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

Јавно – комунално предузеће “Други октобар“ и 
Град Вршац започели су пилот пројекат “Примарна 
селекција комуналног отпада у домаћинству”, који 
ће се реализовати у насељу Стакленик и на тргу 
Андрије Лукића, где су домаћинствима подељене 
додатне корпе за селекцију отпада.

На основу израђеног идејног решења Примарне 
селекције комуналног отпада у Граду Вршцу у 
циљу спровођења активности и крајњег циља – 
успостављање интегралног система у управљању 
отпадом, исказана је потреба за првим кораком у 
начину сакупљања комуналног отпада на самом 
извору настајања, те могућности примарне 
селекције.

Примарна селекција представља одвајање 
отпада на месту настанка на суви и мокри отпад у 
домаћинствима и пословним објектима.

Суви отпад чине све врсте пластичних производа 
(ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, бурад, џакови), папир, 
картон, стиропор, тетрапак амбалажа, метал 
(лименке од алуминијума и гвожђа, разни метални 
делови) текстил, и обућа.

Док мокри отпад чине остаци од хране, воћа 
и поврћа, трава, цвеће, земља, лишће, пепео, 
физиолошки отпад (пелене, хигијенски улошци).

Друга фаза и секундарна селекција обухвата 
транспорт сувог отпада од места настанка до 
Центра за завршну селекцију, а трећа фаза обухвата 
завршну селекцију сувог отпада, која се обавља 
у сортирном центру. Селекција се врши према 
природи материјала и начину рециклаже, на траци 
за селекцију се отпад разврстава на отпад који се 
може поново прерадити, и на неупотребљив.

Прикупљање издвојеног отпада вршиће 
се суботом, док ће комунални отпад као и до 
сад остати петком. Субота као дан одношења 
сакупљеног отпада је одабрана и из разлога што је 

више корисника присутно код куће те ће и са једне 
стране имати непосредан контакт са радницима 
Предузећа ради питања и добијања савета о 
рециклажи.

Принцип остаје исти, посуда се износи на јавну 
површину, испред породичних кућа, односно 
оставља на задњим вратима стамбене зграде.

Предност за кориснике у овом делу града биће 

и то што ће имати прилику да изнесу и кабасти 
отпад сваке суботе за време трајања овог пробног 
пројекта, који је планиран да траје до 01.12.2022. 
године.

ДЕО ВРШЦА КРЕЋЕ СА 
СЕЛЕКЦИЈОМ ОТПАДА

НОВИ ТРЕНД У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

У Пољопривредној школи „Вршац“ је 25. фебруара 
2022. године обележен Дан школе и слава Свети 
Трифун, а тим поводом је одржана 30. јубиларна смотра 
оцењивања квалитета вина и јаких алкохолих пића. 
У поздравној речи директор Срђан Клиска подсетио 
је на недавно обележен значајни јубилеј, као и 
монографију школе, и са поносом истакао чињеницу да 
Пољопривредна школа „Вршац“ има 420 ученика и да се 

уводе нови образовни профили у дуалном образовању.
По традицији, на Дан школе додељују се и признања 

најуспешнијим произвођачима вина и јаких алкохолних 
пића, а на овогодишњу смотру пристигло је 170 узорака 
за оцењивање.

У конкуренцији произвођача белих вина 
тријумфовала је Винарија Недин са траминцем. Друго 
место освојила је Зорица Спасић за бели бургундац, 

а треће Винарија Талисман за бели 
бургундац.

У конкуренцији произвођача црвених 
вина прво место освојила је Винарија 
Вукадиновић за мерло, Подрум вина 
Королија из Сутјеске освојио је друго 
место за купажу барик а треће место 
припало је Зорици Спасић за мерло.

За најбољи розе проглашен је продукт 
Винарије Талисман из Вршца, друго место 
освојио је Милан Стојчић из Велике 
Плане, а треће Подрум вина Вићовац из 
Младеновца.

Најбољу ракију од грожђа, популарну 
лозовачу, произвео је Предраг Милунов 
из Избишта, други је био Мирко Топић из 
Зрењанина, а трећи Драган Спасовски из 
Вршца.

У категорији специјалних врста пића 

највише оцене добио је ликер од вишње Милована 
Милишина из Вршца, друго место припало је медовачи 
Винарије Крсташ из Вршца, а треће ликеру од нане 
Пољопривредне школе Шабац.

Коначно, у конкуренцији произвођача ракије од 
јабучастог воћа најбоља је била јабуковача Владимира 
Ђурића из Павлиша, друго место освојио је Душан 
Арашков за дуњевачу, а треће Дестилерија Крсташ за 
дуњевачу.

Б.Ј.

ВИНАРИЈА „НЕДИН“ 
ПРОИЗВЕЛА 

ПОБЕДНИЧКИ ТРАМИНАЦ

ОДРЖАНА 30. ЈУБИЛАРНА СМОТРА ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У  ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ “ВРШАЦ“

Нови смерови у Пољопривредној школи: 
Директор Срђан Клиска

Најбољи у конкуренцији белих вина: 
Јосиф Недин (лево)
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Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Дом здравља Вршац обавештава све суграђане 
који живе у сеоским насељима Града Вршца да ће у 
наредном периоду организовати базаре здравља у 
свим месним заједницама.

“Због епидемиолошке ситуације изазване 
пандемијом вируса ковид-19, а што је створило 
потребу за ангажовањем свих лекара за рад у 
Ковид амбуланти у Вршцу, сеоске амбуланте нису 
биле у могућности да раде редовно или да уопште 
раде у претходном периоду, па смо у жељи да 
свим нашим суграђанима омогућимо превентивне 
лекарске прегледе, одлучили да организујемо 
базаре здравља који ће се одвијати до краја априла 
према утврђеном распореду” истакао је Др Борко 

Минић, директор Дома здравља Вршац.
Сви заинтересовани суграђани моћи ће да обаве:
– Преглед лекара опште медицине
– Одређивање вредности шећера у крви
– ЕКГ снимање
– Мерење крвног притиска
– Процену стања ухрањености
– Саветовање о исхрани и факторима ризика
Сви Базари здравља биће организовани у 

месним канцеларијама, изузев гинеколошких 
прегледа који ће се вршити у наведеним сеоским 
амбулантама Дома здравља Вршац, као и цео базар 
у Павлишу који ће бити организован такође у 
амбуланти Дома здравља.

Сви суграђани имају правио да обаве 
превентивне прегледе, довољно је да са собом 
понесу само личну карту.

Распоред базара за остала насељена места који 
ће се обавити током априла месеца биће накнадно 
објављен путем средстава јавног информисања.

РАСПОРЕД БАЗАРА ЗДРАВЉА 
ДО КРАЈА МАРТА 2022:

Петак, 04.03.2022. Парта 09-12 часова
Субота, 12.03.2022.  Влајковац 09-12 часова
Понедељак, 14.03.2022. Велико Средиште 

09-12 часова
Среда, 16.03.2022. Стража 09-12 часова
Петак, 18.03.2022. Јабланка 09-12 часова
Субота, 19.03.2022. Куштиљ 09-12 часова
Понедељак, 21.03.2022. Гудурица 09-12 

часова
Среда, 23.03.2022. Месић 09-12 часова
Петак, 25.03.2022. Мали Жам 09-12 часова
Субота 26.03.2022. Павлиш 09-12 часова
Понедељак 28.03.2022. Загајица 09-12 часова
Среда 30.03.2022. Шушара 09-12 часова
У већ постојећим терминима 12.03.2022. у 

Влајковцу, 19.03.2022. у Куштиљу и 26.03.2022. 
у Павлишу поред наведених прегледа, биће 
омогућен и офталмолошки преглед.

Такође у оквиру базара здравља, биће 
посебно организовани и превентивни 
гинеколошки прегледи:

Субота 05.03.2022. амбуланта Уљма  09-12 
часова

Субота 12.03.2022. амбуланта Избиште   09-
12 часова

Субота 19.03.2022.  амбуланта Павлиш  09-12 
часова

ВРШАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА ОБАВЕШТАВА

БАЗАРИ ЗДРАВЉА У СВИМ СЕЛИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

У организацији Дома здравља Вршац, Града 
Вршца, Градске организације инвалида рада и 
Удружења кардиоваскуларних болесника „КОР“ 
одржани су превентивни здравствени прегледи 
за чланове удружења као и за све заинтересоване 
грађане. Прегледи су се одвијали у просторијама 
градског удружења инвалида рада у Стеријиној 69  
у периоду од 9 до12 часова. Особље Дома здравља 
Вршац радило је анализе мерења шећера у крви, 
екг, мерење пулса и притиска и мерење телесне 
масе и ухрањености. Консултације у вези резултата 
и савета здраве исхране пружала је др Рајна 

Душанов. 
- Превентивни здравствени прегледи значајни 

су за најстарију категорију становништва јер пре 
свега доприносе превенцији болести, и с обзиром 
на то да се ради о људима који имају неку хроничну 
болест, доприноси контроли болести као и 
превенцији последица које могу настати, истакла 
је Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа 
задужена за социјална питања и додала:

- С обзиром да је за нама дуг период од две године 
пандемије и да су сви ови прегледи били ускраћени 
и предвиђени само за хитне случајеве, као и да 
многи пацијенти који имају хроничне болести нису 
радили ове анализе које су им преко потребне, ово 
је једна од могућности да у пријатном амбијенту, у 
просторијама удружења, без заказивања, чак и без 
здравствене књижице, могу да ураде те прегледе а 
савете и увид у резултате пружила им је докторка 
Рајна Душанов специјалиста хигијене исхране.  

Организацију Града Вршца и Дома здравља 
похвалио је Душан Рајачић, председник Удружења 
кардиоваскуларних  болесника у Вршцу:

- Удружење кардиоваскуларних болесника 
сваког месеца организује у Месној заједници „Други 
октобар“, код мале цркве, превентивно мерење 
шећера, притиска, кад можемо организујемо и 

мерење холестерола и триглицерида уз савете 
лекара како ко може да нам помогне, изађе у 
сусрет тако их зовемо у госте. Интересовање је увек 
велико, нагласио је Рајачић.

Ђурица Поповић, председник Удружења 
инвалида рада Града Вршца захвалио се руководству 
Града Вршца и лекарима на могућности да чланови 
удружења и сви заинтересовани суграђани обаве 
превентивни лекарски преглед. 

ВЕЛИКИ ОДЗИВ ВРШЧАНА НА ПРЕВЕНТИВНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

БЕЗ КЊИЖИЦЕ И БЕЗ ЧЕКАЊА 
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ВИШЕ ОД 500 ПОСЕТИЛАЦА 
НА „ДАНИМА МЛАДИХ ВИНА“ 

Манифестација “Дани младих 
вина” у Гудурици представила је 15 
винарија из Гудурице али и госте из 
Вршца,  Београда и Земуна.

Уз добра млада вина, звуке 
тамбурашког оркестра ” Банатски 
боеми”, Културно уметничког друштва 
“Виногради” из Гудурице, као и  
банатским специјалитетима вредних 
руку жена,  удружења „Богатство 
различитости” из Гудурица и  „ На 
извору поточић” из Месића, уживало 
је преко 500 посетилаца.

– Вековна традиција бављења 
виноградарством и винарством 
карактеристичан је и препознатљив 
бренд овог краја. Улагања у 
инфраструктуру, спортске објекте, 
рурални и манифестациони туризам 
као и образовање, учиниће ово село 
још пожељнијем за живот, истакла 
је градиначелница Вршца, Драгана 
Митровић, која је уједно и отворила 
манифестацију.

Поред удружења винара као 
организатора манифестације,  
покровитељи овог догађаја били су:  
Град Вршац, Туристичка организација 
Вршац, Удружење „Село плус“ и МЗ 
Гудурица.

ТРАДИОЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ГУДУРИЦИ ПРИВЛАЧИ СВЕ ВИШЕ ГОСТИЈУ
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Управа за капитална улагања 
АП Војводине саопштила да је за 
финансирање и суфинансирање 
капиталних и инфраструктурних 
пројеката у покрајини обезбеђено 
укупно 3.724.000.000 динара. 

Управа је објавила шест нових 
јавних конкурса за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области 
саобраћајне инфраструктуре, 
водоснабдевања и заштите вода, 
локалног и регионалног економског 
развоја, основног образовања и 
васпитања, развоја спорта и културе.

За подршку локалним 
самоуправама на територији АП 
Војводине у реализацији пројеката 
који доприносе развоју и унапређењу 
саобраћајне инфраструктуре, 
обезбеђено је 1.682.000.000 
динара. Реализацијом пројеката 
који се односе на изградњу нових 
и реконструкцију постојећих 
саобраћајница, укључујући и 
бициклистичке стазе, побољшава 
се безбедност свих учесника у 
саобраћају, сигурније одвијање 
саобраћаја, али се  доприноси и бољој 
локалној и регионалној повезаности.

Локалним самоуправама је 
омогућено да на конкурсу за 
финансирање и суфинансирање 
пројеката у области водоснабдевања 
и заштите вода, обезбеде средства 
неопходна за изградњу, доградњу, 
реконструкцију и санацију система за 
водоснабдевање, припрему

воде за пиће, прикупљање, 
одвођење и пречишћавање отпадних 
вода.

За реализацију пројеката у овој 
области, обезбеђено је укупно 

525.000.000 динара.
Управа за капитална улагања АП 

Војводине обезбедила је 758.000.000 
динара за подршку пројеката у 
области локалног и регионалног 
економског развоја, који доприносе 
стварању повољних услова за 
пословање, раст и развој малих и 
средњих предузећа, унапређење

туристичких потенцијала, као и 
повећање запослености у Војводини. 

Укупно 613.000.000 динара 
обезбеђено је за подршку пројектима 
у области развоја спорта.

Средства која се додељују по 

овом јавном конкурсу намењена су 
за финансирање и  суфинансирање 
пројеката изградње, доградње, 
реконструкције и санације спортских 
објеката у јавној својини на 
територији АП Војводине, укључујући 
и школске спортске објекте.  

У циљу побољшања услова рада 
установа основног образовања и 

васпитања, Управа за капитална 
улагања АП Војводине обезбедила 
је 120.000.000 динара. Средства 
су намењена за финансирање и 
суфинансирање пројеката изградње, 
доградње,реконструкције и 

санације објеката установа основног 
образовања и васпитања у јавној 
својини на територији Војводине. 
Подржавајући реализацију пројеката 
који доприносе развоју, очувању, 
унапређењу и заштити културних и 
националних посебности локалне 
средине на територији АП Војводине, 
Управа за капитална улагања АП 

Војводине ове године је  обезбедила 
26.000.000 динара у оквиру јавног 
конкурса за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области 
културе.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ САОПШТИЛА

ВИШЕ ОД 3,7 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ЗА 
КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ  У ВОЈВОДИНИ 

У понедељак, 28. фебруара 2022. године, 
Институт за територијални економски развој - 
ИнТЕР из Београда организовао је у Пландишту  
прву радионицу у оквиру пројекта ”Унапређење 
дијалога између организација цивилног друштва 
и јавних власти код пројеката јавно-приватног 
партнерства на локалном нивоу” . У Пројекту, који је 
финансиран од стране Београдске отворене школе 
(БОШ), а преко  Делегације Европске уније у Србији, 
учествују три општине, Бечеј, Пландиште и Топола.               

Радионица у Пландишту је организована 
и успешно реализована  за представнике 
организација цивилног друштва, медије и 
представнике локалне самоуправе. Све присутне је 
у име Општине Пландиште поздравила Александра 
Одавић Мак, начелница Општинске управе 
Пландиште, која је укратко говорила о пројекту јавне 
расвете који је општина реализовала захваљујући 
јавно-приватном партнерству. Након тога, на тему 
јавно-приватног партнерства и значаја дијалога 
између организација цивилног друштва и јавних 
власти, говорила је Весела Влашковић, истраживач 
на пројекту. У интерактивном  духу, на радионици  
се говорило о  примерима  добре праксе у другим 
општинама и презентоване су  конструктивне 
идеје за јавно-приватно партнерство у општини 
Пландиште. Присутни су исказали потребу за 
едукацијом и спремност да се едукују како би 

побољшали рад својих организација.
На радионици су представљени прелиминарни 

налази мониторинг          извештаја о степену 
укључености организација цивилног друштва 
у процес планирања и доношења одлука у 
пројектима јавно-приватног партнерства на 
локалном нивоу, који говоре да ОЦД нису укључене  

ни у једној фази спровођења пројеката  јавно 
приватног партнерства.  

Радионице ће се након Пландишта, одржати 
у Тополи, а средином марта и у Бечеју где ће 
присуствовати и један број учесника из Пландишта. 

Г.Р.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ”УНАПРЕЂЕЊЕ ДИЈАЛОГА ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ЈАВНИХ ВЛАСТИ 
КОД ПРОЈЕКАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ” 

ПРВА РАДИОНИЦА УСПЕШНО ОДРЖАНА У ПЛАНДИШТУ 
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Поводом осмог рођендана 
„Тачке сусретања“ у 
фебруару је у просторијама 
овог удружења отворена 
изложба Анете Гашпар 
која је основне и мастер 
студије из области графике 
завршила на Факултету 
за уметност и дизајн 
Западног универзитета из 
Темишвара. Пре ове, прве 
самосталне изложбе, Анета 
је излагала на неколико 
колективних изложби у 
Србији и Румунији, а њени 
радови представљани 
су и у неколико часописа 
за промоцију културе и 
уметности. Уз уметничку и 
примењену графику, Анета 
се успешно бави и музиком и 
глумом. 

Средином фебруара је у „Тачки 
сусретања“ отворена ваша прва 
самостална изложба под називом 
„Конгломерат“. Шта је заједнички 
именитељ радовима које сте овом 
приликом представили публици? 

- Назив „Конгломерат“ сугестивно 

симболизује и веже скуп радова 
који стављају акценат на разна 
нагомилавања била она опипљиве 
или апстрактне природе. Ако кренемо 
од тога да је живот  акумулација 
емоција, осећаја, сећања, жеља, 
намера, снова, знања, сметњи, бола, а 
све то остаје утиснуто у нама, онда је 
човек херметички затворена посуда 
агломерација илити конгломерат. 
Радови су личног карактера, а теме 
истраживања су идентитет, однос 

унутрашњих процеса и 
околине, људског тела, 
подсвест… У оквиру 
изложбе представила 
сам и делић дипломског 
рада под називом 
“Лични фијаско”.  Рад 
се бави истраживањем 
различитих, мање-
више, негативних 
емоција и откривањем 
њихових околности. 
Дело се састоји од 
седам композиција, 
од којих свака 
представља одређену 
агломерацију и самим 
тим је конгломерат 
у конгломерату. То 
су: емоционално 
н а г о м и л а в а њ е , 
гужва у јавном 
простору, дигитална 
агломерација, проблем 
отпада, агломерација 
снова, неред 
личних предмета и 
конгломерат ничега. 

Снажни симболи 
и глатке, живе линије 
које понекад чине 
да цртежи изгледају 

као да су настали из једног јединог, 
непрекинутог потеза, неки су 
од основних елемената које 
посматрачи уочавају на вашим 
радовима. Да ли ови радови настају 

као последица промишљања 
одређених тема или су више 
интуитивни? 

- Имајући у виду да је цртеж један 
од алтернатива екстернализације мог 
унутрашњег хаоса, рекла бих да више 
тежи да буде на интуитивној страни. 
Понекад нам се чини да је немогуће 
маневрисати сопствена осећања. 
Како бисмо укротили она не тако 
удобна осећања, морамо с времена 
на време да седнемо и попричамо 
сами са собом. То причање је у мом 
случају најчешће баш цртање. Своје 
радове сматрам за визуелни дневник. 
Веома сам радознала шта се све 
крије у нашој подсвести и волим да 
експериментишем и извлачим слике 
из насумично примљених апстрактних 
мрља. Оне просто буде радозналост у 
мени и зову ме да се спустим тобоганом 
интроспекције. 

Како је текао ваш уметнички 
развој? Када сте почели да се 
бавите цртањем и како је дошло до 
тога да упишете студије графике у 
Румунији? 

- Као и свако дете, веома рано сам 
кренула да остављам трагове своје 
маште. У периоду основне школе радо 
сам ишла у атеље вршачке уметнице 
Рамоне Магда, од које сам заједно 

са другом децом, “зграбила” знања, 
вежбала руку, све то у увек занимљивој 
атмосфери. 

Што се тиче одабира ове области за 
студије, мислим да је био интуитиван 
потез као и горе поменути радови. 
Жеља ми је била да студирам нешто из 
области уметности а игром случаја  у 
последњем моменту сам се одлучила 
да ће то бити баш графика. Стојим иза 
тога да је то била једна од најбољих 
одлука у мом животу. Мастер студије 
сам завршила на истом факултету, 
односно на Факултету за уметност 
и дизајн Западног универзитета из 
Темишвара. Данас, стечено знање на 
факултету користим у сврху графичког 
дизајнирања новина, часописа и 
књига као запослени графички 
уредник Новинско издавачке установе 
„Либертатеа“ из Панчева, а у слободно 
време чепркам по својој подсвести 
у потрази за новим визуелним 

путовањима. 
Ко су аутори који су вас 

инспирисали и утицали на ваш 
уметнички израз? 

- Већина уметника који су ме 
инспирисали и даље ме инспиришу, 

ИНТЕРВЈУ
АНЕТА ГАШПАР, ЛИКОВНА УМЕТНИЦА: 

„МОЈИ РАДОВИ 
СУ ВИЗУЕЛНИ 

ДНЕВНИК“ 

„Ако кренемо од 
тога да је живот  
акумулација 
емоција, осећаја, 
сећања, жеља, 
намера, снова, 
знања, сметњи, 
бола, а све то 
остаје утиснуто 
у нама, онда је 
човек херметички 
затворена посуда 
агломерација 
илити 
конгломерат“ 
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имају одређене заједничке црте у 
својој уметности. Неки од њих су 
поједноставили облик субјекта, 
лица субјеката изгледају готово 
ванземаљски или налик маскама, 
са великим очима, издуженим 
носом, без или једва видљивих уста, 
лишена одређеног израза, али пуна 
мистицизма. С друге стране, њихова 
уметност се изводи на брз и необрађен 
начин, добијајући  једноставност са 
ауром праисконског. Међу њих се 
убраја Анри Матис који је имао брз 
приступ, такозване гестуралне вежбе 
које су ухватиле идеју и емоцију 
изазвану субјектом. Потом валовите 
и деликатне скулптуре Константина 
Бранкушија и јаке динамичне скулптуре 
Хенрија Мура. Пол Кле који ствара у 
духу непредвидиве разноликости која 
је резултат његове осетљивости, а не 
добро дефинираног плана. Велики 
број радова настаје спонтаношћу и 
импровизацијом под утицајем емоција 
или искуства. Наравно, има још 

пуно уметника који су ме визуелно и 
концептуално инспирисали. 

Како гледате на разлике између 
традиционалних и дигиталних 
техника? Које су вам ближе и на који 
начин их користите и комбинујете? 

- Свака техника долази са својим 
чарима и сензибилитетима било да су у 
питању традиционални или дигитални 
медији. Оба ми омогућују да се 
визуелно изразим и експериментишем. 
Волим дигиталну технику зато што 

је увек приступачна – не изускује 
куповину материјала, те увек могу да 
започнем нови или да наставим дати 

рад, а супер је што је дигитални атеље 
мобилан. Што се традиционалних 

техника тиче, највише 
уживам цртајући тушем 
и прављењем графика, 
поготово линореза и 
кологравура. 

Пре студија, 
упоредо са гимназијом, 
завршили сте и џез 
певање у СМШ „Јосиф 
Маринковић“. Колико 
се за вас лично свет 
ликовности преплиће 
са светом музике? 

- Музика је била 
моја прва љубав. Дан 
када сам добила гитару 
као божићни поклон је 
био пресудан за мене. 
Тада ми се отворила 
права прилика да се 
опробам и изражавам 
кроз музику. Касније 
сам уписала СМШ „Јосиф 
Маринковић“ и била сам 
део прве генерације џез 
одсека код професора 
џез певања Срђана 
Марковића. Музика је 
неизоставна ставка у 
мом животу. Слично 

визуелном свету, она ми отвара врата 
ка интроспекцији, упознавању себе 
и своје околине. Пружа сасвим нови 

речник за изражавање и наравно 
експериментисање. Интересантно 
ми је како иста мисао може да се из 
визуелног прекомпонује у аудитивни 
мод и обрнуто. Мислим да се свакако 
преплићу и чак у неким случајевима 
допуњавају ова два света у мом животу. 

Иако сте се формално 
определили за каријеру у области 
визуелних уметности, и даље се 
активно бавите музиком, наступате, 
а пре три године сте учествовали и 
у румунском талент шоу „The Voice“? 

- Члан сам Тирамису акустик бенда у 
којем наступам са Дарком Ангеловским 
и Драганом Ђокићем. Када ми време 
дозволи, певам и наступам са госпел 
хором из Београда „Merry Gospel 
Choir“ којим диригује Марија Кубурић 
Боровић. Ово је иначе први госпел хор 
у земљи и основан је 2001. године.  

2019. године сам учествовала 
на музичком интернационалном 
такмичењу „The Voice“ у Румунији, 
изабравши румунског музичара 
Тудора Кирила као ментора. О овом 
искуству могу да кажем да је то било 
једно од узбудљивијих дешавања у том 
периоду а истовремено пуно изазова. 
Преплитала су се ту разна осећања, 
колико лепа толико и стресна. Ово 
искуство ми је скренуло пажњу на то 

како да будем још пријемчивија на 
своје окружење како би се притисак 
и додатан стрес смањио и боље 
контролисао. Срећна сам што сам дала 
шансу овом изазову и поздрављам 
одлуку свих који одлуче да изађу из 
своје зоне комфора и покушају нешто 
ново, да уђу и опробају се у непознатим 
водама. 

Интересантно је да имате и 
позоришног искуства, и то и на 
сцени и иза ње? 

- Постоји нека интересантна 
дуалност када помислим на глуму и 
позориште – у једну руку то је вежба 

одвајања од сопственог ега и самим 
тим одмор од нас самих. С друге стране, 
неке улоге су нам попут слагалице које 
употпуњују наше виђење нас самих. 
Прва представа у којој сам се појавила 
је Кафкин ,,Процес” у режији Бора 
Драшковића. У оквиру позоришне 
трупе коју је водила професорка 
Романца Варађан ,,Јонеску” Гимназије 
,,Борислав Петров Браца” из Вршца, 
учествовала сам на ,,Позоришним 
данима Румуна из Војводине” са 
представом ,,Краљ умире” Ежена 
Јонеска у режији Бранислава Гузине. 
Што се тиче професионалне сцене 
на румунском језику НП ,,Стерија” , у 
представи ,,Човек, чудна је то зверка” 
коју је режирао Јулијан Урсулеску 
играла сам са дивним глумцима 
попут Монике Болдовине-Бугле, 
Отилије Пескарију, Неде Грубиша и 
Јонела Куђије. Недавно, имала сам 
прилику и да се опробам као суфлер и 
инспицијент за представу ,,Љубавници 
су вечни” коју је професионална 
сцена на румунском језику изводила 
у саставу - Моника Болдовина-Бугле, 
Отилија Пескариу, Марибел Попа и 
Јонел Куђија  а режирао Владимир 
Лазић. 

Т.С. 

„Иста мисао се 
може из визуелног 
прекомпоновати 
у аудитивни мод и 
обрнуто“ 

„Волим да 
експериментишем 
и извлачим слике 
из насумично 
примљених 
апстрактних мрља; 
оне просто буде 
радозналост у 
мени и зову ме 
да се спустим 
тобоганом 
интроспекције“ 
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По биљци ђурђевак * Женска 
имена Ђурђица, Ђурђевка настала 
су према називу биљке ђурђевак, 
која цвета око Ђурђевдана (6. мај) 
и која је везана с празновањем 
буђења природе. Ђурђевдан 
је најомиљенији светац 
јужнословенских народа, који се 
доживљава као граница између 
зиме и лета, када сунчеви зраци 
побеђују зимске непријатељске 
силе, а та победа је крунисана 
цветним баштама и ливадама. Цвет 
ђурђевка се одликује изузетном 
лепотом и снажним мирисом, 
па је народ пожелео да лепоту и 
бујност овог цвета симболично 
пренесе на своје потомство. 
Имена симболизују плодност, 
одважност, духовну и физичку 
снагу. Имена као што су Ђурђа, 
Ђурђија, Ђурђена и мушка Ђорђе 
и Ђурађ настала су према светом 
Ђорђу – Ђурђу, који је био храбар 
Христов војник, човекољубац и 
чудотворац. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАКО ЈЕ НАСТАЛО 

ИМЕ ЂУРЂИЦА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
У ЛОНДОНУ ДОДЕЉЕНО НАЈВЕЋЕ ПРИЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 

ПАС ХЕРЦ 
ДОБИО 
МЕДАЉУ 
ЗА ХРАБРОСТ 

Звук оргуља Хејзел Рајт коначно се поново чује у Катедрали 
Христа у калифорнијском месту Гарден Гроув. Готово деценију 
је трајала репарација овог огромног инструмента, који је део по 
део био пренет у италијански град Падову на опсежну поправку, а 
читава акција коштала је три милиона долара. 

Оргуље Хејзел Рајт, назване тако по свом првобитном добротвору, 
сада имају 17.000 цеви, 15 одељака и 293 реда. Дејвид Лао Бол, 
оргуљаш и организатор музичке службе у Катедрали Христа, који је 
први имао прилику да свира на обновљеном инструменту, рекао је 
да су ове оргуље највеће од свих у римокатоличким катедралама на 
западној хемисфери. 

По речима Кевина Картрајта, техничара и председника 
компаније „Розалес орган билдерс” из Лос Анђелеса, све оргуље 
морају да буду подешене према простору и згради у којој се налазе. 
То практично значи, у случају ових оргуља, да техничар треба да се 
попне на висину од неколико спратова како би стигао до сваке цеви 
и све их дотерао до савршенства. 

Извор: Политика

Пас по имену Херц добио је недавно највеће 
војно признање које се у Великој Британији 
додељује животињама, медаљу Мери Дикин, за 
исказану храброст током обављања задатака у 
Авганистану. 

Овај немачки краткодлаки птичар „пензионисан” 
је после вишегодишњег учествовања у акцијама 
Краљевских ваздушних снага (РАФ), а уједно је 
и 74. добитник престижног признања. Херц се 
тако придружио читавом низу животиња које су у 
последњих скоро осам деценија биле носиоци ове 
медаље, а међу њима су били храбри пси, голубови, 
коњи и једна мачка. 

Овај пас, иначе рођен у Хрватској, придружио се 
РАФ-у када је имао годину дана, пошто је показао 
изузетне способности у откривању дроге. Затим 
је постао први пас који је икада обучаван да 
открије електронске уређаје, нарочито оне који 
могу да представљају потенцијалну опасност за 
људе у близини. Овај пас трагач трениран је да 
пронађе мобилне телефоне, СИМ картице, џи-пи-
ес уређаје, као и диктафоне. После вишенедељних 
специјалних интензивних тренинга које је успешно 

савладао, Херц је са својим чуваром и тренером 
Џонатаном Танером, полицијским официром у 
РАФ-у, пребачен у Авганистан, у бившу британску 
ваздушну базу Кемп Бестион. 

Већ приликом прве потраге Херц је пронашао 
скривене електронске уређаје и дрогу. Током 13 
месеци његовог боравка у провинцији Хелманд, 
као и у главном граду Авганистана Кабулу и 
откривања електронских апарата, од којих су 
многи били повезани са могућим терористичким 
нападима, Кемп Бестион је био поштеђен ракетних 
удара. 

Захваљујући овом краткодлаком птичару у 
поменутом периоду пронађено је више од сто 
уређаја који су представљали потенцијалну претњу 
за војнике и цивиле у Авганистану. 

„Увек ћу се са осмехом сећати свега онога 
што смо заједно преживели. Посебно ми је драго 
што су Херцове заслуге препознате и што је као 
војни пас освојио ово признање”, рекао је официр 
специјалиста Џонатан Танер. 

Описујући начин рада Херца на терену, један 
од војних старешина РАФ-а објаснио је да је пас 

пуштан у подручја где се сумњало да постоје опасни 
предмети. Херц је, по његовим речима, показивао 
невероватну жељу за потрагом и красио га је 
одличан њух. „Рад са Херцом био је привилегија”, 
рекао је овај војник. 

„Посао који је Херц обављао био је виталан 
за обезбеђивање сигурности свих који су се 
налазили на лицу места, било да је реч о војницима 
или цивилима. Тешко је израчунати колико је 
овај пас својим истраживањима спасао људских 
живота”, описано је у образложењу ветеринарске 
добротворне организације ПДСА (Peoples 
Dispensarу for Sick Animals) која додељује медаљу 
Мери Дикин. 

Ово признање установљено је 1943. године, а 
први га је добио голуб Бела Визија који је у јесен 
те ратне године летећи девет сати по невремену 
и јаком ветру пренео поруку захваљујући 
којој је спасена посада авиона британског 
ваздухопловства. 

 Извор: Политика

Руски милијардер Роман Абрамович, власник фудбалског 
клуба Челси, добио је забрану пребивалишта у Великој 
Британији, пренео је британски таблоид Сан. 

Како се наводи, Абрамович месецима није виђен у Лондону, 
а према изворима листа неће ни смети да се појави јер је 
означен као један од руских олигарха који су кључна подршка 

председнику Владимиру Путину. 
Абрамович има и пасош Израела, што му је омогућило да 

недавно уђе у Велику Британију. Он у Лондону има и вилу вредну 
125 милиона фунти, преноси Танјуг. 

 Извор: Политика

СПЕКУЛАЦИЈЕ ТАБЛОИДА О ВЛАСНИКУ ЧЕЛСИЈА  

ДА ЛИ ЈЕ РОМАН 
АБРАМОВИЧ ПРОТЕРАН 
ИЗ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ 

НАКОН ДЕЦЕНИЈСКЕ ПОПРАВКЕ У ПАДОВИ 

ЏИНОВСКЕ ОРГУЉЕ ПОНОВО У 
КАТЕДРАЛИ У КАЛИФОРНИЈИ 
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Аутизам је сметња у развоју код 
које се јављају потешкоће приликом 
контакта са другим људима, али 
и сметње у говору и способности 
приликом кретања. 

Инклузивно одрастање и 
образовање, као и адекватне 
терапије од најранијих година 
од кључне су важности за развој 
деце са аутизмом. Посебан изазов 
представља рано  препознавање 
одступања од очекиваног развоја 
детета и упућивање родитеља, 
али и недостатак институција које 

пружају адекватну терапију и помоћ. 
Пре неколико година, у оквиру 
састанка родитеља деце са аутизмом, 
организација „Хелп“ представила је 
програм подршке који је усмерен ка 
људима који желе да оснују сопствено 
предузеће, како би пружили подршку 
деци са посебним потребама.

- Имам два сина, а један од њих 
има аутизам. Кроз велику жељу да 
помогнем свом детету, увидела сам 
да могу помоћи и другим породицама 
чија деца имају исти проблем. Крајем 
2020. године сам уз помоћ ДИМАК 

Србија Немачког информативног 
центра за миграције, стручно 
образовање и каријеру (ДИМАК), 
као и партнерске организације 
„Хелп“ основала своју ординацију 
за терапију. У овој ординацији деци 
са хендикепом помажем да науче 
како најједноставније покрете, тако 
и вештине са фином моториком - 
изјавила је тридесетпетогодишња 
корисница програма подршке Јелена 
Ђекић, која је при првом сусрету са 
програмом ДИМАК центра већ имала 
визију своје будуће ординације.

Међутим, пут Јеленине породице 
није био лак. Крајем деведесетих 
година породица Ђекић је избегла са 
Космета у Прокупље, где су добили 
сина. Породица је брзо приметила 
да се њихово дете развија другачије 
од остале деце. Са две године 
установљен му је аутизам. Јелени 
је саопштено да њен син никада 
неће водити нормалан живот, што 
је она одбила да прихвати. Посебан 
проблем је настао када су схватили 
да у месту у којем су живели није 
било адекватне терапије. Уследило 
је пресељење у Ниш где су, такође, 
могућности за терапију биле 
ограничене, па су њихова путовања у 
Београд била честа и напорна.

- Прошли смо и још пролазимо 
кроз тешко време. Али захваљујући 

програму подршке и свим 
партнерима, основана је ординација 
која олакшава приступ и помаже 
многим породицама чија деца имају 
аутизам. Организација „Хелп“ ми је 
обезбедила неопходну опрему коју 
сама не бих могла да приуштим. 
ДИМАК центар ме је подржао кроз 
програме саветовања и менторства 
и омогућио ми учешће у опширним 
онлајн консултацијама у вези са 
менаџментом за развој малих 
предузећа који ми је био од великог 
значаја, јер сам први пут водила 

предузеће. 
Програм подршке обухватао је пет 

модула, а теме које се обрађују везане 
су за  предузетништво, Е-бизнис, 
маркетинг, пословну комуникацију, 
културу и иновације.

Поред тога, сви учесници имају 

индивидуалне менторе са којима 
заједно развијају нове пословне 
идеје – истакла је Јелена која је 
по струци квалификована дечја 
физиотерапеуткиња.

Такође, Јелена Ђекић је напоменула 
да је ординација несметано радила и 

за време пандемије коронавируса 
захваљујући ДИМАК центру 
који је обезбедио и средства за 
дезинфекцију и филтер за ваздух. 

- Упркос препрекама, ординација 
напредује. Данас мој син има 
дванаест година, иде у школу, има 
другове, воли уметност и спорт. 
Посебно сам срећна што могу да 
помогнем великом броју деце и 
њиховим породицама и што сам кроз 
рад са својим сином научила како 
равноправно да разговарам са децом 
са сметњама у развоју. 

Међутим, ординација ове врсте 
нема довољно, јер поред моје, у 
јужној Србији постоји само још 
једна која нуди сензорну терапију 
деци са аутизмом. Ова терапија је 
потребна и показала је одличне 
резултате. Породице најчешће 
долазе из далеких места, а простора 
за проширење посла има. 

Конкретно, желим да запослим 
терапеута за говор или посебног 
педагога и да на овај  начин 
омогућим да деца добију целокупну 
терапију на једном месту – објаснила 
је Јелена која је завршила курсеве за 
сензорну терапију на Институту за 
ментално здравље који омогућавају 
терапеутима боље разумевање 
начина на које могу да помогну деци.

Зоран Сурла
НС репортер

МЕДИЦИНА

ПОВРАТАК 
У НОВЕ ШАНСЕ

ДИМАК је део шире иницијативе 
под називом Повратак у нове шансе, 
коју финансира немачко Савезно 
министарство за економски развој 
(БМЗ), а у Србији спроводи ГИЗ. 
Повратак у нове шансе пружа 
подршку социјалној и економској 
реинтеграцији како повратника 
из иностранства, тако и локалном 
становништву, посебно онима из 
осетљивих група. Као прва тачка 
за информисање, саветовање 
и пружање конкретних мера 
подршке ДИМАК им предочава све 
ризике нерегуларних миграција 
и усмерава на могућности 
образовања и запошљавања у 
Србији. Промоција запошљавања 
један је од стратешких циљева 
ДИМАК центра и подразумева 
индивидуално саветовање и 
информисање о могућностима 
стручног образовања, 
запошљавања и реинтеграције, 
као и обукама за припрему радне 
биографије и пријављивање 
за посао. Партнери ДИМАК-а 
су Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Национална служба за 
запошљавање и Комесаријат за 
избеглице и миграције. 

СЕНЗОРНА ТЕРАПИЈA ЗА ДЕЦУ СА АУТИЗМОМ 
Имам два сина, а један 
од њих има аутизам. 
кроз велику жељу да 

помогнем свом детету, 
увидела сам да могу 

помоћи и другим 
породицама чија деца 

имају исти проблем, каже 
Јелена Ђекић.

„Захваљујући 
програму подршке 
и свим партнерима, 

основана је ординација 
која олакшава приступ 

и помаже многим 
породицама чија 

деца имају аутизам. 
Организација „Хелп“ ми 

је обезбедила неопходну 
опрему коју сама не бих 

могла да приуштим“
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (156)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ПРКОСНИ ИДЕНТИТЕТ
Купујемо компјутере, лаптопове, као 

мислеће машине, љуштуре које онда пунимо 
програмима, протоколима, подацима, што 
паклено личи на неку научну верзију нас 
самих. Да ли је наше тело тек хардвер који 
може бити испуњен безбројним софтверима  
личности, склоностима, врлинама, манама, 
полним опредељењима, избору језика, 
избору уметности или неуметности и све 
то у простору илузије слободе који се нуди 
као кад  одгледамо довољно филмова са 
једним истим глумцима и провалимо да они 
уствари и немају идентитет да су чудесна 
бића чија мимикрија, као код сунђера и 
хоботнице, омогућава да буду све а без 
корена ништа.

Свет данашње некакве нове 
нормалности, што је назив без отисака 
прстију и назнака  намера, убеђује нас да 
је задрто опстајање на локалном фолклору, 
ефици и етици наслеђа, некакве љуштуре 
која нам смета да испробамо глобалистичку 
мејнстрим  помодну прилику да будемо 
све и свашта, да бирамо идентитете као 

програме на телевизору, да представљамо 
себе на Фејсбуку у било каквој фотошопом 
дотераној верзији, и да је то невероватно 
забавно, да је  то суштина најзад дочекане 
слободе којом скидамо окове робовања 
описима себе који од нашег идентитета 
желе да створе камену, челиком ојачану, 
тврдњу као бесмислицу у једном свету 

лепршаве опуштености без  предатора, без 
опасности, чиста есенцијална забава ако то 
можемо да платимо.

Пајин Триптихон из неке прошлости од 
пре сто двадсет година може бити и сцена 
једне универзалне идиоле идентитета 
функционалног у једној клими географији 

и приликама да се радом обезбеди 
егзистенција. 

Показује се да Триптихон представља 
слику спасоносне личне будућности коју 
поново откривамо заморени од опште 
едукације о климатским променама. 
Постали смо пандемичари, вирусолози, 
једино нам економија слабо иде јер томе 

нас нико не подучава, чак обрнуто, као да 
нам је то последња брига у новој реалности 
до тренутка кад стигну рачуни.

Пре него што је постала доказ о 
колективном памћењу, идентитету старијем 
од рођења, брзо је избледела информација 
о сопсобностима толико важним за 

преживљавање да се биологија и тиме 
осигурала док је чекала да  измислимо 
писменост, школе и велику  информативну 
глобалну мрежу за дезинформације. Нешто 
у оном ћелијском наслеђу  љубоморно 
чува и активира вештине потребне за 
живот људи баш ових поднебља и чини да 
је локално суштина а глобално техничка 
чињеница.

Једна варијанта колективног памћења, 
чак архетип, за нас ушушкане у банатској 
равници је ПајинТриптихон, без помпе, 
насиља, слабих оцена, он стидљиво 
упућује на то да су  ратничке вештине 
преживљавања свих врста локализоване 
и да живот није филм који траје стотинак 
минута већ је онај  изостали хепиенд због 
брзоплетих одлука да одбацимо некакво 
примитивно наслеђе, као да је тиква, и 
постанемо кондири тамо где нема воде и 
руку да их носи.

Из  великог света не стиже нам здрава 
храна, јефтина енергија или здрав ваздух и 
технологије, већ огроман млин који меље 
идентитете да би лакше самлео богатства 
које  ти идентитети жилаво чувају. 

У просторима попут Баната, вршачких 
села и самог града, где људи откривају 
потенцијале самодовољности у свету 
повезаности која контролише, остао нам је 
простор да осванемо у свом - Триптихону.

 
Т. Сухецки

Чланови Менсе Србије, пристигли 
из Београда, Новога Сада, Ниша, 
Панчева, Крушевца… претходног 
викенда посетили су Вршац. 

У петак 25. фебруара у Тачки 
сусретања, Невен Даничић, 
професор историје, и Тамаш Фодор, 
библиотекар, дипломирани филолог, 
одржали су предавање на тему 
„Прозор у прошлост града под 
брегом“. Посебну енергију овом 

догађају додао је хор Распеваних 
професора, вођених Маријом 
Клиском Ченгери. 

Субота је била резервисана за 
одлазак у Гудурицу, присуство 
отварању манифестације Дани 
младих вина, посету Винарији 
Селекта и причу са легендом наших 
крајева – Ђорђем Крстовим, у 
његовом бајковито-винском дому. 

Након повратка из Гудурице у 

Тачку, Вељко Караџић, стручњак 
за безбедност и заштиту података, 
члан председништва Менсе Србије, 
одржао је интерактивно предавање 
на тему „Како бити безбеднији у 
сајбер свету“. 

У недељу, 27. 2. Организована је 
посета Градском музеју, репрезенту 
културног наслеђа ових крајева, 

и Хелвецији, чија је изградња 
крајем 19. века представљала 
кулминацију златне епохе вршачког 
виноградарства. 

Након тродневног догађаја утисак 
свих учесника је био да је било 
задовољство сведочити сарадњи две 
алтруистичке организације. 

Јелена Ожеговић 

СИНЕРГИЈА МЕНСЕ И ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА 
САРАДЊА АЛТРУИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Предузели смо опсежне мере 

заштите од поплава.
Молимо се Богу сваки дан.

Зоран Ђуровић Ђурке
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ПРОДУЖЕНА ИЗЛОЖБА 
“СЈАЈ РУСКИХ СЛИКАРА 

ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ 
ВЛАДИМИРА ПЕШИЋА”

Градски музеј Вршац саопштио је да ће због великог интересовања 
публике, изложба “СЈАЈ РУСКИХ СЛИКАРА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ВЛАДИМИРА 
ПЕШИЋА” , бити продужена и трајаће до 13. марта 2022. године.
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К УЛ И Н  К У В А Р

САЛАТА СА 
ТУЊЕВИНОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 3 конзерве туњевине
- 300 г браон пасуља
- 200 г кукуруза шећерца
- 1 лимун
- маслиново уље
- со, бибер
- першун
- 1 већа главица црног лука

ПРИПРЕМА: Пасуљ и кукуруз 
одвојено скувати, а пред крај кувања 
посолити. Оцедити и охладити. Црни лук 
ситно исецкати. У дубљу посуду ставити 

пасуљ, кукуруз, уситњену
туњевину, лук, сок од лимуна, 

маслиново уље и зачине по укусу.
Све добро промешати.

ПИТА СА СПАНАЋЕМ
НАМИРНИЦЕ:

- 500 г готових кора за питу 
- 400 г спанаћа
- 200 г шампињона
-70 г црног лука
- 100 г тврдог белог сира
- уље, со или зачин Ц

ПРИПРЕМА: На мало уља 
издинстати лук, додати на листиће исецкане 
шампињоне и добро опран и исецкан спанаћ. 
Све посолити и динстати док састојци мало 
не омекшају. На дно науљеног плеха ставити 
две коре, мало их нагужвати и попрскати са 

мало уља. Ставити мало спанаца, прекрити 
нагужваном кором, преко нарендати сир, 
па опет ставити нагужвану кору и тако све 
док се не утроши сав материјал. Преко 
последње коре нарендати сир и попрскати 
је са мало уља. Пећи у загрејаној рерни док 
лепо не порумени.

ТО Р Т И Ц Е  С А 
Ј А Б У К А М А  И 
Ч О К О Л А Д О М 

НАМИРНИЦЕ:

- 1,5 шоља брашна
- 1 шоља шећера
- пола шоље млека
- пола шоље уља
- 1 прашак за пециво
- 2 нарендане јабуке
- 2 кашике какаоа
- 100 г измрвљене чоколаде
- 2 јаја
За фил:
- 200 мл слатке павлаке
- 2 кашике какаа
- шећер по жељи

ПРИПРЕМА: Све састојке за 
бисквит ставити у посуду и умутити. Сипати 
смесу у калуп за

мафине обложен украсним корпицама 
до 2/3. Пећи у загрејаној рерни на 180 

степени, 20-30 минута. Фил: Умутити слатку 
павлаку да се добије чврста смеса и додати 
какао.

Шприцем за декорисање нафиловати 
охлађене тортице и украсити по жељи.
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1925. фебруар 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Hagyományos Töpörtőfesztivált 
rendeztek Muzslyán
A muzslyai Fókusz Klasz-

ter Családi Gazdálkodók 
Egyesületének tagjai – néhány 
helyi civil szervezettel és egye-
sülettel, valamint a Helyi Kö-
zösség Tanácsával karöltve – 
a Lehel Sportközpont pályáin 
megrendezték a jubiláris, sor-
rendben tizedik Töpörtőfesz-
tivált és farsangi felvonulást, 

illetve első ízben szerveztek 
pálinkaversenyt is. A rendez-
vény egy töpörtősűtő-verseny-
nyel vette kezdetét, amelyre az 
idén mintegy 25 csapat neve-
zett be Vajdaság valamennyi 
településéről. A legízletesebb 
töpörtőt a perlászi csapat sza-
kácsai készítették el, míg a ha-
gyományos tálalásért járó elis-

merést a muzslyai Szent Már-
ton Borkedvelők Egyesülete ér-
demelte ki. A tizedik Töpörtő-
fesztivált hivalatosan Pásztor 
István, a Tartományi Képvi-
selőház és a VMSZ elnöke nyi-
totta meg.

- Muzslyán egy olyan kö-
zösség él, amelyiknek megvan 
az életereje, amelyik töretlen, 

megvannak a szervezetek, meg-
vannak az emberek, akik egy-
másra támaszkodva, egymással 
együttműködve egy ilyen ese-
ményt életre tudnak kelteni.
Azt látom, hogy nagyon sok, 
rengeteg kis közösség van, ahol 
ilyen és ehhez hasonló rendez-
vények vannak az év egész ideje 
alatt. Ez azért fontos, mert erőt 

ad a közösségnek. Azért fontos, 
mert összehozza, közös neve-
zőre hozza az embereket, azért 
fontos, mert ide vonzza a töb-
bieket – emelte ki Pásztor Ist-
ván. Felelevenítve a régi szoká-
sokat, a település apraja-nagy-
ja álarcos, jelmezes farsangi fel-
vonulást rendezett. A legfiata-
labbak a szülők és nagyszülők 

kíséretében a falu központján 
végigsétálva vicces szavalatok-
kal és énekekkel csalták elő a 
helybelieket, majd a Lehel Női 
Kézilabdaklub pályájára érve 
– alkalmi jelenettel – búcsúz-
tatták a telet és temették el a 
bőgőt.Ezt követően jelmezbe-
mutatót is tartottak, mely ke-
retében megválasztották, majd 

ajándékkal jutalmazták meg a 
legötletesebb jelmezek viselő-
it. A felvonuláson részt vettek a 
helybeli Hófehérke Óvoda nö-
vendékei, a Szervó Mihály Álta-
lános Iskola tanulói, az egyesü-
letek képviselői és a hagyomá-
nyápolók zenekara. Az érdeklő-
dők, akik az idén nagy számban 
látogattak el a rendezvényre, a 

töpörtőn kívül a híres muzs-
lyai lángos, sült kolbászt, illet-
ve egyéb, hagyományos disz-
nótoros és falusi, tanyai ételek 
— sonka, szalonna, sajt stb. — 
közül is válogathattak. Az ízle-
tes falatok elfogyasztása alatt a 
helybeli borászok forralt borral 
kedveskedtek nekik.

BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Verbita diakónusszentelés Bicskén
Február 12-én Dr. Német 

László SVD nagybecskere-
ki megyéspüspök két verbita 
missziós testvért szentelt di-
akónussá Bicskén. Klau Yuli-
us és Sudarman Aloisius Gon-
zaga missziós testvérek Indo-
néziából érkeztek Magyaro-
roszágra, hogy itt teljesítse-
nek szolgálatot.

A szentmisén püspök atya a 
homíliájában úgy fogalmazott, 
a hivatás olyan, mint egy nagy 
szerelem: ha az ember megis-
mer valakit, elkezd vele beszél-
getni, majd történik egy csoda, 
úgymond működik a kémia, és 
akkor minden szépnek, köny-
nyűnek tűnik. Majd jönnek a 

nehézségek, amikor a kémia 
gyengül. De normális, hogy 
az életben vannak válságok, 
és a helyénvaló ilyenkor az, ha 
kitartunk. Diakónusnak len-

ni azt jelenti, a közösségnek 
szolgálni.

„Azt kívánom, hogy úgy jár-
jatok, mint a mai evangélium-
ban a tizenkettő: legyen sikere-

tek! – mondta a püspök, hoz-
zátéve: A siker azonban relatív. 
Nincs mindig ilyen szép ün-
nep, van, hogy két öreg hölgy ül 
csak a templomban, vagy még 
ők sem, de akkor is a Katolikus 
Egyházért dolgoztok. Indoné-
ziában egy hétköznapi misén 
annyi ember van, mint nálunk 
vasárnap. Ott érzed, hogy fon-
tos papnak lenni, itt, Magyaror-
szágon nem mindig érzed így, 
különösen a mai világban. De 
ez nem azt jelenti, hogy nem 
vagytok fontosak. Lehet, hogy 
a sikerélmény el fog maradni, 
de ilyenkor gondoljatok arra, 
hogy ti az egész Egyháznak dol-
goztok.”

VÁROSTERVEZÉSI TANKÖNYV

Diákok illusztrálták 
a könyvet
A nemrégiben jelent meg 

egy egyetemi tankönyv 
a várostervezésről, A városi 
közterületek alakítása cím-
mel, melynek szerzője a nagy-
becskereki származású Alek-
sandra M. Đukić, aki a belgrá-
di Építészeti Egyetem tanára. 

A kötet érdekessége, hogy 
Venczel Valentina képzőmű-
vész illusztrációi mellett, ál-
talános iskolás diákok rajzai 
is megtalálhatók a könyvben.

- A könyv szerzője fel-
kért, hogy néhány illuszt-
ráció készítsek a készülő 
tankönyvhéhez, időközben 
a könyv tartalma bővült és 
50-ről több mint 100 oldalas-
ra duzzadt. Tekintettel, hogy 
a gyerekekkel már az álta-
lános iskolában  elkezdjük 
tanulni a teret, a perspektí-
vát, a kompozíciót, az egyen-
súlyt, ezért azt ajánlottam, 
hogy az általam már elké-
szített illusztrációk mellett, 
a diákokkal készített rajzok, 
igen szépen beillenének eb-
be a tankönyvbe. Én elküld-
tem egyes munkákat, melye-
ket a gyerekek a rajzórákon 
készítettek és néhányat ki is 
vállasztottak, melyek beke-
rültek a könyvbe. A tanköny-
be a nagybecskereki Sonja 

Marinković Általános Isko-
la diákjainak, illetve a ma-
gyarcsernyei Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjainak 
a rajzai láthatók, pontosab-
ban volt diákjaink, tekintet-
tel, hogy ezek a diákok már 
középiskolások. A gyerekek 
számára ez igen nagy örömet 
szerzett, és már érdelődnek 
afelől, hogy hogyan tudná-
nak a könyvhöz jutni. Ez egy 
nemmindenapi kezdemé-

nyezés, hogy egy egyetemi 
tankönyv általános iskolások 
rajzaival jelenjen meg, azon-
ban éppen ezek az illusztrá-
ciók adnak egy új dimenzi-
ót az egész tankönyvnek-is-
mertette a kezdeményezés 
részleteit Venczel Valenti-
na képzőművész a két emlí-
tett iskola rajzszakos tanára.

A kötetben a tanárnő il-
lusztrációi mellett a követ-
kező diákok munkái jelen-
tek meg: 

Sinko Oszkár, Draga-
na Vasiljev, Bukosza Márk, 
Kádár Beáta, Kocsis And-
rea a Sonja Marinković Ál-
talános Iskola tanulóié, vala-
mint Nagy Anita és Szekula 
Flóra a magyarcsernyei Pe-
tőfi Sándor Általános Isko-
la tanulóié.

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 
TALÁLKOZÁSOK 
AZ ÚRI UTCÁBAN

A nagybecskereki Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület nagytermében 
pénteken február 25-én pajzán 
magyar népmeséket hallhatnak az ide 
látogatók. A mesélők Kónya-Kovács 
Otília és Rontó Márta lesznek.
Az estet mely 18.00 órakor kezdődik 
felnőttkorú látogatóknak ajánlják.

PETŐFI  SÁNDOR MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 
SZILASI-NAP A CITARAMŰVÉSZ EMLÉKÉRE

2022. február  26-án 17 órai kezdettel rendezik meg a muzslyai Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési Egyesület szervezésében a Szilasi-nap elnevezésű 
rendezvényt, amelyet Szilasi Mihály  nagy citeraművész emlékére és 
a citerazene népszerűsítése céljából szerveznek immár 18 éve. Ezen a 
rendezvényen vajdasági citerazenekarok, és citeraszólisták lépnek fel. 

A FÓKUSZ KLASZTER-CSALÁDI GAZDÁLKODÓK EGYESÜLETE ÉS A CIVIL-EGYESÜLETEK SZERVEZÉSÉBEN

 »A rendezvényen jelen volt Pásztor István és Simo Salapura Nagybecskerek 
polgármestere is  »Készül az Ízletes töpörtő

 »Farsangi felvonulás

„
Muzslyán egy 
olyan közösség él, 
amelyiknek megvan 
az életereje, amelyik 
töretlen, megvannak 
a szervezetek, 
megvannak 
az emberek, 
akik egymásra 
támaszkodva, 
egymással 
együttműködve egy 
ilyen eseményt életre 
tudnak kelteni

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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Tel: 837-902
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1 kg  72,00
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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 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.

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

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

Продајем плац 13,46 ари, 
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш 
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812

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

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 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.

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, у 
центру, Партизанска улица. 85 
квадратних метара. Тел: 061/258-
3124.

На продају спратна кућа на 
плацу 730м², посебно гаража. 
Тел. 061/3004439, 013/837-631 и 
064/2805862.

На продају стан на првом 
спрату 57 м² у центру, боце за 
угљен диоксид 2 ком, Кирби 
усисивач. Тел. 064/2355436

Мењам новију кућу  са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829782

Мењам кућу са две стамбене 
целине  за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834926

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м²плус помоћне 
просторије на плацу од 5,3 ари. 
Тел.064/1286044 и 064/1541644.

Стан на Војником тргу мењам 
за викендицу на Брегу или Соко 
Бањи. Тел. 831-117

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 1600м² 
близу центра широка улица. Тел. 
064/1979069

Потребна кућа или плац  у 
Вршцу на локацији  улице 
Други октобар, синђелићева, 
Брегалничка, Радакова, Југ 
Богдана, К. Марка, Светозара 
Милетћа, Фрушкогорска, Банатска. 
Тел. 064/1955269

Купујем стан  од 39-45 м² у 
Вршцу или замена  стана овакве 
квадратуре за гарсоњеру до 30 
м² на првом спрату код Дома 
пензионера уз нашу доплату. Тел. 
064/1955269.

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

Издајем стан запосленој 
девојци. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

Издајем мању собу у 
дворишном стану са употребом 
кухиње и купатила, искључиво 
ученици првог разреда средње 
школе. Тел. 063/8860704.

Продајем 20 ари и 69 м², земље  
у викенд зони Думбрава, на плацу 
је доведена вода а у близини 
има струја. Тел. 013/2105496 и 
064//4406530

Мањи локал за издавање у 
Вршцу погодан за девојке које  

шминкају, раде нокте... Повољно. 
Може и за одлагање некварљиве  
робе. Тел 069/2119565.

Потребна кућа или стан за 
становањење. Тел. 064/9174777.

Издавање локала (канцеларија), 
42  м², на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979069

РАЗНО

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,цена од 660 дин 
м2.Тел.062-437-236

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

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

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

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

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

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

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

Продајем ормар за купатило 

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

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

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

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.

Продајем гумени чамац „Зефир“ 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1367

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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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.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 
065/2839461

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839461

Купујем Сингер машину за 
шивење испаравну. Тел. 063/482418 
и 013/861-419.

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

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 ЛР-
празне. 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

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију  од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

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

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 

искључиво лицима са дозволом, 
врло повољно. Тел. 0644222700

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 Томос аутоматик 
регистрован до јуна. Тел 
061/2660848.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 
(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-
915

Продајем ракију лозовачу и два 
бурета  од по 100 л. Тел. 060/3805110

Грађевински послови (зидаље, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције, фасада стиропор. 
Повољно и квалитетно. Тел. 
061/2656204

Купујем собна врата са стаклом 
(димензије 90 цм). Тел 064/9174777

Пећ на дрва „Алфа плам“ , цена 
3.000 дин. Тел. 063/1509822.

Два женска бицикла 18 брзина, 
америчке производње, у одличном 
стању (као нови). Тел. 064/4256130

Продајем расипач ђубрива 
и сејалицу за жито 18 реди. Тел 
065/2579100.

На продају кожна јакна (тања) 
скоро нова, апарат за воду (греје и 
лади), радне ципеле бр 41, радне 
панталоне и радну јакну наранџасту. 
Тел. 064/1432911

Једнодевни товни пилићи „чили 
вили“ једнодневни гушћићи, младе 
коке носиље од  годину старости. 
Тел. 064/4256130

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 0613004439 

Продајем ауто Пежо 307, годиште 
2001. Тел. 060/4524929

Продајем зимске гуме, потпуно 
нове „Клебер“- крисалп ХП3 185/65 
Р 15, на челичним фелнама (4 
комада). Тел. 065/3184084

Продајем  столице дрвене са 
наслоном  за ппоправку, угаону 
мању на развлачење (тросед)  и 
тренажер за ноге, погодан за кућне 
теретане, за женске особе. Тел. 
064/6357325.

Продајем домаћу ракију и 
два лустера новијег дизајна. Тел. 
064/1830018.

Купујем  улазна и унутрашња 
врата са стаклом. Тел. 064/9174777.

Продајем собна врата. Тел. 

064/2906253.
Памучне завесе, нов вунени 

јорган, комбинован старински 
орман, мањи сточић, две витрине, 
две столице, лежећи масажер. 
Тел.013/833-939

Продајем машину за прање 
судова. Тел. 069/1117040.

Продајем зимске гуме потпуно 
нове „Клебер“ –крисалп ХП3, 
димензија 185/65 Р15, на челичним 
фелнама са 4 рупе (4 комада) Тел. 
065/3184084

Продајем пекарску пећ са  
ферментационом комором, пећ 
је очувана од прохрома. Тел. 
064/1979069.

Вибро плоча за продају, три 
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у 
одличном стању.Тел. 064/1979069

Намештај  нов, кухиње, плакари 
и све остало сечење и кантовање 
плочастог материјала. Тел. 
060/7506065

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256130

На продају АПН-6 и телевизор. 
Тел. 065/2839461.

Продајем електрични шпорет 
четири рингле „Слобода“ у 
одличном стању.Тел. 061/2660848.

Математика  припрема 
за  пријемни на  факултет. Тел. 
013/2839461

Продајем плински котао HC-31 
ком 2, цена 10.000 дин за оба, пумпу 
од  један цол(1), термоакомулациона  
пећ од 3,5 Магнохром, Краљево. 
Тел. 013/805-936 и 064/4142336

Жена средњих година тражи 
стару особу за доживотно 
издржавање за кућу или стан, Тел. 
061/8139998.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица 
(ново), стилске фотеље нове, сет за 
ручавање за дванаест особа. Цена 
по договору.Тел. 064/1335373 

Продајем Пежо 307, 2001 годиште 
у одличном стању, може и замена за 
мањи ауто. Тел. 060/4524929

Продајем ауто Дајву Нексија, 
прва регистрација 2000 прешо 
17000 км, мотор 1,4, 16 вентила 
исправан, регистрован до 15. 
јануара 2023. Тел. 063/320019.

Продајем Опел Астру Г , 2008 , 
1,7 дизел +4 нове летње гуме. Први 
власник. Тел. 064/ 51 25 705

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

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.

ПЕТКОВИЋ ТИХОМИР – ТИЋА
Радо те се сећају твоји другари
Чубре, Мита, Ђура, Коста

Жарко Петров
  ( 1933- 2020 )

Истина је да време пролази, али 
није истина да бол и туга пролазе оне 
се напротив, све више продубљују.

Остаје сећање на време које смо 
заједно провели.

Твоји најмилији: супруга Мица, 
унуци Драган и Давид са породицама, унук Жарко, унуке Јелена 
и Анђела, снаје Јованка и Снежана

Дана 8 марта 2022 године навршава се две године  како је престало 
да куца срце мог супруга, свекра, деде и прадеде
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Нова књига аутора Шарона Моалема, Боља 
половина: у прилог генетичкој супериорности 
жена, прави је избор за све љубитеље 
популарне науке, односно за све  оне читаоце 
у чијем је пољу интресовања превенствено 
генетика.

Већи, виши, бржи, снажнији. Овим речима 
су се одувек описивали мушкарци. Али шта ако 
су, с научне тачке гледишта, много прецизније 
речи: слабашни, крхки, нежни и рањиви? Ево 
неких основних чињеница: жене живе дуже од 
мушкараца. Жене имају снажнији имуносистем. 
Жене су мање подложне сметњама у развоју, 
виде свет у више боја и уопштено се боље 
боре против карцинома. Жене су једноставно 
снажније од мушкараца у свакој фази живота. 
А зашто?

Корист од још једног икс -хромозома 
врло често је и сам опстанак. Ма колико 
да се труде да превазиђу животне изазове, 
мушкарци живот увек започињу у генетички 
неповољнијем положају. Доступност два икс-
хромозома женама даје већу укупну генетичку 
разноликост, која омогућава њиховим ћелијама 
да сарађују и деле разноврсне генетичке 
изворе. Наслеђивање два икс -хромозома не 
само да жене чини у највећој мери имуним 
на многа генетичка обољења повезана са 
икс -хромозомом већ им даје предност у 
преживљавању у свакој тачки током живота.

Пишући јасно и очаравајуће, доктор 
и научник Шарон Моалем преплиће 
истраживања и студије случаја, ослањајући се 
и на искуства из живота својих пацијената – 
лечење превремено рођених беба на Одељењу 

неонаталне интензивне неге; регрутовање 
старијих особа за неурогенетичке студије; 
бригу о ХИВ позитивној сирочади на Тајланду. 
Осим што образлаже генетичку супериорност 
жена, аутор позива и на преиспитивање 
андроцентризма у медицинским студијама 
– па чак и на то како се лекови преписују. 
Револуционарна али потпуно убедљива, Боља 
половина ће нас натерати да изнова сагледамо 
опстанак наше врсте.

Књига Боља половина: у прилог генетичкој 
супериорности жена доступна је на сајт 
уvulkani.rs. и у свим књижарама Вулкан.

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 „Боља половина: 
у прилог генетичкој супериорности жена“, 
које ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо књигу 
„Девет живота Роуз Наполитано“, освојиле су 
је Јованка Петров и Адријана Максимовић. 
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“.

РЕВОЛУЦИОНАРНО 
И ПОТПУНО 
УБЕДЉИВО

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ У ПРИЛОГ ГЕНЕТИЧКОЈ СУПЕРИОРНОСТИ ЖЕНА
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Нова култура је 
компликованија и зато многа 
скупља од старе. Данас се 
земљиште дубоко риголује, 
равна и оплемењивана 
лоза се засађује уз 1-1.2 м. 
високу притку или се лоза  
оплемењена на лицу места, 
ту засади. Растојање чокота 
износи око 0,8м., тако да 
на једно катастарско јутро 
од 1.600 кв. хвати долази 
800 чокота. За разлику на 
ранија времена, када су у 
виноградима гајене и воћке, 
пре  свега брескве, ораси и сл. 
данас се виногради  претежно 
држе без сенки. Уместо 
воћки, данас ту налазимо 
виноградарске колибе за 
држање алата и једну цистерну 
од цемента, где се ставља 
раствор плавог камена. Од 
друге половине осамдесетих 
година, у виноградима ничу 
куће, па чак и лепе виле.

Данас је преовладала једна 
варијанта орезивања помоћу 
маказа за лозу. Много труда 
и трошкова проузрокује 
прскање лишћа винове лозе 
раствором плавог камена као 
заштита против пероноспоре. 
Исто тако морају  се споменути 
и радови на ослобађању 
чокота од неких жила, сваке 
јесени.

Кадарка оплемењена на 
рипарији порталис не даје 
више некадашњи одличан 
производ, коме Вршац заправо 
дугује некадашњи добар глас.

Ово је надокнадило вино 
од грожђа отело, које је 1904. 
године нарочито добро 
родило у Широком билу и за 
које се 1905. године плаћало 
30-40 круна по хектолитру.

Годишња производња 
ове сорте грожђа у деветој 
деценији прошлога века 

кретала се око 10.000 
хектолитара. У Светском рату 
ово је вино било тражено због 
своје боје.

Док се у другим местима, на 
страни,  лагеровање вина врши 
у самим виноградима, код 
нас  се грожђе и кљук довезе 
у град, у куће виноградара, 
где се врши цеђење у пресама 
за  грожђе. Врење следи 
у подрумима испод кућа. 
Осамдесетих година 18. века, 
један члан породице Марек 
саградио је први озидани 
подрум испод своје куће. На 
своју представку комори, која 
је тада била феудални власник 
Вршца, добио је од ове, због 
свога примерног дела, на 
поклон земљу величине 32 
јутра. Пресе за вино добиле су 
шездесетих година гвоздена 

вретена и већ извесно време у 
употреби су гвоздене пресе на 
парни погон или  електрични 
погон.

Почетком осамдесетих 
година у употреби су цементна 
бурад (у облику комора). Прве 
те врсте градио је Игњац 
Хиршл у Воденој (Вардарској) 
улици, затим Јозеф Штериберг, 

но она се нису нарочито 
доказала. Тек четврт века 
касније она су се потпуно 
афирмисала. Године 1906. 
такве цистерна је саградио 
Ернест Фриц и Валентин 
Хембергер и 1908. године 
Шандор Цофман и Вршачка 
штедионица у свом јавном 
складишту код железничке 
станице. Последње је изградио 
1911. године Јохан Кениг и 
1913.г. темишварска винска 
фирма „Кимел“, које су данас 
власништво Карла Хаузера. 

Осамдесетих година 
најзначајнији винарски 
трговци били су Вилхелм 
Адлер и син (Марко), Јохан 
Гетман, Јозеф Кесл и син, 
Јозеф Штернберг, Јохан 
Цофман и Јохан Фукс. Касније  
им се придружио Валентин 
Хембергер. Данас су то Ернест 
Фирз, Карл Хаузер и Шандор 
Цофман.

Ради заштите винограда од 
града, од 1899. године до 1902. 
г. и у Вршцу су виноградари  
предузели обимне мере.

Тада се у атару пуцало 
организовано и плански ради 
растеривања  градоносних 
облака, а Јулијус Наком 
производио је топове 
против града. У мају 1900. 
године почео је са 59 топова 
марке Емерлинг (систем 
петарди) и са 8 Најкомових 
(систем челичних прангија)  
растеривање градоносних 
облака. У последњој 
деценији 19. века појавила 
се и узела  забрињавајуће 
размере pernospora viticola  и 
причинила до 1905. године 
штету од 100.000 круна, те још 
и данас, због честог прскања 
бордовским раствором плавог 
камена, њено је сузбијање 
врло скупо.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (26)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12,  БРОЈ 170, 

4. ФЕБРУАР 1987. 

ПОМОЗИМО СТАРОМ ДЕЧЈЕМ 
ДОМУ НА БРЕГУ

Многи сматрају да, у суштини, прва вредност Вршца 
јесте његов Брег, као први корак до  планинских предела, 
који су, опет, беснословце (а недовољно цењен) природна 
благодет. Али, уместо да то ценимо и користимо?

У тој великој оази мира, чистог ваздуха и зеленила Дечје 
одмаралиште Црвеног крста  „Анђа Ранковић“ требало би 
да буде јединствена школа у природи за малишане, не 
само овог краја, већ и из других делова земље.

Јер, не треба примера ради, жалити што вршачки ђаци 
одлазе у школу природе на Дивчибаре и што се за то дају 
позамашне паре.

Треба жалити што Вршчани - уз све природне изазове и 
погодности - немају у својим планинама такве објекте. Па 
нека ту дођу деца из других крајева, међу којима, рецимо, 
и ђаци из Ваљева и околине, будући да је њима Дивчибара 
„доста, преко главе“.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12,  БРОЈ 

170, 4. ФЕБРУАР 1987. 

ЈЕДАН ВЕК РАСТА
У години којом обележавамо пун век постојања 

Градске библиотеке - културне институције која је током 
протеклих стотину година увек била са житељима овог 
града, тешко је и подсетити се, а камоли сабрати на једном 
месту, резултате обимног и  разноврсног рада. Због тога 
су Градска библиотека „Лукреција Анкуцић - Неца“  и 
уредништво „Вршачке куле“ одлучили да почев од овог 
броја започну  са издавањем  књижевног додатка. Он ће се 
пред читаоцима појављивати једном месечно.

Додатком који смо назвли „Вршачки књижевни глас“ 
покушаћемо да откријемо и укажемо  на све оно што се 

током протекла два и по века одвијало у књижевном 
и културном  животу Вршца, настојећи да успоставимо 
континуитет са даном данашњим.

Одабрали смо назив „Вршачки књижевни глас“, највише 
зато што је Градска библиотека у протеклих сто година 
много пута бивала центар књижевног живота у граду, 
покретач многих културних послова и едиција, окупљајући 
око себе бројне ствараоце.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Град Вршац и Туристичка организација 
Вршац, ове године по први пут организује 7. 
и 8. марта, манифестацију Осмомартовски 
Базар, на Тргу Св. Теодора Вршачког.

Поклони покрећу лепе емоције, 
радосне догађаје, јер никада не иду сами. 
„У пакету“ са њима иду загрљаји, пољупци, 
топле речи и честитке.

Осмомартовски базар, својом 
креативном понудом омогућиће многим 
џентлменима да одаберу “мали знак 
пажње” за своје маме, баке, тетке, сестре, 
колегинице….

Поводом празника Дана жена, 
Туристичка организација Вршац, Градски 
музеј Вршац и Црквена општина Вршац, 
свим женама (а и њиховим пратиоцима), 
дарују бесплатан туристички обилазак 
града са посетом Стеријиној кући,  Апотеци 
на степеницама и музеју Конкордија.

Полазак је 8. марта у 15 часова испред 
Градске куће.

ОСМОМАРТОВСКИ 
БАЗАР 

НА ТРГУ СВЕТОГ 
ТЕОДОРА 

ВРШАЧКОГ 
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СЛОГА - ВРШАЦ 77:74 (24:15, 16:14, 14:19, 23:26)
Нова спортска дворана у Краљеву Гледалаца: 1000 

Судије: Нинковић, Матић, Илић
СЛОГА: Костић 11, Петровић 15, Матовић 15 (7 ск), 

Бараћ 8 (7 ск), Тодосијевић, Ковачевић, Пајовић 8, Белоица 
2, Вујовић, Симеуновић 5, Карапанџић 2, Стаменић 9 (9 ск).

ВРШАЦ: Радовановић, Л. Јовановић, С. Јовановић 8, 
Агоч 4 (9 ск), Илић 20, Јурчек 19 (6 ск), Васиљевић 15 (12 
ск), Димић 2, Јековић 1, Тејић 4, Мајсторовић 1, Јузбашић.

У прва три напада утакмице између Слоге и Вршца 
севнуле су тројке, две домаћих и једна изабраника 

тренера Ђокића. Слога је одмах после тога, захваљујући 
доброј дефанзиви, дошла до осам поена предности коју 
је одржавала у највећем делу прве четвртине. Домаћи су 
пропустили прилику да стекну и двоцифрену предност, 
погодили су четири тројке и након првих десет минута 
водили 24:15. Чињеница да Вршчани у прва три минута 
друге четвртине нису постигли поене, због изузетне 
одбране Краљевчана донела је Слоги капиталну 
предност 32:15. Домаћи су ове сезоне показали да када 
стекну вођство, тешко губе. У овом мечу одржавали су 
двоцифрену предност, иако су средином друге чевртине 
остали без капитена Матовића због повреде. Први играч 
Слоге се после указане помоћи вратио у игру, уз аплаузе 
навијача, а Слога је на велики одмор понела капитал од 
11 поена предности, 40:29.

Све добро што су урадили у првом полувремену, 
домаћи су просули у прва три минута треће четвртине. 
Вршац је направио серију 8:0 и дошао на само три поена 
заостатка. Играчи Слоге су олако губили лопте, без 
праве организације напада, а то су Вршчани знали да 
искористе. После тајм аута Марка Димитријевића, Слога 
је узвратила серијом 9:1 и поново дошла до двоцифрене 
предности 49:38. У овом делу игре посебно се истакао 
капитен Слоге Стефан Матовић. Ипак, Вршац је успео 
да предност преполови до краја треће четвртине и 

најавио потпуни повратак у меч. Почетком последње 
четвртине Вршац је стигао на поен заостатка, после 
поена Јурчека на семафору је стајало 58:57. Успела је 
Слога, опет добром одбраном да сачува вођство које 
је имала од првог секунда утакмице,а Лука Петровић 
је тројком донео 65:57 на мање од пет минута до краја 
меча. Имала је Слога и десет поена предности, али 
су Вршчани одбили да се предају. Војин Илић је био 
нерешива енигма за кошаркаше Слоге, вратио је Вршац 
на пет поена заостатка. Жига Јурчек је са четири везана 
поена поново вратио Вршац на поен заостатка, Матовић 
је потом промашио оба пенала, али је Слога освојила 
лопту и Лука Петгровић је са два поена донео домаћину 
72:69. Васиљевић је са линије пенала поново смањио на 
минус један, а Стаменић погодио оба бацања за 74:71. 
Онда су Вршчани промашили три пенала за редом, али 
освојили сваки пут лопту, да би Васиљевић погодио једно 
бацање. Стаменић је коначно ухватио лопту и изборио 
два слободна бацања. Погодио је бек Слоге оба пута, 
донео вођство 76:73, тачно девет секунди пре краја. Тома 
Васиљевићје на другој страни био половично успешан,а 
тачку на победу Слоге ставио је Стаменић погодивши 
једно слободно бацање за коначних 77:74. 

Извор: Србијаспорт

ВРШЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ПРИЛИКУ ДА ТРИЈУМФУЈУ НА ТЕШКОМ ГОСТОВАЊУ

НЕДОСТАЈАО КОРАК ДО ПОБЕДЕ

КОШАРКА

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 24. КОЛО

ОКК Београд - Динамик  90 : 76
СПД Раднички - Тамиш  73 : 77
Слога - Вршац   77 : 74
Младост - Слобода   91 : 87
Здравље - Дунав   86 : 83
Нови Пазар - Златибор  75 : 81
Слодес – Металац   74 : 83
Колубара - Војводина  одложено
 
1.Динамик  24  15  9  39
2.Војводина  23  15  8  38
3.Слога   23  15  8  38
4.Младост   24  14  10  38
5.Златибор  21  16  5  37
6.Слобода  22  15  7  37
7.Здравље  23  12  11  35
8.Вршац   22  12  10  34
9.ОКК Београд  23  11  12  34
10.Нови Пазар  23  11  12  34
11.Металац  23  10  13  33
12.Раднички  22  9  13  31
13. Дунав  22  9  13  31
14.Тамиш  23  8  15  31
15.Колубара 21  7  14  28
16.Слодес 23  2  21  25

На такмичењу под називом Куп Србије 
до 13 година, рвачки клуб Локомотива је 
остварио вредан успех. Дијана Јовановић 
освојила  је друго место у категорији до 45 
кг. Такмичење се одвијало по једноструком 
бод систему и Дијана је укупно имала 4 
борбе. Најпре  је тушем победила Кристину 
Трифуновић из клуб „Љубомир Ивановић 
Геџа“,  потом и Марију Ивановић из клуба 
„Змајеви са Петровца на Млави“, такође 
тушем.

У трећој борби Дијана Јовановић  је 
изгубила од Елене Батковић из Куле са 9:8, 
док се у финалу борила са Сереги Катом из 

клуба „Горњи Брег“ из Сенте, од које је  меч 
изгубила са резултатом 4:0.

Дијани је ово друга медаља са Купа 
Србије, с тим да је прошлу освојила у 
категорији до 38 кг. Прошле године је 
корона спречила да наступи на Првенству 
Србије и интернационалним турнирима. 
Радује такође и опоравак од повреде 
колена, те се од ње још могу очекивати 
резултати.

“Ово је велики успех и подстрек за 
вршачко рвање, које се после дуго година 
полако враћа на сцену, изјавио је тренер 
Михајло Антал.

КУП СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА ДИЈАНУ ЈОВАНОВИЋ

РВАЊЕ

ВРШАЦ – ДУГА 76:83 (22:23, 19:23, 20:20, 15:17)
Центар Миленијум, гледалаца 50, судије: Јовичин, 

Ракић, Мишковић
ВРШАЦ: Марјановић 16, Стјепановић, Стојић 16, 

Веригић, Репац 6, Станаћев, Јовановић 12, Михајловић, 
Цера, Селаковић 18, Зорић 9, Јованчевић.

ДУГА: Глувић, Мијатовић, Пуношевац 4, Степановић 17, 
Хаузер 19, Стојковић, Иванов 9, Лонгомо, Продановић, 
Марковић, Трипковић 21, Матић 13.

Шапчанке су заслужено славиле у Миленијуму против 
индиспонираних Вршчанки којима скокро ништа није 
полазило за руком од првог до последњег минута. Гошће 
су мудро и стрпљиво кажњавале све грешке играчица 
тренера Кањевца и предвођене изванредном Исидором 
Трипковић, Хаузеровом и капитеном Степановићевом 
оствариле вредан тријумф. Вршчанке су се кано 
пробудиле, нешто више иницијативе показала је Ивана 
Јовановић у финишу, недовољно да се направи преокрет.

ВРШЧАНКЕ ДОЖИВЕЛЕ ПОРАЗ У 19. КОЛУ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

КАСНО БУЂЕЊЕ ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 19. КОЛО

Радивој Кораћ - Пролетер 023  58 : 62
Партизан 1953 - Арт Баскет  78 : 84
Врбас Медела - Раднички  65 : 55
Студент - Црвена звезда  44 : 104
Војводина 021 - Краљево  79 : 66
Вршац - Дуга   76 : 83
 
1.Црвена звезда  18  17  1  35
2.Арт Баскет  19  16  3  35
3.Војводина 021  19  14  5  33
4.Краљево  19  14  5  33
5.Партизан 1953  19  11  8  30
6.Дуга   18  11  7  29
7.Врбас Медела  19  9  10  28
8.Радивој Кораћ  18  6  12  24
9.СПД Раднички  18  6  12  24
10.Вршац  17  4  13  21
11.Студент  19  2  17  21
12.Пролетер 023  19  1  18  20
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У свом петом финалу Купа јужног 
Баната Вршчани су убедљиво 
савладали Панчевце и заслужено 
се радовали победничком пехару. 
Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића доминирали су у свим 
елементима игре и показали да су 
потпуно спремни за старт пролећног 
дела српсколигашке првенствене 
трке. Серију голова отворио је млади 
Ђорђе Главинић када је прецизно 
пласирао лопту у малу мрежу са 
десетак метара. На 2:0 повисио је 
Амер Османагић после дуплог паса 
са Лазевским какав се ретко виђа и на 
суперлигашким теренима.

У другом полувремену темпо игре 
Вршчана био је из минута у минут 
све јачи, играчи Динама брзо су 
остали „на резерви“ енергије, и пред 
голом Анџића ређале су се гол шансе 
као на траци. У 69. минуту капитен 
ОФК Вршца постигао је ефектан 
погодак, а новајлија Аничић пет 
минута касније био је стрелац правог 
еврогола, сјајним ударцем са ивице 
шеснеасетрца.

Трофејна клупаска сала Вршчана 
постала је богатија за још један пехар 
који је Александру Лазевском уручио 
председник Фудбалског савеза 
подручја Панчево, Дејан Сантрач.

МИЈАИЛОВИЋ: СПРЕМНИ СМО!

После скоро два месеца 
припрема и одиграних седам 
контролних утакмица фудбалери 
ОФК Вршца убедљиво су добили 

први такмичарски меч. Сви у клубу 
се надају да је победа у финалу Купа 
јужног Баната само увод у серију 
добрих резултата у првенственој 
трци у којој се брани јесенас освојено 
прво место. Први меч пролећног 
дела изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића одиграће у суботу, 5. 
марта, против Омладинца из Нових 
Бановаца. Стратег Вршчана овако је 
оценио снагу свог тима:

- Спремни смо и наш циљ је јасан 
а то је пласман у Прву лигу Србије. 
Неће бити лако јер тај успех нико није 
успео да оствари више од једног века 
откако се фудбал игра у нашем граду.  
Конкуренти су снажни и богати, али 
ми имамо своје амбиције и адуте. 
Борићемо се и гинути на терену јер 
смо за то сигурно способни.

Омладинац традиционално пружа 
добре партије на Градском стадиону. 

Од кога из екипе из Нових Бановаца 
овог пута прети највећа опасност?

- Омладинац је одличан тим, у 
врху су војвођанског фудбала већ 
годинама, имају своје амбиције, али 
желимо победу. Задржали су велики 
део тима од јесенас, квалитетно се 
појачали и то је њихова највећа снага 
а највећа опасност по нас. Очекујем 
добру утакмицу у судару две добре 
екипе.

Што се тиче играчког кадра, осим 
Војкана Сарајлина без чије помоћи је 
екипа остала на дуже време, тренер 
Мијаиловић има још проблема:

- Прво утакмицу јесени пропустиће 
и повређени Качаревић , Илић и 
Османагић, ипак ОФК Вршац ће а 
терен истрчати у најбољем могућем 
саставу у овом тренутку са жељом да 
освоји цео плен.

Б.Ј.

ФИНАЛЕ КУПА ЈУЖНОГ БАНАТА УВОД У ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

ВРШЧАНИ УБЕДЉИВО ДО ПЕХАРА
ФУДБАЛ

ОФК ВРШАЦ – ДИНАМО 1945  4:0 (2:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 200, судија: Предраг Јањуш 
(Панчево) 7, стрелци: Главинић у 23, Османагић у 32, Лазевски у 69, 
Даничић у 74. минуту.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Османагић (од 59. Радисављевић), Стојковић, 
Главинић (од 59. Грек), Ф. Илић (од 71. Даничић), Терзић, Лазевски, 
Николић, Новаковић (од 71. Јовковић), Вујић (од 63. В. Благојевић), 
Пајевић.

ДИНАМО 1945: Анџић, Зулфић, Илић, Блажић, Стојановски (од 46. 
Јавор), Павловић, Марковић, Јанковић, Петровић (од 15. Марковић)
(од 32. Јанкулов ), Чучак (од 73. Павловић), Банџак, (од 73. Марковић).

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

1.ОФК Вршац   15  10  4  1  34
2.Феникс 1995   15  10  3  2  33
3.ОФК Бечеј 1918   15  9  3  3  30
4.Текстилац    15  9  2  4  29
5.Омладинац   15  9  1  5  28
6.Борац (Ш)    15  8  2  5  26
7.Раднички 1912   15  8  1  6  25
8.Борац (С)    15  6  4  5  22
9.1. Мај Рума   15  6  3  6  21
10.Тиса    15  5  4  6  19
11.ОФК Кикинда   15  5  1  9  16
12.Динамо 1945   15  4  1  10  13
13.Јединство (СП)   15  4  1  10  13
14.Раднички (Зр)   15  4  1  10  13
15.ОФК Стари Град   15  4  0  11  12
16.Хајдук 1912   15  3  1  11  10
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