064/9577219
Запосленој девојци издајем
собу, купатило, чајна кухиња,
клима, веш машина, засебан улаз.
Тел. 060/1671519 и 060/ 7401210

РАЗНО
Потребна жена за помоћ у

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
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 гаражу на употребу
војводе Книћанина бр. 70. Тел.
064/2582696
Издајем двособан 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
полунамештен стан на Војничком
тргу, 4. спрат, лифт, кабловска,
слободан од 15.10.2021. Тел.
0621507957
Апартмани за издавање у
Вршцу и Панчеву за домаће и

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
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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. 064/4124994.
Купујем
пластеник
мање
површине до 60 м². Тел. 066/411496.
На продају лежећи масажер,
масажер за каротиде, космодиск
и кухињски сто за 6 особа. Тел.
061/680-6244.
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
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 редакомплетна 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 013/401210.
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. 060/8435097

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 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
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.
На продају приколица за ауто,
повољно. Тел. 063/1214367
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.
На продајем Томос АПН 6С. Тел.
065/2839461
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел.
013/2839416
Купујем Сингер машину за
шивење испаравну, комплетну.
Тел. 063/482418 и 013/861-419.
Поклањам стару исправну веш
машину Горење. Тел. 063/429569
Продајем повољно комплет
летњих ауто гума Hankook 195/65
R15, коришћене 2 сезоне. Тел.
065/3184084.
Продајем казан за ракију
100 литара, превртач. Тел.
064/8372635.
Стрељачком удружењу „Тане“
Вршац за потребе спортског
стрељаштва потребни пиштољи у
калибгу 9мм. Тел. 064/1170705

У СЕЋАЊУ
Дана 14.октобра навршило се 40
тужних година од преране смрти
нашег драгог супруга и оца

АЦА ВАСИЋ
Успомена на Тебе не бледи.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоје: супруга Ковиљка и
ћерка Весна са породицом
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” , ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА
ИЗЛАЖЕЊА 39, БРОЈ 983, 24. ОКТОБАР 2014.

„СРЕБРНИ КОФЕР“ ЗА
„ЛЕКОВИТО БИЉЕ“

Туристичка организација Општине Вршац (ТООВ) освојила је
још једно признање. Реч је о „Сребрном коферу“, другој награди на
манифестацији “Изложба
туристичких публикација
Србије 2014”, одржаној
у Центру за стручно
усавршавање у Крушевцу.
Награђена
је
публикација у издању ТООВ
“Лековито благо Вршачких
планина“, у категорији
вишелисна
туристичка
публикација са више од 50
страна. Овогодишња десета
по реду манифестација
”Изложба
туристичких
публикација Србије 2014”,
у организацији Туристичке
организације
града
Крушевца, окупила је
тридесет излагача из свих
крајева Србије.
Задовољни смо
што се наша публикација“Лековито благо Вршачких планина“
ншла међу награђеним, наглашава Татјана Палковач, директорка
ТООВ. Награде златни и сребрни кофер, које се додељују на овој
манифестацији, представљају симболе путовања. У Крушевцу
наглашавају да ће са том традицијом наставити и у будућности
и на тај начин дати подстицај и мотивисати локалне туристичке
организације у свом даљем раду и залагању да афирмишу и
промовишу своје потенцијале, кроз туристичке публикације које су
од великог значаја за укупну слику дестинације.
“ВРШАЧКА КУЛА” , ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА
ИЗЛАЖЕЊА 39, БРОЈ 983, 24. ОКТОБАР 2014.

ПРЕДСТАВЕ КОЈЕ СМО
ВОЛЕЛИ НА ПРЕТХОДНИМ
ФЕСТИВАЛИМА

Вечерас почиње 22. Међународни фестивал класике „Вршачка
позоришна јесен“, а „Вршачка кула“ вас подсећа како су изгледали
фестивалски дани и које смо све представе имали прилике да
погледамо у последњих десет година.
„Вршачка позоришна јесен“ установљена је 1993. године
поводом двестогодишњице од извођења прве позоришне
представе на српском језику. Фестивал је пажљиво креиран у
складу са потребама позоришне публике и природе Фестивала, али

и у складу са актуелним проблемима културе уопште.
Нове улоге позоришта за нове генерације, култура и медији,
значај позоришних фестивала у контексту савременог друштва само су неке од тема које се кроз трибине и
разговоре отварају на фестивалу. Фестивал„Вршачка позоришна
јесен“, као и сви други позоришни фестивали у основи, гради неку
бољу слику о нама у садашњем времену али и за будућност

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
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.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (9)

ЗАБЕЛЕШКЕ О ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ
У БАУМАНОВИМ ХРОНИКАМА
И ЗАПИСИНИЦИМА
ПОРОДИЦЕ ПЕТКО - ПАВЛОВИЋ
1870.
Ове
године
тако
кишовита јесен била да
се грожђе покварило и
иструлило.

1873.
И ове је године
берба тако рђава да су
људи без све воље оно
мало побрали.

... Ове су године зидали
подрум на Јабучком путу.
Газда од тог подрума је
један Швајцарац именом Б.
Штауб, у подруму налазећа
се бурад од 200-300 акова
комад, донешени из Цириха.
На подруму је написана
узва (фирма) са латинским
словима “Хелвеција”. (Ове
године па и неколико
за њом не донесоше у
виноградима никаква рода,
тако, да су наши Немци
почели да протестују
да су зато виногради
попустили што је тај
велики подрум зидан.)
... Ове године је мало
вина било тако да и они
људи који су из 1 ланца
пре 5-6 година по 16-20
терета (добијали) ове
пак 1 и по, а многи и по
2 до 3 котарице.

1874.
И ове је године
као лане у онај исти
дан тј. 19. априла (1.
маја по нем.) мраз све
винограде
потукао,
а 5. маја је снег читав
дан падо и тако је зима
била да се фуруне
грејале. Дрва се сва
смрзла...
...Ове године је
година бербе тако
рђава да су људи с
котарицама из целог

1881.
Исте
године
у
недељу 10. маја после
подне у пола пет часа
падао је град као
орах крупни и густ
да су људи морали са
лопатама да загрћу.
Млоге је прозоре
полупао и грдну штету
начинио, како вршачке
немачке новине веле
да је штета на овдашње
околне винограде бар
400.000 флорина...

1871.
Те исте године је тако
хрђаво време било да
је више од 200 ланаца
винограда
необрано
остало.
1872.
Ове исте године је
врло слаба берба била,
а зима баш никаква
није била, снега само
мало.

винограда кући грожђе
донели. Млоги су из 2 ланца
само два сепета набрали.
1880.
Ова иста година је врло
кишовита била, Месић је
велик дошао у ове дане
4. маја, 5,8,9,11,12,13,и,14
јуна, а 21. јула је падо град
и потукао неке винограде
овде преко јарка, Павлиша
и тд.
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„ВОЈВОДИНА
СЕ ПЕВА“

У

Градском музеју Вршац вечерас (15. октобра)
од 19 часова биће одржан концерт „Војводина
се пева“, у изведби уметница из Новог Сада др
Агота Виткаи-Кучера, сопран и пијанисткиња мр
Јелена Симоновић-Ковачевић. Замисао уметница је да на
овакав начин оживе и прикажу уметничко стваралаштво
композитора који су деловали у Новом Саду и Војводини,
али и композитора који су најрепрезентативнији
представници појединих националних заједница.
рипремљен је избор соло песама композитора
Исидора Бајића и Јосифа Маринковића, српске
националности, Ђуле Виткаи и Ерне Кираља,
мађарске нацоналности, Ивана Ковача
русинске националности, Пала Абрахама,
немачке националности, Доре Пејачевић и Крешимира
Барановића хрватске националности, Микулаша Шнајдер
Трнавског, словачке националности и Јосифа Шлезингера,
Јевреја, композитора из Сомбора.
роз кратак наратив о композиторима и
стилским одредницама њиховог стваралаштва,
уметнице ће увести слушаоце у несвакидашњи
музички програм саставвљен од дела која је
данас готово немогуће чути на концертним
подијумима у Србији и региону.
Концерт је од изузетног културног значаја јер није познато
да постоји овакав интегрално забележен материјал, а соло
песме представљају плодну средину каква је Војводина у
жанру класичне музике.

П
К

15. 10. 2021. u 19h
Gradski Muzej Vršac

Koncert je podržan od
Gradskog sekretarijata za
kulturu Grada Novog Sada
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КО Ш А Р К А
КОШАРКАШИ ВРШЦА ПОРАЖЕНИ У ДРУГОМ КОЛУ КЛС

ЗАТАЈИО ШУТ НА ДУНАВУ

Кошаркаши Вршца нису успели да понове квалитетну
игру из првог кола, када су у Центру Миленијум убедљиво
савладали ужичку Слободу, и изгубили су од Дунава
у Старој Пазови у неизвесној завршници. У Хали Парк
домаћи су били у резултатској предности током читавог
меча, али је у финишу тим тренера Ђокића заиграо
ангажованије у одбрани, и упркос лошем проценту шута
споља и промашених девет слободних бацања, на четири
минута до краја дошли су на само три поена заостатка
(69:66). Међутим у кључним тренуцима најпре је први
стрелац меча, Јузбашић, повећао предност Дунава, а
потом је Поповић тројком подигао предност свог тима
на 8 поена (74:66) и практично решио питање победника.
Тренер Вршца Владимир Ђокић је на конференцији за
медије похвалио добру игру младих играча Дунава, а у
анализи меча за читаоце „Куле“ изнео је бројне замерке
на игру свог тима.
- Изгледало је као да смо ми млађи од њих и да смо
неискусни и збуњени. Нисмо добро отворили меч и онда
смо се читавим током враћали. Било је ту борбености, али
нисмо имали концентрацију у шуту за три поена, у неким
моментима смо журили, у контранапдима нисмо били
паметни и храбри да их искористимо. Реално одиграли
смо лоше и заслужено изгубили.
У наредном колу Вршчане чека још тежи посао. У
Центар Миленијум долази једна од најквалитетнијих
екипа лиге, Златибор, члан АБА 2 лиге коју предводе
бивши играч Вршца Кутлешић и бивши играч ФМП
Железника, Протић.
- Златибор је у првом колу убедљиво поражен од
Динамика и сигурно ће уследити реакција. У питању је
свакако један од најквалитетнијих тимова, неке њихове
играче сам тренирао, познајем их добро, али исто тако
знам да моја екипа има карактер и убеђен сам да ћемо
бити мотивисани, храбри, пожртвовани, енергетски на
највишем могућем нивоу и учинићемо све што је у нашој

Златибор шири гране, Вршац збија редове:
Кошаркаши Вршца позивају на дерби
ДУНАВ – ВРШАЦ 76:69 (19:14, 29:23, 14:16, 14:16)
Стара Пазова, Хала Парк, судије: Глишић, Пецељ, Дашић.
ДУНАВ: Тарлаћ, Поповић 8, Петровић 14, Боровићанин,
Малиџан 5, Миленковић, Јовановић 15, Миљковић 5,
Грковић 4, Вукчевић 9, Јузбашић 16 (16 ск).
ВРШАЦ: Радовановић 2, Л. Јовановић 6, С. Јовановић, Агоч
2, Илић 6, Јурчек 11, Васиљевић 7, Димић 11, Јековић 6 (10
ск), Тејић 5, Мајсторовић, Николић 13.
моћи да изненадимо Златибор, јасан је Ђокић.
Без икакве дилеме Вршчани ће морати под хитно
морати да поправе извођење слободних бацања јер су
само у прва два кола промашили чак 22. Такође, шут за

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 2.КОЛО
Колубара - Слобода		
Дунав - Вршац			
Металац - Динамик VIP PAY		
Слодес SoccerBet- Војводина
Нови Пазар- ОКК Београд		
Здравље - Раднички		
Младост - Слога 			
Златибор – Тамиш			

71 : 73
76 : 69
90 : 85
70 : 100
86 : 77
71 : 74
82 : 74
одложено

1.ОКК Нови Пазар 2
2.Металац
2
3.Младост
2
4. Динамик
2
5.Војводина
2
6.Вршац 		
2
7.Здравље
2
8.Дунав 		
2
9.ОКК Београд 2
10.Раднички
2
11.Слобода
2
12.Тамиш
1
13.Колубара
2
14.Слога
2
15. Слодес
2
16.Златибор
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
1

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1

два поена против Дунава није био импресиван, свега
нешто више од 50 одсто, уз мизеран учинак за три поена,
три поготка из 27 покушаја.
- Реално још увек се прилагођавамо, они на мој начин
рада, ја на њихове могућности и очекујем да ћемо
у наредним утакмицама бити све бољи. Наравно, уз
подршку публике са трибина какву смо имали у првом
колу, неупоредиво је лакше играти и ја се надам да ће нам
и против Златибора наши симпатизери бити шести играч,
закључио је Ђокић.
Меч Вршац – Златибор игра се у суботу, у Центру
Миленијум са почетком у 18 часова.

Б.Ј.

.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА У ДРУГОМ КОЛУ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ ДОЧЕКУЈУ ЈЕДНУ ОД НАЈБОЉИХ СРПСКИХ ЕКИПА

Фото: М. Живковић

„КОРАЋ“ ТЕСТИРА ВРШЧАНКЕ У МИЛЕНИЈУМУ

Меч другог кола између београдског Партизана
и Вршца одложен је на захтев Вршчанки, разлог је
лош здравствени билтен. Плејмејкер Марина Стојић
позитивна је на коронавирус, повређена је била искусна
Љиљана Марјановић, ван строја су остале и Милана
Керкез и Тамара Репац. За сада је сигурно да у мечу
трећег кола тренер Мирослав Кањевац неће моћи да
рачуна на Стојићеву, Марјановићев би могла да буде у
тиму под инекцијама, Репац и Керкез би могле да се нађу
на паркету.
- Долази нам противник са којим смо одмерили снаге
у припремном периоду и који игру базира на свом
тешком центру, искусној Јелени Максимовић. Ми нећемо
одустати од нашег концепта брзе игре са много трчања,
покушаћемо на тај начин да елиминишемо њихов
квалитет под таблом. Без обзира на нашу здравствену
ситуацију мислим да имамо квалитет да забележимо
победу и ја сам оптимиста, рекао је Кањевац.
Утакмица Вршац – Радивој Кораћ игра се у Центру
Миленијум у суботу са почетком у 15 часова.

Б.Ј.

Џ УД О

СЕДАМ МЕДАЉА
ЗА ЏУДИСТЕ
Џудо клуб „Локомотива“ освојила је седам медаља на
првом Међународно меморијалном турниру „Милош
Остојић“ у организацији породице Мајдов и џудо клубова
“Спарта” и “Рандори” из Источног Сарајева.
Локомотива је учествовала са 9 такмичара, који су освојили
пет златних, две бронзане медаље и пехар за најбољу екипу
старијих полетараца. У укупном пласману Локомотива је
заузела 6. место.
Златне медаље освојили су: Јелена Атанацков (две),
Марија Атанацков, Страхиња Поткоњак и Огњен Бојовић, а
бронзане Томислав Сухецки и Наташа Митровић.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО
Пролетер – Студент		
Врбас - Војводина 021		
Арт Баскет – Краљево		
СПД Раднички – Ц.звезда		
Партизан 1953- Вршац		
Радивој Кораћ – Дуга		

63 : 67
53 : 72
99 : 71
66 : 104
одложено
одложено

1.Војводина 021
2.Црвена звезда
3.Арт Баскет
4.Краљево
5.Студент
6.Раднички
7.Вршац 		
8.Партизан 1953
9.Пролетер
10.Врбас		
11.Дуга 		
12.Радивој Кораћ

0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 9. КОЛО

ВРШЧАНИ ЛАКО И УБЕДЉИВО СЛАВИЛИ У ВЕЧИТОМ ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ У 9. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ОСМАНАГИЋ КИШНИ ЧОВЕК

Вршчани су на стадиону под
кулом у потпуности оправдали
улогу
фаворита,
потврдили
велики успон форме и истакли
озбиљну кандидатуру за титулу
јесењег првака. Игра оба тима у
првом полувремену могла је да
задовољи фудбалске сладокусце
који
преферирају
офанзиван
фудбал јер се играло нападачки,
без калкулација са великим
бројем повољних прилика. Први
су до шансе стигли гости, одлични
Јанковић
дубинском
лоптом
пронашао је Милинковића, али
је нападач Панчеваца шутирао
преко гола. Само минут касније
Вршчани су узвратили преко
Николића, сјајно је реаговао на
центаршут Јовковића, голман
Динама чудесно је спасао свој гол.
У наредних шест минута виђене су
две бравуре најбољег појединца
меча Османагића. Најпре је у
22. минуту из слободног ударца
„сувим листом“ погодио пречку,

шест минута касније, старховитим
полуволеј ударцем уздрмао је
стативу.Коначно, у 37. минуту
изабраници тренера Мијаиловића
успевају да материјализују велику
иницијативу и после одличног
центаршута Лазевског из корнера
Николић је био највиши у
шеснаестерцу Динама и ефектно
главом постигао водећи погодак,
1:0.
У другом полувремену темпо
игре је пао а Вршчани су уласком
Филипа Илића и Новаковића
променили ритам и у последњих
20 минута констатно угрожавали
гол гостију. Новаковић је за три
минута припремио две колосалне
прилике Милану Илићу и младом
Главинићу, али се резултат
променио тек у самом финишу,
када је Филип Илић спојио са голом
Новаковића, голгетер његовог
реномеа такав зицер не пропушта,
2:0.
Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ – ДИНАМО 1945 2:0 (1:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца
150, судија: Алекса Бибин (Зрењанин) 7,
стрелци: Николић у 38, Новаковић у 83.
минуту, жути картони: Османагић (ОФК
Вршац), Јанковић, Милојевић (Динамо).
ОФК ВРШАЦ: Марковић 7, Јовковић
7 (од 57. Новаковић 7,5), Благојевић 7,
Лазевски 7, Османагић 8, Стојковић 7,
Грек 7 (од 46. Ф. Илић 7,5), Бељин 7,5, М.
Илић 7 (од 85. Секулић -), Радисављевић
7 (од 36. Главинић 7,5), Николић 7,5 (од 46.
Качаревић 7,5).
ДИНАМО: Анџић 7, Милосављевић 6,
Блажић 6, Милинковић 6,5, Чучак 6 (од
63. Ђокић), Петровић 6,5 (од 54. Минић 6),
Шимун 6,5, Јанковић 7 (од 46. Миливојевић
6), Милојевић 6 (од 46. Колочка 6),
Петровић 6,5, Бачанин 6 (од 54. Чикић 6).
Играч утакмице: Амер Османагић

УПРКОС ВАЖНОЈ ПОБЕДИ ТРЕНЕР МИЈАИЛОВИЋ УПОЗОРАВА:

НЕМА ОДМОРА КАД ЈЕ ЦИЉ ТИТУЛА

Вршчани су савладали панчевачки Динамо у
јужнобанатском дербију 9. кола Српске лиге Војводина
који је био права посластица за љубитеље фудбала а да је
бар половина прилика на утакмици искоришћена био би то
голгетерски ватромет за памћење. Тренер Ненад Мијаиловић
после дужег времена имао је на располагању скоро
комплетан играчки кадар за састав најбоље једанаесторице.
- Задовољан сам због четврте победе у низу, успели
смо да извршимо ротацију у тиму а да резултат не трпи. На
моменте нисмо били агресивни и то ме љути, неки играчи
су на моменте помислили да могу да одморе. Ове недеље
заборавили су на одмор јер бити играч ОФК Вршца захтева
мукотрпан рад, јасан је стратег Вршчана.
Вечити јужнобанатски дерби неизвестан је чак и када су
тимови на супротним странама табеле.
- Динамо има јачи тим него што говори њихова позиција на
табели. Нисмо се опуштали, победа је заслужена, али сваки
се минут мора одиграти максимално, истиче Мијаиловић.
Меч је својим сјајним потезима обележио Амер
Османагић.
- Резултат је могао бити и убедљивији у нашу корист, али
за нас су најважнија три бода у борби за врх и за остварење
нашег циља, каже везиста Вршчана.
У наредној утакмици Вршчани ће имати тежак задатак.
- Стари град је млада и спремна екипа која је добила нов
квалитет повратком тренера Јелића. Уколико будемо имали
лоше моменте о којима сам причао бићемо кажњени, а
опет уколико изгарамо и играмо посвећено циљу, верујем у
победу, закључио је Мијаиловић.
Б. Ј.

Корак ближе циљу:
Амер Османагић, офанзивни везиста Вршчана

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

4:0
2:2
2:0
0:1
0:2
2:3

Инђија - Подриње			
Петар Пуача - Раднички (Зр)		
Железничар - Омладинац		
Пролетер 2006 - ОФК Вршац		
Раднички (СМ) - ОДР			
Петрика - Динамо 1945		

2:1
0:5
5:0
1:2
0:2
8:0

Дербy 2015 – Железничар		
Раднички (Ш) - Јединство (СП)		
ОДР – Петрика			
Спорто 023 – Инђија			
Пролетер 2006 - ОФК Вршац		
Раднички (СМ) - Раднички (Зр)		
Омладинац - ГФК Словен

20
19
17
16
15
15
15
11
10
8
4
0

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

20
20
20
20
18
15
11
10
7
6
3
0

1.ОФК Вршац
2.Дербy 2015
3.Раднички (Зр)
4.Железничар
5.Петрика
6.Јединство (СП)
7.Раднички (СМ)
8.Спорто 023 (-2)
9.Инђија 		
10.Пролетер 2006
11.Раднички (Ш)
12.ГФК Словен
13.ОДР 		
14.Омладинац

2
1
2
4
3
0
3
2
4
2
1
0

1
2
2
1
2
4
2
4
3
5
7
9

1
1
2
1
0
2
1
2
0
1
0
1
0
3
0
1

1
1
1
2
3
2
3
3
5
5
6
6
7
5
7
7

22
22
20
19
18
17
16
14
12
10
9
7
6
6
6
4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК 9. КОЛО
Слобода - Борац			
Бегеј - Омладинац ФАМ 		
Нафтагас - Јединство (В)		
Младост - БАК			
Војводина 1928 - Ц.звезда (ВС) 		
Пролетер - Слога 			
Полет - Јединство (БК)		
Црвена звезда (РС) - Козара 		
8
7
6
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
1
0
0

1
1
2
1
3
2
2
1
1
4
3
2
1
3
4
3

2:0
1:1
2:0
1:0
2:0
4:0
0:2
2:0
0
1
1
3
2
3
3
4
4
3
4
5
6
5
5
6

Долина - Партизан (Г)		
Долово - Ц. звезда			
Будућност (А) - Вултурул		
Раднички (К) - Стрела		
Стари Тамиш - Партизан (У) 		
Слога (БНС) - Јединство С.		
Хајдучица - Спартак 1911		
Потпорањ - Југославија		

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ -“ЈУГ”8 КОЛО

6
6
5
4
4
5
4
3
2
2
1
0

7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
2
1

1:3
1:0
2:0
3:2
2:0
3:0
2:0
2:1

25
22
20
16
15
14
14
13
13
10
9
8
7
6
4
3

ПФЛ ПАНЧЕВО 9. КОЛО

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”9. КОЛО

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1.ОФК Бечеј 1918 9
2.Феникс 1995
9
3.ОФК Вршац
9
4.Текстилац
9
5.Омладинац
9
6.1. мај Рума
9
7.Борац (Ш)
9
8.Борац (С)
9
9.ОФК Кикинда 1909 9
10.Раднички 1912 9
11.Јединство (СП) 9
12.Хајдук 1912
9
13.ОФК Стари Град 9
14.Тиса 		
9
15.Раднички (Зр) 9
16.Динамо 1945
9

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

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ“ЈУГ”9. КОЛО

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

Хајдук 1912 - ОФК Бечеј 1918		
Омладинац - ОФК Кикинда 1909
1. Мај Рума - Борац (С)		
Раднички 1912 - Јединство (СП)		
Текстилац - Борац (Ш)		
Феникс 1995 - ОФК Стари Град		
ОФК Вршац - Динамо 1945		
Раднички (Зр) - Тиса 			

9
9
8
9
9
9
7
9
9
9
9
8

6
6
6
6
6
5
3
3
2
2
1
0

2
2
2
2
0
0
2
1
1
0
0
0

1
1
0
1
3
4
2
5
6
7
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7

8
7
6
6
4
4
4
4
3
2
2
2
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0

4:0
0:1
0:1
1:2
0:4
0:6
одложено
0
1
2
2
3
4
4
4
4
5
6
5
6
7

24
21
18
18
13
12
12
10
10
7
6
6
4
0

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
4
5
4
5
4
3
3
4
3
3
2
2
2
1

0
3
4
1
4
1
3
3
3
0
2
2
3
2
0
1

2:1
4:0
6:1
11 : 0
4:0
2:2
3:1
2:2
3
1
1
3
1
3
2
3
3
5
4
4
4
5
7
7

18
18
16
16
16
16
15
12
12
12
11
10
9
8
6
4

24 ВРШАЧКА КУЛА
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