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ОД ОВОГ ДЕЦЕМБРА НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ ПРОИЗВОДЕ КОМПАНИЈЕ САНОФИ

ХЕМОФАРМ ПРОШИРИО ПОНУДУ ЗА СРБИЈУ

У оквиру споразума о
дистрибуцији здравствених
производа широке потрошње
у 20 европских земаља, Штада
и Хемофарм за потрошаче у
Србији учиниће доступним
седам брендова (11 производа)
француске компаније Санофи.
Хемофарм који послује у оквиру
Штада групе, преузео је дистрибуцију
и прометовање асортимана брендова
широке потрошње компаније Санофи,
чиме је додатно проширио понуду
производа за пацијенте и потрошаче
у Србији. Buscopan, Bisolvon и Dulcolax
само су неки од познатих брендова који
су покривени уговором између Штаде
и Санофија, а биће доступни у Србији

посредством Хемофарма.
Средином ове године Штада и Санофи
закључиле су споразум за 20 европских
земаља, међу којима је и Србија, на
основу којег ће Штада бити надлежна за
дистрибуцију и прометовање Санофијевог
портфолија на овим тржиштима. Споразум
две мултинационалне компаније обухвата
дистрибуцију око 50 Санофијевих
брендова, међу којима су производи за
ублажавање кашља и прехладе, против
алергија, за ублажавање болова, за
бољи рад органа за варење, додаци
исхрани итд. На тржишту Србије биће
доступно 11 производа унутар седам
брендова, међу којима су Бусцопан,
Buscopan, Bisolvon, Dulcolax, Essentiale
Forte и др. Према речима генералног
директора Хемофарма Роналда Зелигера,
ова компанија свакодневно потврђује
колико је важан партнер пацијентима

и потрошачима у Србији, као и целом
здравственом систему, јер константно
шири асортиман производа, улаже у
његово осавремењивање и труди се
да на сваку болест и тегобу одговори

партнер
лекарима,
фармацеутима,
пацијентима и потрошачима широм
земље, јер нуди модерна решења за
различите
здравствене
проблеме
људи“, истиче директор Зелигер. На овај

Наш циљ је да на сваку болест или тегобу одговоримо адекватним
леком или превентивом: Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма
адекватним леком и превентивом. „Наш
широки портфолио лекова и медицинских
средстава представља одговор струке
и науке савременим фармацеутским
решењима за бројне болести и тегобе
пацијената. Додавањем нових брендова
као што су Bisolvon, Buscopan, Dulcolax,
Хемофарм потврђује колико је поуздан

начин Хемофарм на почетку зимске
сезоне проширује постојећи портфолио
брендова за кашаљ, прехладу и
респираторне болести, као и категорију
дигестивног здравља и постојећи
асортиман препарата за алергијске
реакције.

ПАНДЕМИЈА КОРОНАВИРУСА ИЗАЗВАЛА ПОВЕЋАЊЕ КОЛИЧИНЕ ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА

ЗНА ЛИ СЕ ДА ЛИ СУ МАСКЕ ЗАРАЗНЕ
ИЛИ СУ САМО КОМУНАЛНИ ОТПАД?

Количина инфективног отпада током
периода
здравствене
кризе
изазване
коронавирусом повећала се за 30 до 40 одсто, а
увећању допринело је и кућно лечење, сматрају
стручњаци. Да ли ковид отпад може да утиче
на здравље људи и колико оно има утицај на
околину, нико није испитивао до сада. Познато
је да се пре пандемије у Србији производило
око 5.000 до 5.500 тона медицинског отпада
годишње, од чега је око петине представљала
опасан отпад, подсетили су говорници панела
“Куда иде отпад од ковида?” који су организовали
Земља знања и Нова економија
Медицински отпад је најопаснији када
се меша са обичним, комуналним отпадом,
а Србија тренутно нема анализу да ли је
његово неправилно одлагање изазвало даља
заражавања коронавирусом у Србији, односно
колико смо оштећени услед небезбедног
руковања.
Проблем је што за сада постоји мање од десет
инспектора за надзор опасног отпада у Србији,
али ни повећање броја инспекцијских служби не
би допринело бољој ситуацији без ригорознијих
казни, оцењено је на конференцији “Куда иде
отпад од ковида?”.
Подробније
анализе
потенцијалног
негативног утицаја на здравље ковид-отпада
за сада није ни могуће, јер у Србији живи
приближно 60.000 људи који живи од сакупљања
секундарних сировина, којима је то једини извор
опстанка, подсетила је Мирјана Тодоровић из
Министарства заштите животне средине.
Иако су грађани били одговорнији у
одлагању отпада током прва два месеца
пандемије, ситуација је сада далеко гора због
повећане производње медицинског отпада без
претходног третмана.
- Ради се на изменама закона, наредне године
планиране су нове пропратне стратегије о
управљању отпадом - најавила је Тодоровић.
Некадашњи директор Градског завода за
јавно здравље у Београду и професор у пензији

Високе струковне школе Слободан Тошовић
објаснио је да су и пре избијања здравствене
кризе постојали протоколи за понашање
установа, да је примарна селекција отпада
који тамо настаје ригорозна, али да је уочено
да постоје проблеми у његовом накнадном
третирању и складиштењу.
- Постоји и опасан и неопасан медицински
и фармацеутски отпад. Овај други може да
се одлаже на депонију, док опасан мора да
се селектује, пакује, посебно транспортује и
складишти, и након тога се третира... Између
десет и 12 одсто укупног отпада здравствених
установа спада у медицински отпад. Подаци
о количини су стари, рачунамо да имамо
42.000 (болничких) кревета, један генерише
око 1,5 килограма, тако можемо да дођемо до
знатно веће количине. Није ни сав отпад исти,
инфективни је релативно добро решен - сматра
Тошовић.
Инфективни отпад чини 30 до 40 одсто
укупног медицинског отпада, а проблем је
био увећан што је Србија у једном тренутку, у
децембру 2020. године, имала натпросечан број
лежећих пацијената, односно 10.000 попуњених
кревета.
- Када то помножите, видите да су капацитети
пренапрегнути или смо их већ прешли. Зато
смо размишљали да се кроз будуће стратегије
припремимо за овако ванредне ситуације.
Потребно је јединствено решење приватног и
друштвеног сектора. Закони ни сада нису лоши,
али се увек враћамо на спровођење прописа. За
то нам је потребна стимулација, субвенције, али
и едукација - рекао је Тошовић.
Третирање тоне медицинског отпада у
Европи тренутно кошта око 20.000 евра, каже
Тошовић и додаје да се очекује да та цена буде
још већа, јер државе ЕУ неће ускоро моћи да га
извозе у Кину.
- Због тога треба да размишљамо о
спалионицама, али ми ни за најбенигније врсте
отпада нисмо успели да нађемо локације,

оптуживали су нас да смо лопови, да ћемо
загађивати животну средину, а само у Европи
постоји 400 спалионица. Не може све да се
рециклира, нешто мора и да се спаљује, а отпад
је нешто што се прихвата за обновљив извор
енергије. То можда помало делује као јерес, али
ми нисмо у стању да организујемо ни примарну
ни секундарну селекцију отпада. Ако ми не
кренемо да чистимо Србију, ми ништа нећемо да
урадимо - оценио је Тошовић.
Директор компаније Ремондис Медисон
Зрењанин Бојан Сударев казао је да је ковид
криза била прва ситуација у којој је цео систем
одлагања инфективног отпада стављен на пробу,
и у приватном и у државном сектору.
Као позитивну ставку Сударев види и то што
је, кад је епидемија ковид 19 званично почела у
Србији, њихова компанија добила велики број
питања, од других фирми али и појединаца,
који су хтели да сазнају како да безбедно
одложе искоришћене маске и рукавице. - То
ме је изненадило, јер смо испали друштвено
одговорна нација. Без обзира да ли су заражени
или не, људи нису хтели да бацају маске у
комунални отпад. Решење није да се локалне
самоуправе обавежу на одлагање овог отпада,
већ да грађанима оставе могућност. Макар
један контејнер, једну канту, да маске не би
завршавале у туђим баштама, у канализацији истакао је Сударев.
Каже да је систем жив, да функционише, и да
је прошао најтежи период боље него што је ико
очекивао.
- Капацитети су на максимуму, а квалитет
третмана у самим установама које га производе
је једнак као и другим земљама ЕУ, само што
се овде тиме баве болнице. Симптоматично је
да болнице уносе и туђ опасан отпад у своја
дворишта ради третмана, што значи већи ризик
- навео је Сударев.
Негативна ставка је што је неопходно
успостављање и ажурирање Централног
регистра загађивача, да би се знало колико

отпада има у Србији, сходно капацитетима
установа које га производе.
- То је моје лично мишљење, упознат сам
са тржиштима у Европи, потребне су нам
јасно дефинисане категорије капацитета за
третман и управљање отпадом. У Србији имамо
најкомликованији систем извештавања о отпаду
у Европи. Примера ради, један стоматолог, или
ветеринар, мора да најављује кретање отпада
кроз апликацију која је често нестабилна,
штампа десетак докумената, да управља
информационим системом за који можда није
обучен. Непоуздани подаци значе и неефикасан
систем - закључио је Сундарев.
Игор Јездимировић, представник удружења
“Инжењери заштите животне средине”, навео је
да је Србија током епидемије научила колико је
важно здравље, али да смо тек започели учење
о важности адекватног одлагања отпада. За
то је, према његовим речима, потребан добар
законски оквир, али и институције које ће
санкционисати људе који не умеју да се понашају.
- Неодговорно понашање према свим
врстама отпада и немогућност државе да
решавање проблема спусти на локални ниво ће
нам се свима обити о главу. Ту су вишедеценијски
нерешени проблеми. Поред медицинског
отпада, процењује се да свака особа производи
килограм отпада на дан. Екологијом се не
бавимо да бисмо спасили лептире или планету,
већ да бисмо имали што мање трошкове лечења.
Превенција је и овде кључ - категоричан је
Јездимировић.
Марија Магдалена Идеи Трифуновић

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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ЧЕШКА КОМПАНИЈА СТИГЛА У ВРШАЧКИ ТЕХНОЛОШКИ ПАРК

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПРОИЗВОДА ОД ПЛАСТИКЕ
средина са развијеним пословним амбијентом, истакла је
Градоначелница Вршца Драгана Митровић.
Амбасадор Томаш Кухта истакао је на почетку свог
обраћања да Чешка спада у највеће улагаче у Србији.
- Имамо велику подршку од српских институција и
Фото: Б. Јосимов

У индустријској зони Технолошки парк у Вршцу, у среду 15.
децембра, свечано је положен камен темељац за изградњу
Комплекса за производњу производа од пластике “IMG
MANUFACTURING DOO”, део чешке групације “IMG BOHEMIA”
из Плане на Лужњици. Церемонији свечаног полагања
камена темељца присуствовали су градоначелница Вршца
Драгана Митровић, директор компаније “IMG BOHEMIA”
Михал Грус и амбасадoр Чешке Републике у Србији њ.е. Томаш
Кухта. Реализација ове инвестиције предвиђена је у три фазе
укупне вредности 15 милона евра. Отпочела је прва фаза
изградње, вредности 5 милиона евра чији је завршетак, као
и почетак рада фабрике и производног процеса предвиђен
за октобар 2022. године. Друга фаза планирана је за 2023.
док ће трећа фаза бити реализована током 2024. године обе
појединачне вредности по 5 милиона евра. Република Србија
помогла је ову инвестицију са 1.839.000 евра, а локална
самоуправа пружила је подршку у изради планско техничке
документације.
- Ово је добра вест за Вршац и Вршчане јер инвестиција
чешке компаније значи и нова радна места. Град Вршац
је од почетка укључен у пројекат, пружио је инвеститору
неопходну подршку у припреми планско-техничке
документације и обезбедиће све оно што је у надлежности
локалне самоуправе. Велико нам је задовољство што се
инвеститор после студиозног размишљања одлучио за Град
Вршац, што је за нас сигнал да смо препознати као озбиљна

Инвестиција вредна 15 милиона евра:
Градоначелница Драгана Митровић, помоћник
градоначелнице Дејан Сантрач, амбасадор Чешке
Томаш Кухта и чешки привредник Михал Грус

председника Републике Србије , 2019. године о овој
инвестицији разговарали су председници Србије и
Чешке у Београду. Нама је веома битно да се улаже и у
градове као што је Вршац, у коме имамо чешку мањину,
захваљујем се породици Грус која се одлучила да
инвестира овде, сигуран сам да ће то бити на обострано
задовољство, рекао је чешки амбасадор.
Комплекс би требало да почне са радом у пуном капацитету
најкасније од 2025. године и планирано је запошљавање 113
радника. Објекти ће се простирати на површини од око 6.000
квадратних метара изграђени на парцели од 13.520 квадратних
метара чије је ограђивање и инфраструктурно опремање у
току. Најпре је предвиђена изградња комплекса за производњу
производа од пластике - екструдиране плоче и производња
пластичних резервоара. У осталим фазама изградиће се погони
за производњу пластичних делова за аутомобиле, камионе
и аутобусе. Поред саме зграде биће изграђене припадајуће
саобраћајнице, платои, паркинзи за путничка возила, пешачке
површине и саобраћајни прикључак на постојећу јавну
саобраћајницу, као и два помоћна објекта у виду противпожарног
резервоара са црпном станицом и трафо станица. Фабрика је
пројектована од стране вршачке фирме “Бироплус” у складу
са свим светским стандардима, без емисије загађења и
било каквог негативног утицаја на животну средину.
Испоштовани су сви еколошки стандарди, цео комплекс
је испројектован као високо енергетски ефикасан.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ

НОВИХ 12 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

Помоћница градоначелнице Вршца,
Тамара Радочај присуствовала је у
Министарству за бригу о селу, свечаном
потписивању дванаест тројних уговора
за доделу бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са окућницом
између министарства, Града Вршца и
будућих купаца који су остварили све
услове предвиђене конкурсом у укупној
вредности 13.144.379 РСД.
Куће се
налазе у насељеним местима Мали Жам,
Влајковац, Уљма, Марковац, Избиште,
Велико Средиште, Гудурица и Ритишево.
Конкурс је трајао до 1. новембра,
а
према
условима
прописаним
Уредбом Владе Републике Србије,
подносиоци пријаве на конкурс били
су брачни и ванбрачни парови, млади
пољопривредници и пољопривреднице
и самохрани родитељи до 45 година
старости који желе да започну свој живот
на селу. Вредност куће са окућницом, који
су заинтересовани сами проналазили,
није могао бити изнад 1,2 милиона
динара, а цео програм се спровео
у сарадњи са јединицама локалне
самоуправе, које су вршиле процену
тржишне вредности и проверавале да ли
су регулисани имовинско-правни односи
те непокретности.
“Програм доделе средстава има
одличну
популациону
политику

ВРШАЧКИМ ШКОЛАМА 180 РАЧУНАРА И 12 ШТАМПАЧА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, обезбедило је рачунаре за школе широм
Србије. У среду 15. децембра су у ОШ “Паја Јовановић” Вршац, представници Школске управе за
Банат уручили 443 рачунара и 28 штампача школама са територије Јужног Баната, од чега чак 180
рачунара и 12 штампача вршачким школама. Свечаној додели присуствовали су поред директора
школа и начелница Школске управе Јужног Баната Снежана Олушки Влачић, као и члан Градског
већа за образовање Мирослав Лепир.

чији је циљ смањење миграторних
кретања становништва која доводи до
депопулације у руралним подручјима
Републике Србије, мотивисање сеоског
становништва да остане на селу и
подстицање младих да се врате на село,
решавањем стамбеног питања као и
покретање и раст привредних активности
на селу”, рекла је након потписивања
уговора Тамара Радочај, помоћница
градоначелнице Вршца.

ГРАД ВРШАЦ И ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЗБЕДИО ПАКЕТИЋЕ ЗА ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА СА ДЕДА
МРАЗОМ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

Град Вршац је и ове године обезбедио новогодишње
пакетиће за своје најмлађе суграђане, који ће вршачким
малишанима бити додељени у понедељак 27. децембра у
Конгресно-музичкој дворани Центра Миленијум, док ће
сва села обићи дечји караван са Деда Мразом. Право на
пакетиће имају сва деца са територије Града рођена од
2011. до 2021. године.
Град Вршац позива родитеље да сву децу овог узраста
са територије Града Вршца пријаве за пакетиће, почев
од петка 10. па до 20. децембра, на форми за пријаву
на сајту Града Вршца
http://vrsac.com/paketici.
aspx?Lang=cir&Pid=4 или попуњавањем писане пријаве
у Великој сали Градске куће, сваким радним даном од 10
до 18, а викендом од 10 до 14 часова, док ће на селима
пријаве бити организоване у месним канцеларијама од
понедељка 13.12.2021. Ваучери за подизање пакетића
моћи ће да се преузму у Градској кући од 23. децембра.
Град Вршац ове године решио је да изненади и

обрадује још више малишана него претходних
година. Наиме, досадашња пракса била је да
пакетиће добију сва деца узраста до 7 година, али
ове године Деда Мраз ће даривати и школску децу
рођену 2011. и млађе. За све малишане обезбеђено
је и сликање са Деда Мразом, као и бесплатан
новогодишњи календар са фотографијом. Све
ово наставак је једне лепе традиције у којој Град
Вршац дарује своје најмлађе, а ове године осим
већег броја деце која ће добити пакетиће, њих
преко 4.500 припремљен је и богат новогодишњи
програм.
За све малишане који ће добити пакетић од Града
Вршца, Народно позориште “Стерија” припремило
је дечји спектакл “Бајка о пријатељству”, инспирисан
“Чаробњаком из Оза” и “Снежном краљицом”, који ће у
Конгресној дворани бити изведен у два термина на дан
доделе пакетића.

Тачан распоред поделе пакетића по узрастима и
почетка дечје представе биће назначени на ваучеру.
Такође, сви додатни детаљи биће објављени и путем
средстава јавног информисања, друштвених мрежа и
портала Града http://www.vrsac.org.rs/

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 ХОТЕЛУ „СРБИЈА“ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ“

МОДЕРАН ДИЗАЈН НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ТРПЕЗЕ

Протеклог викенда у хотелу “Србија” одржана је 11.
по реду манифестација Празничне ђаконије, изложба
празничне трпезе, домаће радиности, сувенира, као и
разних ђаконија у време Слава, Божића и Нове Године.
Ова манифестација за циљ има промоцију културне
баштине и традиције у неговању обичаја житеља
Војводине и осталих крајева Србије. Манифестација
је била изложбеног и продајног карактера тако да су
сви посетиоци могли да купе и народне рукотворине,
оригиналне уникатне божићне и новогодишње
украсе и аутентичне гастрономске специјалитете. Није
изостао ни богат програмски садржај манифестације,
а за то су се побринули: Дечији хор “Распевано срце”,
дечији ансамбли КУД-а “Виногради” из Гудурице и
КУД-а “Грозд” из Вршца, Студио савремене игре “Оља”
и музичка група “Као некад”.

У оквиру манифестације награђени су ученици
нижих разреда основних школа који су учествовали
на конкурсу креирања најлепше новогодишње
честитке. На адресу Туристичке организације, дошло
је преко 200 радова, а 23 најлепша награђена су
новогодишњим пакетићима. Рад Емина Беланова,
ученика трећег разреда ОШ Паја Јовановић из
Вршца, проглашен је за најбољи и он ће красити
званичну честитку Туристичке организације. Радови
са конкурса “Новогодишња честитка” изложени су у
холу хотела Србија.
Изложба Славских погача показала је креативност
више од 30 домаћица које су изложиле погаче и свака
је била награђена пакетима које им је припремила
Туристичка организација Вршац и у сарадњи са
спонзором манифестације Житобанат АД.

“Пред нама су најважнији празници када се
породице окупљају, славе, друже се и својим
поклонима дарују најмилије. Ово је била одлична
прилика да им помогнемо у одабиру како поклона,
тако и идеја за новогодишње и божићне декорације.
Празничне ђаконије, окупиле су ове године више
од 50 излагача и преко 1000 посетилаца, а међу
многобројним излагачима, који су представили
традиционална јела било је младих учесника који
су на мало модернији начин показали обичаје у
спремању свечаних трпеза. Сви они изразили су
своје позитивне утиске и лепе емоције, поводом
одржавања једне овако креативне и пре свега
празничне атмосфере, каква је владала у суботу 11.
децембра у хотелу Србија, рекла је Татјана Палковач,
директорка Туристичке организације Града Вршца.
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Град Вршац

издаје у закуп путем прикупљања писмених
понуда у затвореним ковертама и то:
1.
Пословни простор
у Вршац,
Гаврила Принципа 4. у површини од 72,00
м2 (I зона) са почетном ценом од 34.560,00
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 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
3.
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
4.
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
5.
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
6.
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
7.
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
8.
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
9.
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
10. 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
11. 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
12.
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
13. 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
14. Пословни простор у Уљми , Трг
Ослобођења 3 у површини од 10,00 м2
(I зона) са почетном ценом од 1.500,00
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 840720804-40 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 24.12.2021. 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 24.12.2021. 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 24.12.2021. 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
23.12.2021. г.
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ИНТЕРВЈУ
СНЕЖАНА УДИЦКИ, ДИРЕКТОРКА НП „СТЕРИЈА“:

„ОСЛУШКУЈЕМО ЖЕЉЕ ПУБЛИКЕ“

У понедељак је у НП „Стерија“
премијерно изведена представа
„Сузе светог Лаврентија“ у режији
Саше Латиновића, четврта премијера
у овој сезони у вршачком позоришту.
О новој представи, која је праизведба
текста Вршчанина Николе Станишића,
недавно
одржаном
Фестивалу
класике, као и плановима за остатак
сезоне, за Вршачку кулу је говорила
директорка НП „Стерија“ Снежана
Удицки.
- За почетак, јако ми је драго да смо
препознали вредност текста Николе
Станишића, који је драму „Сузе светог
Лаврентија“ написао са само 19 година.
Никола је у међувремену постао и
студент драматургије на Академији у
Бања Луци, али оно што се мање зна је да
написао још неколико одличних драма
и роман „Узурпатори“, који је јесенас
објављен. Поред тога што мислим
да је битно што је позориште дало
шансу Николи као нашем суграђанину,
драма је награђена 2018. године на
конкурсу „Слободан Стојановић –за
савремени позоришни драмски текст“,
у организацији Народне библиотеке
„Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, тако
да је еминентни жири у којем су, између
осталог били Срђан Кољевић – филмски
сценариста и Драгана Бошковић –
позоришна критичарка, препознао
вредност текста на конкурсу. Овај
конкурс је драгоцен јер се драме шаљу
анонимно. Такође, оно што је мени било
битно када сам одлучила да овај текст
ставим на репертоар НП „Стерија“ јесте
то што мислим да овај текст, а представа
је посебно то нагласила, на болан и суров
начин показује усамљеност код младих.
Оно што могу да приметим, то је да
генерација, коју зову зедовцима, дакле
рођени након 2000. године, води живот
потпуно усмерен на мобилне телефоне,
а у таквом начину живота, ви не можете
да остварите нормалне друштвене
контакте, односе у којима је нормално
да свако људско биће функционише.
Ова представа говори о злочинима који
настају из усамљености, из недостатка
љубави. Не бих наравно поредила ликове
из представе са људима из окружења
нити рекла да су свуда око нас, али
оно што је заједничко Сари и Џонију из
представе, који се срећу из различитих,
бизарних мотива на Вршачком брегу, са
данашњом генерацијом младих, јесте
управо та отуђеност и неспособност
уласка у било какве друштвене односе,

отварање, приближавање некоме и
често, недостатак емпатије.
Ово је четврта премијера у
вршачком позоришту од почетка
сезоне.
- Колико год да је од почетка сезоне
прошао кратак период, успели смо
и поред ковида, да имамо четири
премијере и одржимо фестивал класике.
Морам да нагласим да се непосредно
пред фестивал пола колектива разболело
и да су уложени огромни напори да се
фестивал и премијера „Фалстафа“ одрже,
али захваљујући првенствено доброј
енергији, организацији и ентузијазму
људи који су радили, успели смо све.
Што се тиче представа, сезону смо
отворили хепенингом за најмлађе –
„Квизолики позоришни шоу“, ауторским
пројектом Бојане Иванов Ђорђевић, који
је одржан на платоу испред позоришта
и којим смо желели деци, а и њиховим
родитељима да приближимо позориште
и све оно што ми „унутра“ радимо,
како бисмо упознали нову публику са
нашим представама и показали им да
позориште није место где се праве неке
досадне представе, већ да позориште
може да буде и место квалитетне забаве
и простор где се публика може на сат,
два одвојити од свакодневних брига
и приближити се неком новом свету и
позоришној чаролији.
Следећа премијера коју смо сви
једва чекали јесте Шекспиров „Фалстаф
- веселе жене виндзорске“ у режији
прослављеног редитеља Даријана
Михајловића. Ова представа нам је јако
битна, првенствено јер је увек празник
за позориште када се највећи светски
писац и класик поставља на сцену. Даље,
Даријан Михајловић је с огромним
успехом радио већ овај текст и оно што
је мени било битно током преговора с
Даријаном је то што је он урадио сјајну
адаптацију, повезавши и драму „Хенри
IV“ у ову адаптацију, која је дала још једну
нову димензију овој представи. Мимо
целог ансамбла, у коме имамо и бројне
гостујуће младе глумце, представа
је и у визуелном делу јако раскошна,
што је постала реткост у позоришту,
тако да представља прави спектакл.
Следећа премијера је била на сцени на
румунском језику „Љубавници су вечни“,
по тексту Александра Конрада, а у режији
Владимира Лазића. Ова представа је
такође освежење за румунску сцену, јер
се ради о комедији-водвиљу, жанру који
није рађен скоро у нашем позоришту и

„Позориште не може да постоји
без глумаца, колико год неке
савремене тенденције то
покушавају да покажу“

како је представа титлована, верујемо да
ће и публика која не зна румунски језик
доћи и погледати ову комедију. Иначе,
за ову сарадњу морам да се захвалим
Марибелу Попи, координатору румунске
сцене и глумцу у представи. И како сам
већ на почетку интервјуа рекла, пре
пар дана имали смо премијеру камерне
представе „Сузе светог Лаврентија“, која
је потпуно другачија од свега што смо
урадили у овој сезони и из тог разлога
се обраћа и другачијој публици. Из свега
што сам до сада рекла, мислим да у име
целог позоришта, а позориште су људи
која га чине, глумци, али и сви они који
раде иза сцене и не можете их видети,
а без њих представе не би ни било,
можемо да кажемо да смо мало уморни,
али задовољни што радимо у дивној
атмосфери и правимо лепе пројекте.
Иако
под
специфичним
„пандемијским“
околностима,
Вршачка позоришна јесен је ове
године ипак одржана. Како сте

задовољни фестивалом?
- Фестивал класике, који је одржан
почетком новембра, како сам већ рекла,
одржан је у тренутку, када је мислим
била најтежа пандемијска ситуација у
нажем граду. Можда је то моје лично
мишљење, јер смо и моји сарадници
и ја имали корону непосредно пред
фестивал, али смо успели. На жалост,
представа „Деобе“ СНП-а је отказана
такође због болести главног глумца и све
време је био присутан страх да уколико
би се отказала још једна представа било
би бесмислено одржавати фестивал с
малим бројем представа. С друге стране,
квалитет представа које су изабране
у селекцији драматурга Бранислава
Недића, показале су да је фестивал
неопходан нашем граду и да без помоћи
локалне самоуправе, један овако велики
културни догађај није могуће одржати.
Верујем да ни људи који долазе у
позориште не знају колико је позориште
скупа ствар. Прва ја, која сам цео живот
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у позоришту, нисам то знала док нисам
дошла на ово место. Без обзира што
смо ми поштовали све епидемиолошке
мере и смањили број публике, од
продаје карата један озбиљан фестивал
је немогуће одржати. Мислим да су
важност фестивала препознали и гости,
жири, новинари и поред дивних утисака
које носе из Вршца, тек ће се о фестивалу
писати у позоришним часописима, које
издаје Стеријино позорје. Издвојила
бих и подршку медија који су пратили
фестивал на локалном нивоу, али
и јако битне прилоге у Културном
дневнику на РТС-у, као и у Арт-ерији,
специјализованим
емисијама
за
културне догађаје у Србији, које прати
много шира публика, али и људи из
струке.
Ансамбл представе „Фалстаф
– Веселе жене виндзорске“ на
фестивалу је награђен специјалном
наградом за колективну игру. Да ли
су у плану за ову представу гостовања
или наступи на фестивалима?
Ми
смо
колективно
сви
презадовољни прво представом, која
је наишла на најпозитивније реакције
код публике, а награда на фестивалу је
само потврдила да смо урадили добар
посао. Посебно је битна награда целом
позоришту за колективну глумачку игру,
јер су наши глумци, појачани млађом
екипом, показали да су квалитетни да
могу и Шекспира да изведу на сцени и
да можемо да представимо наш тим и у
Србији, а и у региону. Следеће представе
када будемо радили, редитељи на
основу онога што су видели, а могли су
пуно тога да виде у овој представи, могу
лакше и тачније да процене афинитете
ансамбла и на основу тога понуде
текст, у коме ће ансамбл добити још
могућности да се развија. Мислим да је
у овом послу јако битан континуиран
рад, као и стално напредовање и рад
на себи, јер само тако уметник може да
се развија и открива у себи ствари за
које није знао да постоје. Што се тиче
самог презетовања представе, тек сада
почињу пријаве за фестивале и верујемо
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засићења публике једним истим лицима,
без обзира о којим глумцима је реч.
Имамо сада гомилу серија, где публика
каже да не може више да гледа исте
глумце, дакле и „звезде“ и телевизијска
лица се брзо истроше. Из тог разлога
смо и правили кастинг, како бисмо
освежили наш ансамбл и унели и нов
дух и нову енергију у колектив, што
се показало као добар рецепт. Млади
глумци који су гостовали у представи
„Фалстаф“ одлично су прихваћени од
стране колега, а и публике и то је још
један разлог што су им понуђене улоге
у наредном пројекту. Оно што је мени
као директору било занимљиво, то
је што сви млади глумци који нису из
Вршца, а и наше мледе глумице, долазе
са различитих глумачких академија и
мислим да је то још једна драгоценост,
да се колико год приступ послу био
сличан, ипак школе разликују и да је та

таквих великих глумаца, представимо и
наше глумце у инсценацији тог текста.
Да ли ће ова сезона понудити
нешто ново и за најмлађу публику?
- Наравно да најмлађу публику не
заборављамо, они су наши будући
гледаоци и надамо се да ће бити вернији
од садашње публике. Шалим се, али
мислим да се публика мора неговати и
да јој се праве вредност усађују од малих
ногу, посебно данас у ери мобилних
телефона, видео игрица и много лошег
садржаја који се, на жалост, може
наћи на интернету. У марту Миодраг
Динуловић, вишеструко награђивани
редитељ представа за децу, радиће
„Мачку у чизмама“, дакле адаптацију
познате приповетке, јер главни лик
неће бити познат мачак, већ мачка
и самим приступом, актуализоваће
тему. Представа ће бити технички јако
захтевна, тако да смо већ у припреми

различитост и размена искуства оно
што доприноси освежењу онога што
публици нудимо.
У фебруару вас очекује и Дан
позоришта.Како ће овог пута бити
обележен?
- Фебруар настављамо, што би
се рекло у фестивалском духу. Наш
еминентни редитељ Душан Петровић,
кога вршачка публика памти по режији
представе „Злочин и казна“, која је
учестовала на фестивалу пре три године,
у изведби позоришта из Бања Луке, и
која је добила апсолутно све награде
на фестивалу, режираће текст нашег
академика и класика Душана Ковачевића
„Лари Томпсон, трагедија једне
младости“. Играће цео наш ансамбл, са
још двојицом младих глумаца. Што се
тиче жанра, ни овај пут не заборављамо
комедију, мада бих пре рекла да се
ради о траги-комедији, а верујем да се
публика сећа и представе настале по
истом тексту у „Звездара театру“ пре
25 година, када су главне улоге играли
Милена Дравић и Бора Тодоровић. Ми
смо спремни на тај изазов да после

представе и са те стране сигурно ће
бити нешто што наша публика, у нашој
продукцији још није видела.
Шта су још планови за остатак ове
сезоне?
- Ја сам већ рекла да не могу да
правим дугорочне планове, али изгледа
да сам их направила. Надам се да ћемо
ове пројекте успети да реализујемо,
јер сем тога што су захтевни и траже и
више него максимално ангажовање свих
запослених, радиће се један за другим.
У плану нам је још једна комедија по
тексту Зорана Божовића „Откачена
просидба“ у режији сада већ нашег
домаћег сарадника Пјера Рајковића,
јер поред пројеката које радимо како
бисмо се представили публици у Србији,
па и у региону, потребно је да имамо и
представе које воли наша публика и
радо долази поново да их гледа. Дакле,
сезону завршавамо једном комедијом и
надам се, новим догађајима који очекују
позориште, на радост наше публике и
свих нас у кући.
Т.С.

„У овом послу
је јако битан
континуиран
рад, јер само
тако уметник
може да се
развија и
открива у себи
ствари за које
није знао да
постоје“
да ће се „Фалстаф“ наћи на многим
фестивалима. Сада могу да најавим да
ће представа у другој половини јануара
гостовати на великој сцени Народног
позоришта у Београду, што ће бити прво
гостовање на великој сцени после више
од 20 година. Очекујемо да ће тада доћи
и велики број критичара и селектора и
да ћемо тада знати даљи фестивалски
живот представе. Што се тиче даљих
гостовања, понуде већ постоје, али
чекамо наредну годину како бисмо се и
буџетски уклопили, јер свака представа
тако великог формата пуно и кошта, али
и вреди.
Велики успех досадашњег дела
сезоне је и то што су се на сцени
појавила нека нова (и нова стара)
лица?
- Да и драго ми је да је то примећено.
Позориште не може да постоји без
глумаца, колико год неке савремене
тенденције то покушавају да покажу. Ми
смо народно позориште и морамо да
пратимо и ослушкујемо у малом граду
шта публика жели да види. Нормално
је да после дужег периода долази до
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЕУ ПООШТРАВА БОРБУ ПРОТИВ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛА

МЕЂУ ПРЕДВИЂЕНИМ КАЗНАМА
СУ ЗАТВОР, ОБНАВЉАЊЕ
ПРИРОДЕ, ЗАБРАНА ПРИСТУПА
ЈАВНИМ ФОНДОВИМА
Европска комисија је усвојила предлог нове
директиве ЕУ за сузбијање еколошког криминала,
укључујући прекогранично загађење ваздуха,
воде и тла, испуњавајући тиме кључну обавезу из
Европског зеленог договора. Циљ предложене
директиве је ефикаснија заштита животне средине
тако што ће чланице имати обавезу да у борби
против загађења предузимају мере из области
кривичног права. У предлогу се дефинишу нова
кривична дела у заштити животне средине, утврђују
минималне санкције и јача ефикасност сарадње
органа за спровођење закона. Такође се чланице
ЕУ обавезују да подрже и помогну људима који
пријављују прекршаје у вези са животном средином
и сарађују са органима за спровођење закона. Тај
предлог ће, како је навела Комисија, помоћи да се
заштите природа и природни ресурси, као и јавно
здравље и благостање. У предлогу директиве се
наводе нова кривична дела у вези са животном

средином, укључујући илегалну трговину дрветом,
рециклирање бродова или захватање воде.
Комисија је, како је навела, предложила да се одреде
заједничке минималне санкције за еколошки
криминал – на пример да када кривично дело
изазива или може да изазове смрт или озбиљну
повреду неке особе, чланице ЕУ морају да предвиде
најмање затворску казну до десет година. У нацрту
су предвиђене и додатне санкције, укључујући
обавезу обнављања природе, ускраћивање
приступа јавним фондовима и јавним набавкама
или повлачење дозвола. Предлог за циљ има и
да се унапреди ефикасност истрага и кривичних
поступака и обезбеђује подршку инспекторима,
полицији, тужиоцима и судијама кроз обуке,
координацију и сарадњу, као и боље прикупљање
података и статистике. Наводи се да ће нова
директива допринети побољшању прекограничних
истрага и гоњења. Наиме, еколошки криминал често

погађа више земаља, као код илегалне трговине
дивљим животињама, или има прекограничне
ефекте, као код прекограничног загађења ваздуха,
воде или тла. Комисија је саопштила и да ће и даље
подржавати чланице ЕУ на бројне начине, као и да
ће, с обзиром да је еколошки криминал глобални
феномен, наставити да подржава међународну
сарадњу у тој области. Потпредседник Комисије
за Европски зелени договор Франс Тимерманс
рекао је да некажњавање оних који крше закон
подрива колективне напоре да се заштите природа
и биодиверзитет, као и борбу против климатских
промена, за смањење загађења и елиминисање
отпада. „На озбиљне злоупотребе се мора озбиљно
одговорити а нови предлог поставља основу за
то”, истакао је Тимерманс, преноси Бета. Предлог
закона сада ће бити упућен у Европски парламент
и Савет.
Извор: Политика

ШТА ЈЕ
ВЕРСКИ
СИНКРЕТИЗАМ

Сједињење
митолошких
богова * Стари Римљани већи
део митологије преузели су од
Грка, а мањи део од Етрураца –
древног народа који је некада
живео на просторима централне
Италије са средиштем у данашњој
Тоскани. У почетку своје историје
Римљани су били под снажним
утицајем етрурске религије.
Врховно
божанско
тројство
Етрураца – Тинија, Уни и Минерву
– сјединили су у божанства под
именом Јупитер, односно Јунона,
а задржали су име Минерве. Од
Грка из јужне Италије, верским
синкретизмом (грч. synkretismos
– сједињење) преузели су грчке
богове и богиње, већином им
дајући нова имена.
Извор: Политика

ОБЈАШЊЕНО МИСТИЧНО ПЛАВО СВЕТЛО ОД ПРЕ ТРИ ГОДИНЕ НА НЕБУ

ПРОНАЛАЗАК „БЕБЕ“ ЦРНЕ РУПЕ

Научници кажу да су коначно пронашли
објашњење за мистично плаво светло које је
дошло из дубоког свемира пре три године.
Астрономи су 2018. године били запањени када
су видели светли, плави бљесак који је дошао
из удаљене спиралне галаксије, удаљене око
200 милиона светлосних година, пренео је
„Индепендент”. Откриће догађаја познатог као
АТ2018 догодило се у јуну 2018. године, а виђено
је из опсерваторије на Хавајима, која је брзо
послала глобалну поруку осталима да погледају
кроз своје телескопе у одређеном правцу.
Научници су тада видели бљесак који је 100 пута
сјајнији од супернове, најсветлије експлозије
коју је човечанство икада видело. Деловало је
да је супернова, али је било много светлије и
брже него у сличним догађајима. Научници су се
мучили да објасне појаву, која је постала позната
као брзи плави оптички прелаз (ФБОТ), али без
објашњења како се догодио. Даља открића су
чинила догађај само збуњујућим.
Научници су утврдили да се састојала не само

од бљеска светлости, већ и од пулсирања и моћих
икс-зрака, са стотинама милиона пулсирања
који су водили до самог извора. Пулсирања су се
понављала редовно, на сваке 4,4 милисекунде,

У ПОЉСКОЈ ПРОНАЂЕНИ БРОЈНИ ОЧУВАНИ ТРАГОВИ ДИНОСАУРУСА

током 60 дана. Научници су искористили та
пулсирања да израчунају да икс-зраци морају
бити широки не више од 1.000 километара и да
имају масу мању од 800 сунаца. То је указивало

РИЗНИЦА ТРАГОВА И КОСТИЈУ
Стотине отисака диносауруса,
толико добро очуваних да се може
видети чак и отисак кожне крљушти,
пронађено је у Пољској, а откриће
пружа увид у сложени еколошки
систем на Земљи од пре око 200
милиона година. Пољски геолошки
истраживачки институт описао је
откриће у отвореном руднику глине
у Борковицама, 130 километара
јужно од Варшаве, као „ризницу
фосилизованих трагова и костију”,
преноси Танјуг.
„У траговима које су оставили
диносауруси можете прочитати
њихово понашање и навике... имамо

трагове диносауруса који трче,
пливају, одмарају се или стоје”, рекао
је геолог Гжегож Нидзведски.
Највећи пронађени отисци
припадају диносаурусу месождеру
и дуги су 40 центиметара и у многим
од њих може се видети детаљна
спољна структура коже. Пронађено
је неколико стотина трагова
диносауруса, који представљају
најмање седам врста, а геолози
изражавају уверење да ће вероватно
бити пронађено још трагова древних
животиња.
Извор: Политика

да је реч о нечему компактном, као што је мала
црна рупа или неутронска звезда. Делује да се
мистично светло догодило у време када је звезда
умирала, док се уришала и тада се родила „беба”
црна рупа или неутронска стара.
То је почело да „једе” материју око себе,
гутајући звезду, испуштајући јаке таласе енергије,
пренео је Танјуг.
Ово је закључак презентован у часопису
„Нејчр Астрономи”.
„Вероватно смо открили рођење чврстог
објекта у супернови. Ово се дешава у нормалним
суперновама, али досад то нисмо видели јер је
врло хаотичан процес. Мислимо да ови нови
докази отварају могућност за проналазак ‘бебе’
црне рупе или ‘бебе’ неутронске звезде”, рекао
је главни аутор чланка Дирај Пашам, истраживач
на Институту за техонологију Масачусетс у
Кембриџу.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКУРСА МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О СЕЛУ

РЕШЕНО СТАМБЕНО ПИТАЊЕ ЗА ЈОШ ТРИ ПОРОДИЦЕ
Локална самоуправа Пландиште, у сарадњи
са Министарством за бригу о селу у оквиру
реализације конкурса за куповину сеоског
домаћинства, обезбедила је додатна средства
за куповину куће са окућницом за још три
породице на територији Општине Пландиште.
Свечаном потписивању уговора у просторијама
Министарства за бригу о селу присуствовао
је Горан Доневски, председник скупштине
Општине Пландиште.
“Велико ми је задовољство што данас
имамо прилику да потпишемо још три уговора
за куповину куће на селу за породице у нашој
Општини Пландиште. Ово је велики корак у
решавању стамбеног питања за ове вишечлане
породице и посебно ми је драго што смо успели
да помогнемо и дамо свој мали допринос

за решавање њиховог животног питања.
Захваљујући одличној сарадњи коју имамо са
Министарством за бригу о селу обезбедили
смо кров над главом за укупно пет породица
до сада, и самим тим показали смо да активно
радимо на развоју и унапређење популационе
политике и побољшању демографске слике у
Општини Пландиште”, изјавио је Горан Доневски,
председник Скупштине Општине Пландиште.
Према речима Доневског реализација
овог конкурса у 2021. години донела је много
позитивних помака, не само што је решено
стамбено питање за пет вишечланих породица,
већ и због чињенице да је мештанима Општине
Пландиште који се налазе у стању социјалне
потребе дата могућност да конкуришу и остваре
право на куповину сеоског домаћинства.

САРАДЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ
МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА

Председник Општине Пландиште Јован Репац свечано је
потписао Уговоре о додели једнократне помоћи у грађевинском и
другом материјалу породицама избеглих лица, по основу конкурса
који је расписан у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и
миграције.
“Захваљујући одличној сарадњи коју имамо са Комесаријатом
за избеглице и миграције у претходних десет година успели смо
да кроз пројекте и конкурсе купимо 38 кућа са окућницом које
су додељене избегличким породицама на територији Општине
Пландиште. Потписивањем ових уговора обезбедили смо додатна
финансијска средства за помоћ у набавци грађевинског и другог
материјала за опремање и уређење кућа такозвани мали грант.

Заједничким радом уз велику подршку Комесаријата, без чије
помоћи не бисмо могли да реализујемо ове пројекте, збринули
смо велики број породица које су остале без свог крова над
главом. Част ми је што имам прилику да вам уручим ове уговоре
и што смо на тај начин решили једно велико животно питање
за избегличке породице”, изјавио је Јован Репац, председник
Општине Пландиште.
У протеклих десет година кроз разне конкурсе и пројекте
Комесаријат за избеглице и миграције, у сарадњи са локалном
самоуправом, обезбедио је грађевински материјал за укупно 54
избегличке породице за санацију, адаптацију и уређење објеката.
“Ово је само један у низу пројеката које реализујемо у сарадњи

са Комесаријатом, са којима имамо планове да помогнемо и
другим избегличким породицама са територије наше општине да
добију свој кров над главом, да коначно и они осете топлину дома
којег могу назвати својим”, додао је Репац.

ПОШУМЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ ПОВРШИНА ЈЕ ПРИОРИТЕТ ПЛАНДИШТА У БУДУЋНОСТИ

ТОКОМ ГОДИНЕ ЗАСАЂЕНЕ САДНИЦЕ
НА ВИШЕ ОД 20 ХЕКТАРА
Реализација пројекта пошумљавања деградираних површина
у Општини Пландиште стављена је у први план и означена као
приоритет, јер ова јужнобанатска општина, са свега 0.5 одсто
засада под шумом, спада у подручја са најмањим процентом
шумовитости.
“У сарадњи са Министарством заштите животне средине
током годину дана покренули смо и завршили неколико важних и
великих пројеката, током чије смо реализације посадили више од
20 хектара засада аутохтоних лишћарских врста садница. Током
реализације ових пројеката у насељима Барице и Пландиште,
значајно смо унапредили квалитет земљишта, обзиром да су за
садњу циљно биране деградиране и рекултивисане површине,

површине које су некада биле дивље депоније, сметлишта”, каже
председник Општине Пландиште Јован Репац.
Општина Пландиште успела је да, кроз реализацију пројекта,
пошуми значајне површине рекултивисаног земљишта.
“После више деценија, покренули смо велике пројекте
пошумљавања земљишта, чиме идемо ка заједничком циљу,
повећању шумовитих површина, јачању ветрозаштитних
површина и стварању зелених оаза. Заштиту животне средине
и унапређење природног диверзитета означили смо као један
од приоритета на ком желимо активно да радимо у наредном
периоду”, нагласио је Репац.
Председник Репац је напоменуо да је до сада за реализацију

пројеката пошумљавања издвојено више од 10 милиона динара,
што из Зеленог фонда Министарства заштите животне средине,
што из буџета локалне самоуправе.

У АТАРИМА ПЛАНДИШТА, БАРИЦА И ЈЕРМЕНОВАЦА

НАСТАВАК РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
На територији Општине Пландиште настављено
је са реализацијом пројекта и извођењем радова
на уређењу каналске мреже у атарима насеља
Пландиште, Барице и Јерменовци. Реализацијом
пројекта на овој деоници предвиђено је уређење
канала у укупној дужини од 10 км. Према речима
председника Општине Пландиште Јована Репца,
уређење каналске мреже изводи се на деловима
каналске мреже у систему “Пландиште В Ројга” и

то према листи приоритета, степену угрожености,
проценту оштећења и у складу са нивелацијом терена.
“Уређење каналске мреже на територији Општине
Пландиште изводи се фазно током читаве године.
Свесни смо колико проблема могу да изазову
запуште, обрасли и неуредни канали и зато овом
проблему приступамо студиозно и врло активно,
свесни чињенице колики значај овакви пројекати
имају за мештане села у нашој општини. Извођење
ових радова део је великог пројекта уређења

комуналне инфраструктуре. Тренутно се радови
изводе на локацији у потесу атара Пландиште, на
сабирној каналској мрежи која је повезана са каналом
ДТД. Радови се изводе према утврђеној динамици
и посебно ми је драго што извођење оваквих врста
радова наилази на позитивне оцене мештана и што
они поздрављају и цене сваки труд и рад који улажемо
за унапређењу наше општине”, изјавио је Јован Репац,
председник Општине Пландиште.

ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР У ПЛАНДИШТУ
Удружење жена Јефимија из Пландишта, у
сарадњи са удружењима жена и пензионера из
Пландишта, Велике Греде, Маргите и Хајдучице
организовали су традиционалну манифестацију
Новогодишњи базар у просторијама Културног
центра у Пландишту. mанифестација je окупила
удружења са територије Општине Пландиште
са циљем да се грађанима понуде лепи поклони
и украси пред новогодишње празнике, да се
сумирају утисци са изложби која су удружења
посећивала током године и, као и сваке године,
презентују радови народних рукотворина,

предмета старих заната, новогодишњих
ђаконија и све оно што предстојеће празнике
чини лепшим.
Манифестацију “Новогодишњи
базар”
посетили су и представници локалне самоуправе
Душан Ћурчић, заменик председника Општине
Пландиште, Горан Доневски, председник СО
Пландиште и Владан Младеновић, заменик
председника СО Пландиште.
“Захвалила бих се свим удружењима са
територије Општине Пландиште која су се
одазвала нашем позиву, као и представницима

локалне самоуправе на великој подршци
коју нам пружају. Удружење жена Јефимија из
Пладништа, заједно са другим удружењима из
наше општине, током целе године организује
манифестације са циљем да се на најбољи начин
представе рукотоврине, уметничка дела, стари
занати и специјалитети вештих руку наших
домаћица, ради очувања традиције, културе
и обичаја који се негују у нашем окружењу.
Због свега што ова манифестација пружа, због
све те позитивне енергије и љубави коју са
собом носи, трудимо се да је очувамо и сваке

године улепшавамо”, изјавила је Наташа Бајић,
представница Удружења жена Јефимија.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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ХОТЕЛ „СРБИЈА“ СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ГОСТЕ

У НОВУ 2022. ГОДИНУ ТРАДИОЦИОНАЛНО
УЗ ВРХУНСКУ УСЛУГУ

Еминентни вршачки Хотел „Србија“ попуњен већ крајем августа. Познато је да
деценијама уназад синоним је врхунски је за госте из Румуније, Бугарске, Републике
организоване свечаности, прославе или Српске, Словеније, и наравно наше Новосађане,
симпозијума. Због тога је
Београђане,
Крагујевчане,
свакоме ко Нову годину планира
Вршац био изузетно атрактивна
да дочека у Вршцу, било да је
дестинација. Какав је ситуација
Број за
Вршчанин или да у Стеријин
сада?
информације
град долази из неког другог
- Због свих наших суграђана
града или државе, прва опција
и резервације: који су нам годинама уназад
управо овај угоститељски
поверење и који знају
066/8076-226. указивали
објекат. О томе какав програм
да се у хотелу „Србија“ негује
припрема Хотел „Србија“ и како
традиција квалитетне услуге и
ће дочекати своје госте за читаоце „Вршачке добре понуде, уз врхунски целовечерњи забавни
куле“ говорио је директор Александар Кампфер. програм, и ове године ћемо организовати дочек
Не памти се година пре пандемије да за и репризу Нове године, овога пута у ресторану
дочек Нове године Хотел „Србија“ није био „Алкудија“. Капацитет ресторана је 120 места,

Ресторан Алкудиа спреман да дочека госте
атмосфера ће, као и увек, бити веома пријатна
а наше љубазно професионално особље
стараће се да нашим драгим гостима очекивања
буду испуњена, па и надмашена кад год је то
могуће. Традиционално припремамо богат
бифе – шведски сто, селекција пића се служи по
принципу „ол инклузив“, а за забаву је задужен
оркестар Владе Стојановића, љубитељима добре
музике познат састав из Београда, рекао је
директор Кампфер и додао.
- У поноћ је планиран шампањац и
проглашење добитника наградне томболе, а
цео наш тим ће се у свему потрудити да се гости

осећају весело и услужено на високом нивоу.
Пандемија у многоме утиче на то да се навике
гостију мењају, сви су опрезни и важно им је да
ли ће бити заштићени.
- Наравно, не могу а да не поменем да
се особље Хотела „Србија“ придржава свих
санитетско хигијенских мера у раду, па тако и
поводом прописа у вези пандемије, те и овом
приликом желим да нагласим да се наши гости и
поводом тога могу осећати безбрижно.
Уз жеље да предстојеће новогодишње
празнике дочекамо у добром здрављу, миру и
благостању желимо вам топлу добродошлицу!
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РАЗГОВОР СА ГЛУМЦЕМ: МИЛОШ ЂУРОВИЋ
Крушевљанина Милоша
Ђуровића, кога је филмска и
телевизијска публика запазила
пре свега по улогама у филму
„Бранио сам Младу Босну“ и
серијама „Немањићи“, „Црвени
Михајловићу који ми је указао поверење
месец“, „Сумњива лица“ и
да изнесем улогу Фалстафа. Захваљујући
„Ургентни центар“, Вршчани
њеној жељи и храбрости да у позориште
ове сезоне имају прилику да
доведе нова лица, енергију и радну снагу
мислим да ово позориште добија неку нову
гледају и у позоришту, и то као
форму, колико у естеском смислу нових
Шекспировог Фалстафа и као
Џонија у комаду „Сузе светог
Лаврентија“.
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„ДА БИ СЕ ОСМЕХНУЛА СРЕЋА,
НЕИЗОСТАВНА ЈЕ ХРАБРОСТ“

У представи „Фалстаф – Веселе
жене виндзорске“ играте насловну
улогу и један од најинтересантнијих
Шекспирових ликова који су некада на
нашим сценама између осталих играли
и Милан Гутовић и Гојко Шантић. Какав
је ваш Фалстаф?
- Фалстаф у мом тумачењу је човек који
ужива страствено у животу и кроз разврат
и на неморалне начине покушава да дође
до ситних задовољстава. Покушао сам да
разумем код њега шта је то што човека гони
на такве ствари и схватио да је заправо због
неузвраћене љубави његов живот отишао
правцем без повратка. На крају комада
кроз покајање Фалатаф бива ослобођен од
греха и увиђа праву снагу љубави и у њој
види спасење. Невероватну захвалост у
изградњи улоге дугујем редитељу који ме је
пажљиво водио, слушао све моје предлоге
и неретко их и унапређивао.
Како је дошло до тога да заиграте у
представи НП „Стерија“?
- Моје ангажовање у позоришту
„Стерија“ се материјализовало кроз понуду
директорке позоришта, госпође Снежане
Удицки и њеном препоруком редитељу

представа, такође и у уметничком сектору
са новим глумцима.
Како је изгледао рад на представи?
Какви су вам утисци о вршачком
позоришту и ансамблу?
- Даријан је извукао невероватне ствари
из глумаца и због атмосфере поверења

која је све време била присутна добили
смо значајну представу. Процес је био
интензиван и захтеван али у исто време и
врло лак и неоптерећујући. Мислим да овај
анамбл поседује невероватно разнолике и
даровите глумце и посебно ми је драго што

садашња управа препознаје неопходност
неговања нових лица и потребу да се
да прилика таленту. Сарадњу смо након
„Фалатафа“ наставили успешно представом
„Сузе светог Лавренитија“ и имамо договор
и за неколико наредних пројеката.
Ваш досадашњи рад на филму и

телевизији обележиле су улоге у делима
са историјском тематиком – играли сте
Гаврила Принципа, Стефана Немањића,
измишљени лик краљевог официра
Николе Станимировића. У чему је
чаролија и глумачки изазов играња
епохе?
- Са епохом је увек интересантно јер
она носи одређену отменост и када се
ради на високом нивоу успеваш да људима
приближиш дух неких прошлих времена
и због тога се рађа велико задовољство
јер тиме успеваш да гледаоце вратиш у
прослост и дочараш им неко другачије
време.
Какве улоге сада прижељкујете?
- Мислим да су до сад улоге проналазиле
мене а не ја њих. Тако да по том питању
препуштам космосу да заврши посао
уместо мене.
Често се причало о необичним
околностима под којима сте добили
улогу Гаврила Принципа у филму Срђана
Кољевића. Колико су срећа и случајност
важне у животу глумца?
- Не верујем у пуке случајности. Верујем
да су синхроницитети допринели да тог
дана док сам радио у кафићу као конобар
наиђе филмски редитељ и сценариста и
пронађе ме за свој филм. Једноставно то
је безузрочна повезност и такви сусрети
су неминовни. А срећа је неопходна у
нашем послу, само, да би се осмехнула,
неизоставна је храброст.
Т.С.
Фото: А. А.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (146)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КРИЛАТА СЛИКА

У давна времена слике мањег формата
олтарских намена састојале су се из три дела,
као кутија на преклапање квадратног облика
у средини са два крила, и све то склопљено,
лако се преносило као мало позориште,
билборд, драгоцени медиј. Број три садржи
три традиционална својства која више упућују
на биологију него на физику.
Пајин Триптихон је грађанска олтарска
слика поноса, храбрости, снаге и памети
обичних Вршчана једног времена.
Ако би Пикасову Гернику поделили на три
дела по логици Пајиног Триптихона искрсла
би слична композиција која повезује два
уметника радикално супротних ликовних
уверења, а опет нека виша или унутрашња
сила, смисао без утицаја једног на другог,
упућује нас на извор те сличности која лежи
у самој природи и још дубље и прецизније,
менталној хемији ума.
Како то да све азбуке фонетски имају око
тридесет гласова, пет - шест самогласника,
како то да музичка лествица има три, четири
октаве или око тридесетак функционалних
варијација тонова, а да сама октава нека врста
музичких тонских самогласника? Може ли

се поетски тон, као прочишћен звук, усвојен,
артикулисан, назвати атом музике слично
атому материје? Као што атом физике има
атомску тежину, редни број и валентну или
хемијску реактивност, што је довољно да га
непогрешиво артикулише, тако и музички тон
има јачину, висину и боју. Сваки глас говора има
јачину висину и боју. Шта је атом у сликарству
у укусима, мирисима? Може се рећи имамо
перцепцију шест основних укуса и мириса
и бар тридесетак изведених варијетета које
могу именовати професионалци.
Првих тридесетак хемијских елемената
поређаних у периодама слични музичким
гласовима чини низ од око пет до шест низа
зависи од става који заузмемо. Ова мала
вежба подсетник на знање из основне школе
указује на суштину уметности која се тако
тешко запажа.
Закони композиције, хармонија и
драматургија лепоте, контраста, инверзије
привлачности и одбијања све помало личи
на термине из основне хемије. Како се то
оглашава и прожима структура сваког
уметничког дела ако је уметност као што
су хемијски реактиви и реакције једно а

смеша некаквих супстанци је папазанија без
карактера и унутрашњих нужности као у
лошим сликама, музици, јелу, мирису, вина,
песми, карактеру, додиру...
Давно су грчки филозофи запажајући
правила музике говорили о музици
стављајући ту логику у сама небеса, сам
свемир. Истина је била веома слична, али
је била не споља већ је музика сфера, корен
музике у сферама електронских путања
елемената чије реакције омогућавају сваки
делић наших мисли да би створили од безброј
искри комплексна искуства тона, акорда,
музике, итд.
Можемо бежати у метафоричке идеје, али
наш метаболизам је и даље велика мистерија
и шта ће нам већ метафизика од нас самих.
Како је Паја својом искреношћу,
неспутаношћу, много раније од квантних
теорија грађе и темеља света створио можда
једине синтетичке слике код нас, оно што би се
очекивало од свеколиких искустава модерних
и постмодерних уметности, и повезао их у
неке нове хармоније.
Генеалогије без преседана која изврће
логику и обичну перцепцију и вредновање

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

Пајиног дела, као мајсторства чаробњака
који се ругао идиотским, такозваним чистим
стиловима, јер замислите кубистичку или
коњовићевску сподобу да изађе из слике и
прохода а Пајине фигуре то би спонтано и
лако урадиле као ментални експеримент у
нашој глави.
Данас је у моди израз нова стварност,
нова нормалност, али за њу смо омекшавани,
припремани више од века и честити уметници
модернисти нису могли ни слутити ка чему
трасирају неке нове путеве. Путовање човека
у будућност возом који се креће на шинама
садашњости узело је маха. Страст брзине
опила нас је па смо заборавили да свако
возило сем гаса има и кочницу, а мудри Паја
је покушавао да укаже да су кривине у пуној
брзини опасне. То се видело у ратовима,
а данас планета покушава да се ресетује,
први пут да закочи макар који проценат,
али путници не желе да остану на зачељу
прогреса и срљају само да други не би имали
предност. А Пајин мудрости пун Триптихон,
крилата слика попут прастарих приказа
анђела благосиља ко га посети.

Т. Сухецки
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДР МИЛАНА МИЦИЋА

„СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ ИЗ БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ“
да буде повод да кренемо у акцију
да се у Вршцу и околним местима
њихова имена забележе на споменплочама, и да се истакне њихов
лични допринос том чину уједињења
и стварања југословенске државе
1918. године. О њиховом доприносу
се не зна, а то су били људи који су
били аустроугарски држављани и
који су жртвовали унапред своје
животе борећи се у српској војсци као

добровољци. Ова књига је прилика
да се о њима нешто више каже, али
и да се ми сами погледамо у том
огледалу историје, да видимо шта
памтимо, шта заборављамо, и да кроз
то вредновање историје покушамо да
вреднујемо сами себе – рекао је др
Милан Мицић.
Трагајући за сваким добровољцем,
Мицић је прикупљао имена учесника,
чиме је у историју увео сваког

Фото: Б. Крљић

У уторак је у Градском музеју
представљена књига др Милана
Мицића, под називом „Српски
добровољци из Баната, Бачке и
Барање (1914-1918)“. Поред аутора,
на промоцији је говорио и др Мирча
Маран, историчар и модератор
трибине. Ово је десета књига
др Мицића у издању Банатског
културног центра објављена у
едицији „Историја“. Рецензенти књиге
су историчари др Предраг Вајагић,
мр Павле Орбовић и Петар Ђурђев,
а уредник је књижевник Радован
Влаховић.
Књига др Милана Мицића за тему
има добровољце српске војске у
Првом светском рату који су били
родом из Баната, Бачке и Барање.
- У односу на српске добровољце
Првог светског рата, као и уопште на
српску историју Првог светског рата,
дуго је неговано нешто што се може
назвати културом заборава, а не
културом сећања, тако да се о овој теми
не зна пуно. То је један заборављен
свет. На Солунском фронту било је
око 5.500 Срба, Банаћана и Бачвана. У
оквирима Прве српске добровољачке
дивизије која се тукла на Добруџи
1916. године, од 18.000 добровољаца,
њих је било око 6.200. у књизи
се налазе забележена имена око
4.500 људи. Неопходно је поменути
њихова имена која су заборављена,
али би истовремено ово требало

Откривање заборављеног света српских хероја из Баната, Бачке и
Барање: Др Милан Мицић (стоји) и др Мирча Маран

појединачно. Као што се прикупљају
имена жртава рата, од велике су
важности и имена оних који су јуначки
на својим плећима, са великом
храброшћу
и
пожртвованошћу
изнели рат и донели слободу. Овај
именик и презименик од користи
је новим генерацијама, потомцима
добровољаца учесника Великог рата,
погодан за изучавање породичних
генеалогија и најбољи чувар културе
сећања на њихове претке.
- Ја сам потомак добровољца,
одрастао сам у том окружењу, у
добровољачком селу у Банату, у
Војводи Степи. Било ми је природно
да се бавим овом темом као
историографском и књижевном, без
обзира што је она била заборављена
и у одређеним деценијама није
изгледала ни популарно ни актуелно
– истиче Мицић.
Милан Мицић је рођен 1961.
године у Зрењанину. Доктор је
историјских наука. Аутор је тридесет
и шест књига из историографије,
историјске есејистике, документарне
прозе, кратке прозе и поезије.
Историографске теме су му српски
добровољачки покрет у Првом
светском
рату,
колонизација
Војводине у 20. веку и однос
књижевног и историјског у српској
књижевности друге половине 19. и
прве половине 20. века. Уједно је и
генерални секретар Матице српске.
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К УЛ И Н К У В А Р

ЦАРСКЕ
ПИХТИЈЕ

НАМИРНИЦЕ:
- 2 Матијевић свињске ножице
- 1 Матијевић јунећи реп
- 1 Матијевић јунећи језик
- 3 шаргарепе
- 10 зрна бибера
-2 листа ловора
- 1 главица белог лука
-1 веза зелени
- млевени бибер
-со

ПРИПРЕМА:
Матијевић
свињске ножице, Маријевић јунећи реп и
Матијевић јунећи језик добро очистити,
ошурити, опрати, ставити у већи лонац,
налити са 5 л воде и кувати на тихој ватри.
Када проври, скинути и бацити пену. Када
пена престане да избија, додати бибер у
зрну, ловоров лист, везу очишћене зелени
и мало соли. Кување треба да траје око 4-5
х, односно док месо не почне да се одваја.
Вода треба да уври до половине и да

НАМИРНИЦЕ:
- 1 орада
- 3 лимуна
- 4 чена белог лука
- 1 мања јабука
- 1 мања главица црног
лука
- 2 кромпира
- прстохват црвене
млевене паприке
- со, бибер
- исецкани першун
- сок од 1 лимуна
- пар зрна зеленог
бибера
- 2 гранчице рузмарина

буде лепљива. Лонац скинути са ватре и
оставитити да се садржина мало сталожи.
Покупити и бацити маст која плива по
површини. Потом процедити кроз густу
цедиљку и одвојити месо од костију. Месо
распоредити у неколико мањих округлих
калупа, посути ситно исеченим белим
луком, налити процеђеном чорбом,
одозго посути млевеним бибером и
декоративно исецканом шаргарепом и
оставити на хладном месту да се стегне.

ОРАДА СА
ЗАЧИНИМА

ПРИПРЕМА: Очишћену и опрану рибу добро осушити крпом и засећи на пар
места са стране. У посуду исцедити лимунов сок, додати мало млевене црвене паприке, со,
бибер, део ситно исеченог белог лука, део першуна и маслиново уље и промешати.
Оставити мало да се прожму укуси. Црни лук и јабуку исећи на кришке, а лимун на
колутове. Кромпир ољуштити, исећи на дебље колутове, додати му маслиново уље, со,
бибер, исечене јабуке, крупније исечен чен белог лука, мало рузмарина и добро промешати.
Загрејати рерну на 180°Ц. У посуду за печење ставити смесу од кромпира, а у средину
кришке лимуна. Преко поређати рибу, претходно напуњену јабукама, луком и кришкама
лимуна и премазану припремљеном мешавином зачина. Све залити с мало маслиновог
уља и пећи (кад се једна страна мало зарумени, окренути да се и друга страна запече).

ПОСНА ТОРТА СА
ВИШЊАМА
НАМИРНИЦЕ:
Коре:
- 2 шоље шећера
- 2 шоље воде
- 4 шоље брашна
- 6 кашика уља
- 6 кашика џема по укусу
- 2 кесице прашка за
пециво
Фил:
- 3 кесице ванила пудинга
са водом
- 8 дл воде (може и
бадемово млеко)
- 200 г шећера
- 1 маргарин
- 600 г одмрзнутих
вишања
Декорација:
- 300 г посног шлага
- 3 дл киселе воде

ПРИПРЕМА: Наведене састојке за кору умутити
и поделити на два дела. Испеци једну кору у четвртастом
плеху и исећи је на траке ширине 4 цм. Другу кору испећи
у округлом плеху. Округлу кору попречно пресећи на два
дела.
Фил: Одмрзнуте и оцеђене вишње прокувати са 6 дл
воде и 150 г шећера. Када су скуване, процедити их, а сок
вратити на ринглу и у њега додати пудинг помешан са 50
г шећера и 2 дл воде. Када се пудинг скува, охладити га и у
њега додати умућен маргарин и вишње.
Филовање: округла кора, фил, траке намазане филом и
уролане (почети од средине коре, па ређати у круг), фил и,
на крају, друга округла кора. Преко премазати умућеним
шлагом и декорисати шареним перлицама и кандираним
вишњама.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
19

26. новембар 2021. Зрењанин

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

MAGYAR TÜKÖR

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Új rendezvénysorozatot
vette kezdetét a Petőfiben

P

énteken a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesüeletben Találkozások az Úri utcában címmel egy közösségi estet tartottak, melynek kezdeményezői
Heinermann Péter, Szenteleky-díjas nyugalmazott könytáros, Klemm József, Szabad Sajtó
díjas újságíró, a Magyar Arany
Érdemkereszt viselője,Léphaft
Pál, Aranytoll és Forum díjas,
nemzetközelig többször díjazott karikaturista, a Magyar
Kultúra Lovagja, Dr. Németh
Ferenc, Szenteleky-díjas művelődéstörténész, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Arany Érdemkereszt és a
Szabadság Hőse Emlékérem
viselője és Venczel Valentin,
Aase-díjas, háromszoros Gárdonyi-gyűrű díjas színművész.

»Léphaft Pál, Venczel Valentin, Klemm József, Németh Ferenc, Heinermann Péter
Az első rendezvény kezdetén Miroslav Jovančić szabadkai hegedűművèsz gyönyörű
hegedűjátèka köszöntötte az
egyesület nagytermèt megtöltő nèzőközönsèget. Miroslav
Jovančić, aki képzőművész is

»Miroslav Jovančić hegedžmžvčsz

jelenleg a szabadkai kortárs
képtár kurátora.
A programsorozat célja
olyan minőséges közéleti, közművelődési, művelődéstörténeti és művészeti tartalmakkal megtölteni az egyesület
tevékenységét, amelyek nem
csupán hiánypótlóak lesznek,
hanem megpróbálják felidézni, és (a lehetőségekhez mérten akár) helyreállítani azt a
termékeny kultúrális közeget,
amely Nagybecskerekt és a
nagybecskereki magyarságot
egykor jellemezte.
A kezdeményezésről, mely a
múlt pénteken indítottak útjára
Klemm József beszèlt.
Nèmeth Ferenc az esemènynek helyszínt adó Úri utcának
Nagybecskerek törtènelmèben
betöltött szerepèről szólt.
A művelődès jelentősègère
az emberek èletèben Heinermann Pèter mutatott rá.
A Petőfi MME-nek a nagybecskereki magyarság èletè-

„

Nèmeth Ferenc az
esemènynek helyszínt
adó Úri utcának
Nagybecskerek
törtènelmèben
betöltött szerepèről
szólt
ben betöltött szerepèt Venczel
Valentin mèltatta.
Városunk egykori magyar
sportolóiról Lèphaft Pál emlèkezett meg, aki a tavaly elhunyt Engler Lajos kosarazóról
készült karikaturáját az est keretében átadta Ifj. Engler Lajosnak.A következő találkozásra
december 3-án kerül sor, akkor
Szili Katalin Magyarország Országgyűlèsènek egykori elnöke,
miniszterelnöki megbízott lesz
a nagybecskerekiek vendège.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Jung Tamás apostoli kormányzóra emlékeztek
Ü
nnepi szentmise keretében emlékeztek meg msgr. Jung Tamás püspök bánáti
apostoli kormányzóvá történő
kinevezésének közelgő 50. évfordulójáról a nagybecskereki székesegyházban november
20-án. Msgr. Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős titkára együtt
misézett a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjaival – a házigazda Dr. Német László SVD nagybecskereki püspökkel, a konferencia elnökével; msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek
metropolitával; msgr. Djura
Džudžar görögkatolikus püspökkel; msgr. Đuro Gašparović szerémségi püspökkel
és msgr. Slavko Večerin szabadkai püspökkel –, a belgrádi
apostoli nunciatúra munkatársaival, a Nagybecskereki Egyházmegye és a szomszédos egyházmegyék lelkipásztoraival. A
szentmisén jelen volt msgr. Fabijan Svalina, akinek püspökké szentelése november 21-én,
Krisztus Király vasárnapján volt
a Szent Dömötör székesegyházban Szávaszentdemeteren.
Msgr. Paul Richard Gallagher érsek homíliáját msgr.
Gyuris László, a Nagybecskereki Egyházmegye általános
helynöke tolmácsolta magyar

nyelven. A szentmise szónoka
a jelenlévőket arra kérte, hogy
a napi olvasmányok fényében
értékeljék a helyi egyház történetét. „Egy üzenetet, és benne
három aspektust fedezhetünk
fel Isten igéjében: a nagy bánat és a szomorúság azok életében, akik nem bíznak Istenben; a feltámadás, mint a ke-

resztény élet lényege és dinamizmusa; a hálaadás, mint a
testvériesség és közösség alapja.” – hangsúlyozta.
Homíliája végén Boldogaszszony Anyánk közbenjárását
kérte: „Ma, amikor megemlékezünk ötven év történéseiről, a rengeteg munkáról, lemondásról annak érdekében,
hogy egy keresztény közös-

séget építsünk, adja meg az
ő közbenjárását, hogy minél
több életszentséggel és ájtatossággal teleírt lapot hagyjunk magunk után. Gazdagítsák ezek a teleírt lapok a már
meglévő emlékeit a helyi egyháznak itt, Nagybecskereken.
Biztos, hogy szenvedésben, kihívásban, nehézségekben nem

lesz hiány. De annál nagyobb a
reménye annak, hogy lehet hirdetni Isten szeretetét és nagyságát ebben a világban is. A
feltámadt Mester lelke áraszszon el benneteket jelenlétével, hogy a remény még erősebbé váljon, hogy megújítsátok a missziós munkátokat,
hogy elvigyétek az evangéliumot az élet minden zugába.”

Msgr. Jung Tamás Székelykeve szülötte. Születésének centenáriumát egész napos programmal ünnepelték
2011. december 10-én szülőfalujában és a püspöki székhelyen. Székelykevén főpásztori szentmisét tartottak, majd
leleplezték és megáldották a
boldog emlékű főpásztor emléktábláját a templom szentélyében. A település akkori lelkipásztora, Csipak Csaba plébániai kormányzó munkatársaival emlékszobát rendezett
be erre az alkalomra a plébánián Jung püspök személyes
tárgyaiból és családi fotóiból.
Nagybecskereken a katolikus
temetőben, majd a püspökség
nagytermében megemlékezéssel folytatták, s ünnepi szentmisével zárták. Jung Tamás emberarcú lelkipásztorként él Bánát hívő népe emlékében, aki
mindig lehajolt a gyermekekhez, betegekhez és rászorulókhoz, hiszen kinevezését követően „egész Bánát plébánosa”
kívánt lenni.
Idén a koronavírus-járvány
miatt, tekintettel a járványügyi
előírások betartására, kevesebb
hívő vehetett részt az ünnepi
szentmisén, de kollégiumok
növendékei és a nagybecskereki hívek mellett a székelykevei zarándokok is részesei lehettek a megemlékezésnek.

MEGTARTOTTÁK AZ ELSÖ BÁNÁTI KISOLIMPIÁT
NAGYBECSKEREKN

Muzslyán Szalma
Károly vendége voltunk
a kisolimpia után
A
z elmúlt hétfőn Nagybecskereken első alkalommal szervezték meg a
nyugdíjasok Bánáti kisolimpia elnevezésű sporttalálkozóját. Az eseményt a szépen rendezett Karađorđe téri stadionban bonyolították
le. A játékokat ünnepélyesen a nagybecskereki községi nyugdíjasok szövetségének elnöke Slavko Šućurović nyitotta meg. A megnyitón jelen volt Simo Salapura
Nagybecskerek polgármestere is, aki felszólalásában
méltatta e találkozót, valamint kihangsúlyozta, hogy
hasznosnak tartja az ilyen
jellegű találkozók megszervezését, és a jövőben is támogatni fogkja a hasonló
jellegű kezdeményezéseket.
A sporttalálálkozó ez alkalommal a városi nyugdijas
szövetség 75 éves fenállásának jubileuma kapcsán
jöt létre.
A Bánáti kisolimpián 17
csapat vett részt akik Törökkanizsa, Törökbecse,
Antalfalva, Kikinda, Begaszetgyörgy, Magyarcsernye, Kovin, Pancsova, Fehértemplom, Opova, Versec
és Alibunár nyugdíjas szövetségeit képviselték. Ez alkalommal első helyezést a
nagybecskereki, a második
helyezést az antalfalvai míg
a harmadik helyezést a becsei csapat tagjai érték el.
Az versenyt követően
Szalma Károly vendégei voltunk, aki a Kisolimpia egyik
szervezője és koordinátora. Szalma Károly immár tíz

éve a nagybecskereki községi nyugdíjasok egyesületében, valamint a muzslyai nyugdijasok szervezetében aktv szerepet vállal.
Tevékenységének fő része a
nyugdíjas sport. A muzslyai
nyugdíjasok sportolóival kimagasló eredményeket ért el
a legkülönbözőbb sportrendezvényeken. A Kisolimpián
a muzslyaiaknak is volt egy
képviselőjük a nagybecskerekiek csapatában. Szalma

»Szalma Károly
Károly 2015 –ben a szerbiai nyugdíjasok olimpiai találkozóján olimpiai bajnok
lett. 2019 -ben pedig második helyezést ért el. Károly
fiatalkora óta a sportnak él,
korábban a városi Radnički labdarugó kulb játékosa
volt. Foglalkozását tekintve géplakatos és nyugdíjba
vonulásáig a városi Remont
vállalatnál volt alkalmazva.
KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

MEGKEZDŐDIK A KARÁCSONYI ÜNNEPKŐR

VASÁRNAP ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

»Vasárnap meggyulad az első gyertya az adventi koszorún.

TOLERANCIA NEMZETKÖZI NAPJA

»November 16-a a Tolerancia Nemzetkötzi napja. Ezt a napot az

Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (röviden UNESCO) kezdeményezésére ünnepelik 1996
óta minden évben. Az esemény legfontosabb célja a figyelem
felhívása az intolerancia veszélyeire. A Sonja Marinković Általános
Iskolában is megemlèkeztek e jeles napról.
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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.
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.
На продају викендица на
Гудуричком путу, површина плаца
587 м² са малим воћњаком. Тел
060/7342-609.
На продају плац од 12 ари у
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
Продајем стан 59 м² на одличној
локацији. Тел. 069/3545058
Продаје се плац у Првомајској
Број
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улици (иза психијатрије) вода,
струје, плин. Тел. 065/88349000.
Продајем плац 13,46 ари,
грађевинска зона„Белуца“ Павлиш
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 831134.
Продајем плац у Јабланци,
површина 835 м² погодно за
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 за
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
Продајем стан у строгом
центру, први спрат, стара градња,
63 м², две терасе. Цена 59.000
€.Тел. 064/9174777.
На продају двособан 64м² стан
на Војничком тргу, једнособан
стан 45 м². Тел. 064/2355436
Продајем стан 70 м² са
двориштем 15х15 м, у лепом делу
града (паркет, цг, аларм) није
дворишни стан! Тел. 061/6509999.
Продајемо кућу 140 м у Пећкој
15, плац површине 720 м. у
склопу се налази гаража. Може и
замена за стан. Тел 013/ 837631 и
064/2805862.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Апартмани за издавање у
Вршцу и Панчеву за домаће и
стране фирме плаћање преко
рачуна, апартмани се налазе
у центру града, паркинг и Wifi
гратис.Тел. 0638406977
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.

Издајем гаражу у граду између
Дворске улице и Позоришта.
Месечно 25 евра. Тел.064/5152245
Запосленој девојци издајем
собу, купатило, чајну кухињу,
засебан улаз, клима, веш машина,
грејање плин. Тел. 060/3603311,
060/7401210 и 013/401210

РАЗНО
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,цена
од
660
дин
м2.Тел.062-437-236
Обављам
посао
уношења
и слагања сечених дрва. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Вршим поправку плинских
пећи и бојлера. Тел. 063/482418 и
013/861-419
Плинске пећи и плински бојлери

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,

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
на продају, исправно, гаранција.
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
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

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 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
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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
На продају угаона гарнитура

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-

ОГЛАС ЗА ПОСАО
Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар,
помоћни радник у кухињи.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију
за коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани
на разговор.

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
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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
Продаје
се
комбиновани
шпорет 2+2 р у исправном стању.
Тел: 064/915-8936.
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.
Дајем часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста,
коректуре,
лектуре,
прелома, дизајна, штампа свих
врста, професионално. Повољно.
Тел. 069/626699 и 013/835-129.
На продају 2 пони бицикла
у возном стању, очувандечји
креветац са душеком, упутством и
кључем за демонтажу и монтажу.
Тел. 013/806527
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 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.
013/2839461
Купујем Сингер машину за
шивење испаравну, комплетну. Тел.
063/482418 и 013/861-419.
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
калибру 9мм. Тел. 064/1170705
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице
на струју, тепихе различитих
величина, машине Багат и Сингер,
бојлер плински.Тел. 830-753
Челичне фелне 15” са 5 рупа на
продају. Тел. 062/255119
Брачни пар средњих година
тражи стару особу да је чува за кућу
или стан и да је особа из Вршца.
Тел. 061/8139998
Продајем тамно браон зимске
кожне чизме високе бр 39 бр. Са
крзном изнутра 2.500 д, кратке
црне чизме са крзном 39 бр 2.000
д, антилоп кожа зимске чизме 39
бр. Бела кафа, 1.500 дин. кратку до
колена крзнену бунду тамно браон

42-44, 40 €. Тел. 064/1319128
На продају 12 кошница ЛРпразне. Тел. 064/3511952
Продајем патике нове 39 број
црно са малим апликацијама нове
1.500 дин, и црне скроз 39 број
1.000 дин и бунду од вештачког
крзна црна дуга 42-44 број , нова,
2.000 дин. Тел. 064/1319128
Повољно
продајем
комбииновани фрижидер Беко,
310л. (још у гаранцији). Тел.
062/255119.
„Феникс“ пећ некоришћена,
ливена и шамотирана yа угаљ
и дрво, округла, пречник 26 цм,
висина 95 цм, тежина 58 кг, лепа и
трајна. Тел.064/1704999.
Продајем на велико 5 литара и
више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
Продајем
машину за веш,
храстову витрину, сто и столице,
кухињу од два метра и 70 цм,
телевизор са сточићем и патуљасте
зечеве. Тел. 060/0114958.
Продајем писаћи сто и тренажер
за ноге цена 4.000 по комаду. Тел.
064/9174777
Подајем
велику
празну
гробницу са 6 места без споменика
на Православном гробљу уз
Павлишки пут , пренос власништва
тестаментом . Тел. 066/8076207.
Продајем стаклени сто са
четири столице и електрични
шпорет Горење са 4 рингле, очуван.
Тел. 063/1121270
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима
и тајмером у комплету. Тел.
064/6620457
Продајем два кауча, тросед,
2 јоргана вунена, 2 бицикла, 2
колица за вучу, ћилим, кожне јакне
0132832336
Средњих година жена тражи
стару особу на доживотно чување
и негу за кућу. Тел. 061/8139998
Продајем нов некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом,
врло повољно. Тел. 0644222700
Продајем Opel Corsu E 1.0
турбо, бензинац, 66 кw/90кс,
2015. годиште, урађен велики
сервис, беспрекорна, панорама
кров, највиши пакет опреме. Тел.
065/3184084.
Продајем
ауто
приколицу
„Техника“ торзиона са малим
точковима, носивости 400кг/100
км/час, са атестом и свим папирима
регистрована до 21.5.2022. Тел.
064/2439202
Продајем
две
тракторске
приколице
„Кикинда“
једна
киперка. Тел. 065/2579100.
Продајем Томос аутоматик
регистрован
до
јуна.
Тел
061/2660848.
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“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“
ПРЕПОРУЧУЈУ НОВУ ВУЛКАНЧИЋ КЊИГУ

КАКО ДА
НАЦРТАТЕ ИРВАСА
И ДРУГА
НОВОГОДИШЊА
СТВОРЕЊА

О

ва књига помоћи ће деци да
науче како да нацртају многа
новогодишња створења на
забаван и лак начин.
Научите како да нацртате ирвасе
и друга новогодишња створења
у луцкастом и новогодишњем
стилу илустраторке Лулу Мејо.
Пратите упутства и нацртајте
свако створење у пет једноставних
корака: од Деда Мраза и ирваса,
преко веселог Снешка Белића, све
до разиграних вилењака. Цртање
никада није било занимљивије!
Новогодишња авантура почиње
у Вулканчићу!

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 „Како
да нацртате ирваса и друга
новогодишња створења“, које
ће припасти читаоцима који
најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали
смо књигу Харијет Манкастер
„Лака и светлуцава“, освојили
су је Максим Мургу и Данијела
Маринковић. Честитамо! Награде
се могу преузети у редакцији
„Вршачке куле“, Другог октобра
59, средом од 10 до 17 часова. При
преузимању награде потребно је
са собом понети најновији број
„Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3. БРОЈ
36, 7. ДЕЦЕМБРА 1977.

ВОЉОМ И УПОРНОШЋУ ДО
ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА
Када се данас у Вршцу поведе реч о новим нараштајима младих
фото-аматера, онда се ту најчешће имају у виду чланови Фото - кино
секције овдашње Основне школе „Ж. Зрењанин“, који су недавно
одржалиу своју годишњу скупштину. Била је то прилика да се
сагледа пређени пут и да се утврде правци даље активности младих
вршачких аматера.
Рад на неговању фотографије има своју дугу традицију у нашој
школи, док је формирање и постојање кино група везано за скорије

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 (18)

датуме - рекла нам је наставница Ружа Миличевић, руководилац
секције. Чланови секције су ученици од трећег до осмог разреда.
Интересовање је велико, тако да у фото и кино групама имамо ђака
из Основне школе “Вук Караџић”.
А иначе, чланови ове школе Фото - кино секције (њих четрдесет
петоро) подељени су у три групе. У првој групи су почетници, у
другој су чланови који су положили курс фотографије а сада уче
о филму, с тим што још не снимају. Трећом групом су обухваћени
ученици који су пре 2-3 године завршили фото-курс, а сада раде на
писању сценарија, снимању и монтажи филма. - До овог тренутка
успели смо да направимо неколико краткометражних филмова (у
техници 8 и супер 8), тематски везених за живот и рад наше школе,
као и за поједине манифестације ширег карактера - рекли су нам
млади вршачки фото и кино аматери.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3. БРОЈ 36, 7. ДЕЦЕМБРА
1977.

ВРШАЧКА ЛИВНИЦА ПРЕБРОДИЛА
ПРОШЛОГОДИШЊУ КРИЗУ
Пријатно је чути констатацију да је вршачка металска
индустрија током протеклих месеци забележила динамичан раст
производње. У тим оквирима посебна заслуга припада радном
колективу ливнице “Београд” ООУР “Вршац” који је успешно
пребродио прошлогодишњи период пословања са губитком.
- До овог тренутка ми смо, што се тиче постављених планских
задатака, све учинили како ваља - рекао нам је недавно директор
ливнице, Драган Марић, - нисмо имали и немамо превише
резерви готових производа међутим, прибојавамо се да ће их
бити, јер, ево, окончана
је
овогодишња
грађевинска
сезона
и сада (све до идућег
пролећа)
наступа
такозвани
критични
период, будући да ће за
нашим канализационим
цевима бити мања
потражња. С тим у вези,
планирамо
живље
контакте са могућим
иностраним купцима...
Посматрајући,
међутим,
наше
производне програме
у целини, очигледно је
да на том плану мешто морамо да мењамо. Неопходно је, наиме,
да се орјентишемо на артикле чијом ћемо израдом постепено да
потискујемо производњу канализационих цеви. Једна од таквих
могућих орјентација везана је у овом моменту и за атрактивну
производњу уличних канделабера, које тренутно у Југославији
нико не израђује иако су тражени.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ
ИЛИ
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У СТАТИСТИЧКОМТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ
ОД ФРАНЦА ШАМСА

Превео Александар Бобик
Највероватније је да су је немачки
колонисти донели из својих крајева
и због многобројних особина,
међу које спада и отпорност на
труљење од киша. Ја овде говорим
из личног искуства, јер моји огледи
са траминцем и штајншилером
произведеним у Белој Цркви
пружили су доказ, да се обе сорте ни
по склопу биљке, ни у погледу вина не
разликују. Уосталом ова врста грожђа
је често присутна и у Вршцу.
Међу сортама грожђа донетим са
обала Рајне, нашао сам у Белој Цркви
и племенити ризлинг (грашевина
на српском) који је доста заступљен
и цењен од виноградара, само што
су његови плодови под топлијим
сунцем, овде нешто већи и слађи, а
због прекомерне количине шећера,
посебан укус овог грожђа је мање
изражен. И у Вршцу раније је ризлинг
био присутнији него данас, о чему
сведоче напуштене плантаже винове
лозе чије јасне трагове налазимо у
вишим пределима вршачких брегова.
Како су плава кадарка, маџарка
и динка постале омиљене сорте
Вршчана и Белоцрквана, то преостаје
мало простора за црни мускат (у Белој
Цркви назван Gosschiller), сребрно
бело (Silberweisse), бели аугзиер
(Augsier), и цирфандлер (Zierfahndler)
и ове сорте су ту присутне као
сирочад у неколико примерака, само
је већ споменута смедеревка стекла
код Белоцркванка више поверења.
О трошковима производње и
приносима у виноградима Вршца и
Беле Црквепо једном банатском јутру
од 1600 кв. хв.
Плате виноградара за све летње
радове, где је урачунато одгртавање и
загртавање 20 фл.- кр.
Копање и ђубрење 6 в - в
Рафија и друго везиво за лозу 1 в
-в
Трошкови бербе 5 в - в
Порески издаци 4 в - в
Трошкови за дрво и плате за
произв. ракије 4 в - кр
Интерес
(камата)
основног
капитала, рачунајући јутро по 400
форинти 20 в - в Амортизација буради
и празних судова 1в 20 кр.

Свега издаци 61фл. 20 кр.
Приходи
У просеку даје једно јутро 40 ведра
(21,72 хл) по 2 форинте - 80фл.-кр;
За ракију 2,5 ведра ( 1,36 хл) а 4 фл
-10 в - в
Приходи од лозе као материјал за
огрев 2 в - в
Свега приходи 92 фл.
Чист добитак износи 30 фл.. 40 кр..
НАПОМЕНА
Ова калкулација
приближно
одговара правом стању, са мањим
изузецима
за
оба
виногорја
и произилази да вршачки и
белоцрквански власници винограда
уживају интерес по основу свог
основног капитала од скоро 10%.
Како би се придржавао реда у

овом делу код обрачуна јутра од
само 1200 хв.- мађарско јутро, и
њему остао веран, морала би се
овде одбити једна четвртина чистог
добитка, из чега би било видљиво, да
је виноградарство у Банату у погледу
прихода, обраде и цене вина скоро
истоветно ономе у Срему.
*
У нади да стручни и добронамерни
читалац и другом тому мог дела о
виноградарству Угарске до краја
поклони своју пажњу, дозвољавам
себи још и следећу кратку

Завршну реч
Ово
су
резултати
дванаестогодишњих
теоретских
студија, практичних истраживања,
брижљивих испитивања на лицу
места,
путовања
и
поуздане
коресподенције - које објављујем у
ова два тома. Нисам се либио ни труда
ни времена, ни трошкова да себи
прибавим белешке о целокупним
чувеним
виногорјима
Угарске,
међутим био сам принуђен, да о
неким виноградарским регионима
ћутим, чији производи спадају
у најпроминентније и која су већ
добили добар глас и промет у
земљи и иностранству. Међу ове
сврставам добра вина Бихарског
среза, као на пример Секељхидер,
Деосегер, и и целокупна такозвана
ермељкерска вина, затим средишњи
сектор Унгварске жупаније итд.
и многа друга племенита вина на
винској листи племићког касина
барем, по имену које се у трговини
не познају, чију колевку и негу нисам
споменуо. Нека ми произвођачи свих
ових именованих и неименованих
племенитих сорти не ставе на
терет намерно ћутање, него да ми
поверују на часну реч да сам или
путем објављивања сазнао за имена
и вредности тих пића односно да ми
није било могуће да путовањем на
лицу места или путем коресподенције
обезбедим важне белешке о
постојбини и производњи тих вина
у мери која је потребна једном
савесном писцу.
Нисам желео да о томе
произвољно причам или грешим
зато сам радије ћутао са умирујућом
надом и озбиљним обећањем да
ћу
пропуштено надикнадити,
уколико ми се за кратко и дуже
време пружа прилика за наставак
мојих истраживања, јер ја нећу,
колико ми то моје могућности
дозволе, никада престати да се
посвећујем виноградарству и
производњи вина, како теоретски
тако и практично и бићу срећан ако
би мој труд допринео побољшању
ове гране пољопривреде.
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КО Ш А Р К А
УЗБУДЉИВ ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ У ПАНЧЕВАЧКОМ „СТРЕЛИШТУ“

ВРШАЧКИ ПРВЕНАЦ НА ГОСТОВАЊИМА
За тријумф на гостујућем терену увек је добар
тренутак, али тешко да би он изабраницима
тренера Вршчана Владимира Ђокића више пријао
него после бриљантне партије и убедљиве победе
над Динамиком у Миленијуму прошлог викенда.
Са два везана тријумфа играчи Вршца не само да
су подигли ниво самопоуздања до максимума и
потврдили одличну форму уочи последњег кола у
коме чекају лазаревачку Колубару, већ су побегли
из опасне зоне и поново су конкурентни за пласман
у Суперлигу. Меч у Панчеву неодољиво је по
динамици, кретању резултата и на срећу Вршчана
исходу, подсећао на окршај са Београђанима.
За момке тренера Бојана Јовичића меч је био
изузетно важан за покушај бега са зачеља табеле
и због тога је први период протекао у знаку
њихове иницијативе. У другом периоду Вршац је
држао прикључак, чекао своју прилику и било је
јасно да ће се све одлучивати у самом финишу. У
32. минуту Тамиш је имао вођство 69:67, и тада је
уследила фуриозна серија Вршчана од 11:0 коју су
донели Јековић и Димић тројкама, Васиљевић са
линије пенала и сјајним продором Илић. Био је то
одлучујући резултатски бег Вршца који Панчевци

ТАМИШ – ВРШАЦ 77:88
(21:19, 24:29, 18:21, 14:19)
Хала Стрелиште, судије: Белошевић, Пецељ, Ј. Јурас
ТАМИШ: Бакрадзе 16, Шиник 14, Смиљанић 16,
Терзић 17, Ђорђевић 2, Видић, Соломун, Лугић 2,
Радовић, Павићевић 2, Стринић 5.
ВРШАЦ: Агоч 14, Илић 9, Јурчек 13, Васиљевић
7, Тејић 12, Радовановић, Мићовић 2, Дукић,
Јовановић, Димић 19, Јековић 12, Мајсторовић.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 14.КОЛО

више нису имали снаге да стигну. Тренер Владимир
Ђокић није крио задовољство пре свега због
залагања своје екипе.
- Подигли смо тимску игру, били смо мотивисани
и храбри и савладали ослабљену екипу Тамиша.
Знали смо да су у проблему сличном каквом смо
били недавно када смо због повреде били лишени
помоћи тројице важних играча, рекао је Ђокић и
додао да је посебно био задовољан игром младог
плејмејкера Тејића који је почео да пружа партије у
складу са великим талентом који поседује.
- На њему је сада велика одговорност, на
последње две утакмице изнео је велики део терета,
у Панчеву је уз искусног Димића контролисао већи
део утакмице.
У последњем мечу на домаћем терену у
календарској 2021. години Вршчани ће дочекати
Колубару из Лазаревца.
- У питању је противник са много искуства и
квалитета. На нашој страни је младост, добра

ТРИЈУМФ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ПРВОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ

НИШКЕ СТУДЕНТКИЊЕ ПАЛЕ
ПРЕД ВРШЧАНКАМА

Дворана СЦ Чаир, судије: Димовски, Николић,
Ђорђевић

СТУДЕНТ: Маринковић 41, Ђорђевић 13,
Ивков 9, Динић 12, Тит 4, Милојевић, Петровић,
Шипка, Славковић, Радојковић 6, Стошић,
Величковић.
ВРШАЦ: Вукосављевић 15, Марјановић
22, Милетић 2, Селаковић, Јованчевић 17,
Стјепановић, Стојић 17, Керкез, Репац 12,
Станаћев 4, Цера, Зорић 2.
Када су се последњи пут састале кошаркашице
Студента и Вршца Нишлијке су се из петних жила

упињале и биле у потпуној еуфорији када су са 100
поена разлике савладале комбиновану пионирско
- кадетску екипу Вршца која је у тим тренуцима
проживљавала један од најтежих тренутака у својој
историји. Сада је ситуација нешто другачија, Студент
је тим који је на добром путу ка друголигашком
друштву док су играчице тренера Мирослава
Кањевца потврдиле успон форме и незадрживо су
кренуле ка горњем делу табеле. Вршац је у Чаиру
предводио квартет Вукосављевић, Марјановић,
Јованчевић Репац, док је на другој страни
симултанку играла Маринковићева, којој је епитет
најбољег стрелца утакмице слаба утеха.

АТЛ Е Т И К А

Тамиш - Вршац 			
Колубара - Здравље		
Младост- Нови Пазар		
Слога - Слодес			
Раднички - Металац		
ОКК Београд - Златибор		
Војводина - Дунав 		
Динамик - Слобода		

77 : 88
87 : 90
130 : 94
105 : 82
78 : 72
68 : 106
84 : 68
99 : 88

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

5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9
10
12

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

4.место у трци на 60м са сениоркама и знатно
старијим и спремнијим ривалкама,истрчавши
резултат од 9,54.
Такмичење
је
било
интернационалног
карактера, а следећи наступ који очекује такмичаре
Атине је Митинг будућих шампиона у организацији
АКПартизан из Београда, као и Новогодишњи
митинг у организацији АК Црвена Звезда. Овим
такмичењима се отвара сезона у дворани.

23
23
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20
19
19
18
16

форма, домаћи терен и наша публика. Надам се
да ћемо уз њихову помоћ коју имамо на свакој
утакмици успети да наставимо серију.
Вршац и Колубара истрчаће на паркет
Миленијума у суботу у 18 часова.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО
Војводина 021 - Пролетер 023
Студент - Вршац			
Врбас Медела - Дуга		
Партизан 1953 – Краљево
Радивој Кораћ – Ц.звезда
Арт Баскет -СПД Раднички

100 : 65
85 : 91
71 : 78
61 : 68
51 : 95
93 : 62

1.Црвена звезда 11
2.Арт Баскет
11
3.Краљево
11
4.Војводина 021 11
5.Партизан 1953 11
6.Дуга 		
11
7.Радивој Кораћ 11
8.Вршац
11
9.СПД Раднички 11
10.Врбас Медела 11
11.Студент
11
12.Пролетер 023 11

0
2
2
3
4
6
6
7
7
8
10
11

ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА ВРШАЧКУ АТИНУ
У Београду је одржан Интернационални митинг
у организацији АК Карановац,где су одличан
наступ имали такмичари Атине из Вршца.
Освојене су 2 медаље и то Душан Кнежевић у
дисциплини 60м спринт, који је освојио титулу
вицешампиона са резултатом 8,03, док је треће
место заузео Марко Младеновски у истој трци са
временом од 8,05 с. Одличан наступ је забележила
млађа јуниорка Анђела Михајловић која је заузела

9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5
4
2
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8
7
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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РК МЛАДОСТ ВРШАЦ (6)

СМЕНА ГЕНЕРАЦИЈА

Рукомет у Банатском Карловцу већ је имао спортску традицију и солидне
резултате у време када је у Вршцу основан РК Младост. Све захваљујући
Шајб Фридриху, већини у рукометном свету знаном под надимком Сики.
Карловчанин по рођењу, вршачки гимназијалац, утирао је пут рукомету и у
Вршцу. Међутим, то што је постигао са рукометом у Банатском Карловцу, пре
свега као тренер, вредно је сваке пажње.
Захваљујући њему установљен је и рукометни турнир Братство и Јединство
1971. године. Турнир се играо на негдашњи Државни празник у СФРЈ, на Дан
борца, традиционално сваке године, 4. јула.
На турниру су, осим домаћина, наступали и рукометаши хрватског Карловца,
град са којим се братимио Банатски Карловац. Наравно, нашло се место и за
РК Младост, потоњег, сталног учесника овог веома квалитетног турнира. Чести
учесници били су играчи Херцеговине из Сечња, панчевачког Динама.
На овом турниру приказивали су своју вештину и њоме одужевљавали
многобројну публику, интернацини мајстори ове игре. Резултат није био
толико битан. Била је битна лепота игре и дружење.
РК Младост на овом турниру, у свом првом наступу, 1973. представљали
су: Мирослав Женар, Иван Раушки, Богдан Милошев, Александар Ацковић,
Драгољуб Милићевић, Драгољуб Ђорђевић, Петар Рајачић, Клинц Болтежар,
Жарко Огризовић, Жикица Симић, Никица Каракаш, Часлав Вуков, Ремус
Станојев. Од млађих, Бранислав Огризовић, Бранислав Ђурић Бацко.
Председник РК Младост био је чика Миша Михајловић. Било је то време
безбриге и лепог дружења. Банатски Карловац је био добар домаћин великом
броју спортиста и по томе је био редак пример и у Југославији...
Након пропуштене шансе генерације и изостанак пласмана у Војвођанску
лигу (тада ранг Друге лиге у СФРЈ) после више од деценије играња, долази
до природног засићења и повлачења једног броја играча из активног
такмичарског погона. Неки прелазе у друге клубове. Милићевић прелази, а
Инђић, Тимић и Ћирковић, враћају се у тим Пролетера из Банатског Карловца
и значајно га појачавају.
Стасали пионири и јуниори, заслужно постају део сениорског погона.
Предводи их Драган Чејић Чеја.
У потпуно измењеном саставу РК Младост наступа на турниру Братсва и
јединства у Банатском Карловцу.

Стоје – слева на десно.
Драган Чејић, Милан Стојшић, Бранислав Јосимов, Стеван Марић,
Ненад Флора, Драган Туркан, Зоран Изела, (Миломир Инђић - тада
поново играча Пролетера из Б. Карловца)
Чуче: Ненад Стојков, Слободан Шашарога, Саша Божановић,
Тибор Туркан, Драган Ћирић, Синиша Папић.
На турниру, 1986 године, петнаестом по реду, вероватно последњи
пут, наступио је Часлав Циле Вуков, дугодишње десно крило, још из доба
гимназијског тима генерације 1950. један од оснивача РК Младост

Стоје, слева на десно:
Жарко Огризовић - тренер, Бранислав Јосимов, Ненад
Стојков, Слободан Шашарога, Милан Стојшић, Часлав Циле
Вуков, Драган Чејић.
Чуче: Дејан Јосимов, Миле Милковић, Драган Туркан,
Небојша Шашарога, Синиша Рудић.
Насилним рушењем СФР Југославије, нестало је Братства и јединства па је
угашено велико окупљање рукометаша у Банатском Карловцу.

ТРЕНЕРИ У РК МЛАДОСТ
Права лепота бављења спортом настаје, када негдашњи играчи постају
учитељи млађим генерацијама, преносећи им своја знања и вештине. То је
случај и вршачком рукомету.
Међу њима је и Драган Чејић Чеја, који је био учитељ јуниора током
осамдесетих година прошлог века. У оквиру традиционалне приредбе у Вршцу,
Избор спортисте године, у организацији Савеза организација физичке културе
Општине Вршац, Драган Чејић проглашен је за најбољег тренера јуниора 1986.
године.
Синиша Папић, дугодишњи играч, изданак рукометне породице чији су
Папићи играли за Сечањ, син Војина Папића, послом придошлог тренера у
Вршац, такође се бавио тренерским послом, учећи кадете и јуниоре лепоти
снажне и динамчне игре зване рукомет.
Посебно место у тренерском послу у Вршцу,
заузима Саша Бабић, својевремено играч
прволигаша Црвенке и Пролетера из Зрењанина,
са којим је доспео до финала Купа шампиона
играјући против Барселоне. Репрезентативац
СФРЈ, који се због љубави према једној
учитељици, одрекао репрезентативног учешћа
на олимпијским играма.
Успешно је наступао у рукометној Бундеслиги
Западне Немачке.
Памтимо сезону 2001/ 2002, када је са великим
успехом водио друголигаша РК Младост –
Колонијал, посебно у бриљантном мечу и
победи против свог бившег клуба Пролетера,
главним конкурентом за улазак у Супер лигу
пред 3200 гледалаца. Рекордни и недостигнути
број гледалаца на једној рукометној утакмици у вршачком Центру Миленијум.
Просечан број гледалаца те сезоне, прве у Вршцу под кровом спортске дворане,
према статистичким подацима, износио је 1840 гледалаца по утакмици.
Драгољуб Ђорђевић
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MAJMUN, NILSKI KOW, OVCA,
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РЕБУС (2, 4, 6)

ANAGRAM
ORTAKU sam
u taj dan
predlo`io
biznis plan.
Gojko Mandi}

Postavka:4, 4, 4

Dejan Mini}

RE[EWA: Skandinavka: Glen Klouz, Rasel Krou, astma, akr, VA, ovan, l, i, Agir, ke, teturawe, Du{an Daki}, Pirs, ura, ovca, naivac, D, Bora Ivkov, ete, alarm, Jansen, IN, {antavac, trwina;
Sudoku:149 587 362, 725 634 891, 386 912 547, 514 329 678, 678 145 239, 932 876 415, 451 768 923, 297 453 186, 863 291 754; Anagram u stihu: utorak; Rebus: Tu nema zarade (tune, Maza, Rade); Anagram: Petar Ben~ina;
Osmosmerka: }uk. (Priprema: Enigmatski klub ”Kikinda”, ure|uje Slavko Bovan) .

