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ВРШАЧКИ ВРЕМЕПЛОВ

ЈЕДНА ПРИЧА О ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

Главни пројектант вршачког стадиона
био је немачки архитекта Вилхелм Кезе.
Увидом у регистар ратних заробљеника
Логора 233 у Вршцу, откривено је име
доктора архитектуре Вилхелма Кезеа, који
је учествовао у пројектовању олимпијских
стадиона у Берлину и Магдебургу. Пошто
се прихватио пројектовања стадиона у
Вршцу, са још 120 официра из вршачког
логора, 1946. почиње изградња спортског
центра на површини од 12 јутара. Стадион
је грађен и омладинским радним акцијама
а предат је омладини 12. октобра 1949.
год. У Вршцу је Вилхелм упознао Невенку
Георгијевић и оженио се њоме. Касније је
премештен у министарство грађевина у
Београду да би учествовао у пројектовању
стадиона ЈНА (стадиона Партизана). Са
супругом је отишао у Немачку, у Нојзем
Рајн где је отворио пројектантски биро.
Сачувана је макета фудбалског стадиона
у Вршцу. Један од учесника у изградњи
спортског стадиона 1946. год. био је
Илија – Ика Петровић из Делиблата, који
као омладинац учествује у добровољним
радним акцијама. Породица поседује
захвалницу за несебично залагање у
овим активностима. Један од првих
Делиблаћана, који је заиграо на овом
стадиону био је Виорел Меза. Као ученик

Фото: са вршачког стадиона, у горњем реду, четврти с лева Виорел Меза

вршачке Гимназије, таленат и љубав према
фудбалу запазили су тадашњи професори
физичког васпитања Божидар Торбаров
и Милан Ћосић. То га је касније сврстало
у играче фудбалског тима Гимназије. О
томе сведочи приложена фотографија

Фотографија са тренинга: седе Виорел
Меза, професор Милан Ћосић и Трандафир
снимљена 1956. год. на Градском стадиону Гуцу

у Вршцу. Као мало место Делиблато
се може поносити јер је изнедрило
омладинце који су оставили своје стопе
на великиом градском стадиону у Вршцу.
Подаци о изградњи стадиона преузети

из Монографије фудбалског клуба Вршац
ГОЛ- ЛИНИЈА , аутора Божидара Грбића,
Вршац 2005 год.
записала Вера Меза, учитељица у пензији
из Делиблата.

ШТАДИН ЗДРАВСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022

ПОГОРШАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА У ЕВРОПИ
Већ
девету
годину
заредом,
мултинационална
корпорација
Штада
организује испитивање јавног мњења
европске популације по питању здравствених
навика и односа према здрављу. Ово је девето
по реду, а четврто међународно Штадино
истраживање које је обухватило више од 30
хиљада испитаника, старости између 18 и 99
година, у 15 земаља, међу којима је и Србија.
Истраживање се спроводи као допринос
здравственој едукацији, бољем увиду у
здравствене навике и здравствене потребе
шире популације. Репрезетнативну онлајн
студију за Штаду је спровела компанија
ИнСитес Цонсултинг.
- Путем ШТАДИНОГ Здравственог извештаја
настојимо да пружимо научно верификоване
податке да бисмо стимулисали дебате везане
за здравствене трендове и потребне мере да би
се даље подржао непроцењив рад који наши
партнери од поверења, било да су то лекари,
болнице, владе, фармацеути, свакодневно
обављају за пацијенте - каже Петер Голдшмит,
Генерални директор СТАДЕ.
Овогодишњим
Истраживањем
је
обухваћено 15 земаља: Аустрија, Белгија,
Чешка, Француска, Немачка, Италија, Казахстан,
Холандија, Пољска, Португал, Румунија, Србија,
Шпанија, Швајцарска и Уједињено Краљевство.
Кључни показатељи Штадиног Здравственог
истраживања 2022.
Пандемија ковид 19 из корена је променила
начин живота, драстично
уздрмала
здравствени сектор, урушила физичко и
ментално здравље и последично довела до:
Пада
задовољства
здравственим
системом
Широм Европе, значајно је опао проценат
задовољства услугама које пружају национални
здравствени системи. Две године пандемије
нису биле тешке само за европску популацију,
већ и за њихове здравствене системе.
Отуда је последње три године задовољство
здравственим системима у сталном паду и то

са 78% задовољних Европљана у 2020. и 74%
задовољних у 2021. на само 64% задовољних
Европљана у 2022.
Погоршања менталног здравља
Ниво стреса расте, квалитет сна је све
лошији, а сваки шести Европљанин осећа да
је на ивици сагоревања. Што се тиче општег
менталног здравља, сваки трећи Европљанин
тврди да му се ментално здравље погоршало,
а посебно су забринути грађани Аустрије 37%,
Италије 35% и Португала 35%.
Резултати истраживања у Србији показују
да се ниво стреса код 40% грађана јако
увећао од појаве пандемије, што је изнад
глобалног просека који износи 37%. Због
страха од короне 1/3 лошије спава, а 27% се
жали да им се погоршало ментално здравље
и да су у приватном животу мање срећни него
раније 21%. Зашто Европљани не спавају?
Свакодневни проблеми највише ремете
сан Пољацима 47% и Шпанцима 40%, али и
грађанима Србије 34% које додатно муче и
страхови и лоше мисли 31%, а што је изнад
глобалног просека од 26%. Анксиозност
највише мучи Италијане, па их је чак 42% ноћу
будно због страхова и зебње. Португалци (25%)
не спавају због бриге о новцу. Британцима
(21%) сан ремете уринарни проблеми, док
Немцима (18%) смета бука која долази из
околине.
Сагоревање на послу – додатна претња
по ментално здравље
Самопроцењени ниво сагоревања – код
људи који су искусили таква стања или верују
да су на ивици сагоревања – достигао је
највиши ниво од 59% у просеку свих времена
у Европи. Становници источноевропских
земаља осећају се посебно угроженим, па
тако 20% грађана Србије тврде да су доживели
сагоревање на послу, док 21% осећају да су на
ивици да доживе ту врсту слома, што је изнад
глобалног просека од 15%. Румуни се осећају
још угроженије, њих 31% је већ доживело

такво искуство, а у Пољској чак 70% истиче да
су искусили осећај сагоревања бар једном у
животу.
Жене су угроженије - Чак 65% жена је
изјавило да чешће осећају да су у ризику од
сагоревања него мушкарци (53%).
Ковид је нарушио здравље НонЦовид
пацијената
Због страха од Цовид инфекције, заказане
лекарске контроле је током Цовид пандемије

отказало 37% Румуна, 36% Чеха, исто толико
Италијана и 30% грађана Србије, што је знатно
изнад глобалног просека од 24%.
У исто време заказивање прегледа током
пандемије код лекара опште праксе у анкети
је означено као „прави изазов“ у неколико
земаља, међу којима је и Србија.
Добре вести из Здравственог извештаја
2022.
Расте проценат Европљана који настоје да
живе здравим стиловима живота:
Храним се здравије – каже 50% Шпанаца
и 48% Срба, што је знатно изнад глобалног
просека од 40%. О побољшању исхране мање
брину Британци (30%) и Белгијанци (31%).

Повећао сам унос додатака исхрани,
витамина и минерала - на првом су месту
Чеси (49%), Пољаци (45%), као и 37% грађана
Србије што је знатно изнад глобалног просека
од 26%. Већем уносу суплемената нису склони
Французи (17%) и Шпанци (14%).
Дисциплиновано следим савете лекара –
каже 40% Португалаца и 30% Шпанаца што је
знатно изнад глобалног просека од 25%. Када
су у питању грађани Србије, овим се похвалило
23%.
Више бринем о квалитету живота и похађам
часове фитнеса истичу Пољаци 18% и Италијани
17%, за разлику од свега 4% грађана Србије који
су се похвалили наведеним активностима.
Апотека будућности: спајање најбољег
Штадин Здравствени извештај за 2022.
годину указује и да Европљани остају верни
малопродајним апотекама, упркос растућој
конкуренцији онлајн продаје .У Европи и даље
56% корисника физички посећују апотеку
више пута месечно, од којих 27% више пута на
недељном нивоу. Европљани желе и цене савет
апотекара, па се индивидуално саветовање
сматра интегралном и важном услугом. Тик
иза индивидуалног саветовања у анкети је
као пожељна, назначена могућност онлајн
наручивања лекова из локалне апотеке (33%).
Тако резултати Здравственог извештаја сугеришу
да би у блиској будућности, главни захтев за
апотеке могао бити изналажење начина да се
комбинују поменути захтеви, што се лако може
постићи уз погодности које нуди дигитално
доба.
- То што о здрављу људи бринемо као
поуздан партнер, захтева од нас да поделимо
резултате истраживања и разговарамо о
овим сазнањима са фармацеутима и свим
другим заинтересованим странама у области
здравствене заштите широм Европе, и на тај
начин допринесемо бољем приступу пацијената
висококвалитетној здравственој заштити закључио је Петер Голдсцхмидт, Генерални
директор Штаде.

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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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ ПРИРЕДИЛА ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИЈЕМ ЗА ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ПОНОС ГРАДА ВРШЦА
Градоначелница Вршца Драгана
Митровић приредила је у среду, 13.
јула, традиционални пријем за ђаке
генерације вршачких основних и
средњих школа. Упућујући честитке
градоначелница је ђацима захвалила
на великом труду и одрицању, али
и на изванредном представљању
Вршца на републичким такмичењима
на којима су освајали прва, друга и
трећа места.
Ваши остварени успеси
дошли су као резултат подршке
родитеља, школе, директора и
наставника и мислим да је то рецепт
да и убудуће на том путу остварујете
добре резултате. Част ми је бити у
друштву са најбољим ђацима Вршца.
Бити најбољи није лако и ви сте прави
пример како се залагањем, трудом
па и одрицањем постижу најбољи
резултати. Желим вам пуно среће у
даљем школовању а у Граду Вршцу
имаћете увек поузданог партнера
који ће вас бодрити и бити увек ту за

вас, нагласила је Митровић.
Градоначелница
је
потом
уручила награде ђацима генерације
вршачких школа. То су: Томислав Боц
(Јелена Варјашки), Искра Трајковић
(МШ „Јосиф Маринковић“), Огњен

Инђић (МШ „Јосиф Маринковић“),
Марија Радак (ОШ „Ђура Јакшић“
Павлиш), Нина Галовић (ОШ „Бранко
Радичевић“ В. Средиште), Огњен
Лекарић (ОШ „Паја Јовановић“),
Тијана Зимоња (ОШ „Вук Караџић),

Ленка Милојчић (ОШ „Младост“),
Зорана Јовановић (ОШ „Олга Петров
Радишић“), , Виктор Блад Болдовина
(ОШ „Олга Петров Радишић“), Вук
Станојевић (ОШ „Јован Стерија
Поповић“), Лазар Тасић (ОШ „Моша
Пијаде“
Гудурица),
Александра
Малета (ОШ „Кориолан Добан“
Куштиљ), Страхиња Крнета (ОШ
„Бранко Радичевић“ Уљма), Лана
Михајловић (ОШ „Жарко Зрењанин“
Избиште), Душан Дакић (Гимназија
„Борислав Петров Браца“), Емина
Кечобан
(Гимназија
„Борислав
Петров Браца“), Владана Ташевски
(Пољопривредна школа Вршац),
Емилија Опсеница (ШЦ „Никола
Тесла“),
Немања
Ангеловски
(Хемијско – медицинска школа
Вршац).
Сви награђени ученици потом су
се фотографисали и њихове слике
ускоро ће моћи да виде сви Вршчани
на билбордима широм града.
Б. Ј.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБЕЗБЕДИО ХОЛТЕР ЕКГ И ХОЛТЕР КРВНОГ ПРИТИСКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈСКУ СЛУЖБУ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ
Дом здравља Вршац уз подршку
локалне самоуправе обезбедио је холтер
ЕКГ и холтер крвног притиска намењене
за децу. У служби за здравствену
заштиту деце Дома здравља Вршац, др
Славко Душанов, специјалиста дечје
кардиологије, обављаће дијагностику
новим уређајима, код индикованих
пацијената.
- Иницијатива за набавку потекла је са
нашег одељења за педијатрију. Локална
самоуправа је обезбедила средства за
набавку ових апарата, а њихова вредност
је око 700.000 динара. На овај начин је
унапређена здравствена заштита деце,
јер је, до сада, овај вид дијагностике
рађен само у болницама за лечење деце
у Београду и Новом Саду, а од сада ту
услугу наши најмлађи суграђани могу да
остваре у Дому здравља Вршац – изјавио
је директор ове установе др Борко Минић.
У наредним данима, на одељење

ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО ДВА
НОВА АУТОМОБИЛА
Уз подршку локалне самоуправе, вршачки Дом здравља је
обезбедио и два нова аутомобила који ће олакшати рад патронажне
службе и кућне неге.
- Овим аутомобилима смо обезбедили две службе. Дому
здравља је потребан што већи број оваквих возила како бисмо
могли да обављамо различите прегледе и обиласке грађана –
рекао је Минић.

педијатрије биће допремљен ултразвучни
апарат, док ће служба хитне помоћи
добити портабилни ултразвучни апарат
и три пацијент-монитора. У плану је и
набавка Це-те-ге апарата на одељењу за
гинекологију.

ПОЧЕЛО РУШЕЊЕ
НЕБЕЗБЕДНОГ НАСЕЉА
У СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА

Почело је рушење ромског насеља у Улици
Војводе Степе Степановића, преко пута ритејлпарка Стоп шоп. Неугледни и небезбедни објекат у
којем је на сопствену одговорност годинама живело
неколико породица, предвиђен је за рушење још
пре неколико година, а план је да се породице које
су до сада ту становале преселе у нове објекте за
социјално становање.

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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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
ДАНИЛО ВЛАХОВИЋ, ОСВАЈАЧ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ

СА ФИЗИКОМ ДРУГУЈЕМ
ОД ШЕСТОГ ОСНОВНЕ

Један од ученика
вршачких школа који су
ове године остварили
изузетне резултате на
различитим такмичењима
је Данило Влаховић,
матурант Гимназије
„Борислав Петров Браца“.
Данило је ове године, не по
први пут, постигао сјајан
успех на републичком
такмичењу из физике,
освојивши треће место. Уз
природне науке, Данило
се бави и спортом, а од
јесени ће бити бруцош
на Електротехничком
факултету у Београду.
Нада се академској
каријери у иностранству
где су, сматра, могућности
за научна истраживања
још увек много веће него у
Србији.

Недавно си на републичком
такмичењу из физике освојио
треће место. Шта за тебе
представља овај успех, колико
дуго и на који начин си се
припремао?
- У четвртој, као завршној
години средње школе, више је
стављен акценат на дружење како
у школи тако и ван ње, самим тим

овогодишње припреме и нису
биле превише захтевне. Мало,
углавном самосталног рада и
неколико часова у центру за
таленте „Михајло Пупин“ у Панчеву
било је довољно за награду на
државном такмичењу, која је по
мени више продукт рада неколико
година уназад.
Одакле
потиче
твоје
интересовање за физику? Које
области су ти најинтересантније
и због чега?
- Склоност ка природним
наукама показивао сам од малена.
Са физиком сам се упознао у 6.
разреду основне школе а пажњу ка
њој ми је задржао мој наставник,
Музафер Бабачић. Најапстрактнија
а уједно и мени најзанимљивија
област је квантна физика. Физика
која у неким тренуцима пркоси
логици.
И раније си постизао високе
резултате на такмичењима из
различитих области. Које успехе
током школовања би издвојио

као најзначајније?
- Дефинитивно најзначајнији
успех током школовања би
представљала
прва
награда
на републичком такмичењу из
физике у 8. разреду, пласман
и похвала на Српској физичкој
олимпијади.
Која су твоја интересовања
ван природних наука?
- Као млађем, приоритет ми је
био фудбал па сам и једно време
играо за Партизан у Београду.
Касније сам се оријентисао ка
школи и ка физици, али су ми
интересовања за већину спортских
активности остала. Сада бих као
хоби могао да издвојим скијање,
које ми задовољава потребу за
адреналином.

Како
си
задовољан
образовањем које си стекао у
гимназији?
- Вршачка гимназија као средња
школа није превише захтевна.
Уз мало рада свако може да

постигне жељени успех. Запажене
резултате већине ученика, ове и
претходних година, бих приписао
самосталном раду или бар раду
ван саме школе.
За који факултет си се

одлучио? Како замишљаш своју
будућност?
- Почетком јула уписао сам
Електротехнички
факултет
у
Београду где ми основне студије
трају четири године. Касније
планирам да радим мастер
негде у иностранству. Тренутно
не могу да знам засигурно шта
бих радио у будућности, али
могу да претпоставим да ће то
бити у домену неког научног
истраживања. Мислим да Србија
заостаје доста за неким другим
земљама, бар што се тиче услова
за разна научна истраживања,
па тако свој посао видим у
иностранству.

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Т.С.
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„ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“ ОДРЖАН ПО 23. ПУТ

СВЕТКОВИНА ИГРЕ И МУЗИКЕ У
СТЕРИЈИНОЈ И ПАЈИНОЈ ВАРОШИ

На Тргу Светог Теодора, одржан
је 23. по реду Међународни
фестивал фолклора “Вршачки венац”.
Церемонији
свечаног
отварања
светковине музике и игре претходио
је традиционални дефиле ансамбала
учесника на платоу испред Градске
куће, након чега је у Свечаној
сали уприличен пријем и коктел
добродошлице за све учеснике
овогодишње манифестације. Испред
Града Вршца, домаћин је био члан
Градског већа за културу Трајан
Качина, који је том приликом истакао
да је Град Вршац један од најважнијих
места на културној мапи Србије и
додао да је част бити домаћин у нашој
Градској кући пред отварање једне од
многобројних манифестација које се
током целе године одржавају у Вршцу.
“Вршац
је
одувек
био
мултикултурална средина позната
по неговању етничких вредности, а
својим малопређашњим дефилеом
уписали сте се у опус његове вековне
традиције. Захваљујем вам се што сте
ове године одабрали да учествујете на
међународном фестивалу фолклора
„Вршачки венац“, а град Вршац и
наши суграћани ће се потрудити да

вам буду добри домаћини и наш град
вам остане у лепом сећању” навео је у
свом обраћању др Качина.

У оквиру прве вечери фестивала,
многобројној публици имали су
прилико да се представе ансамбли
из Румуније, Перуа, Мексика, Северне

Македоније, Италије и Србије, а
част да званични део програма
овогодишњег фестивала отвори,
имало је Градско културно уметничко
друштво „Лаза Нанчић” из Вршца.
Пре њиховог наступа, присутне је
поздравила директорка фестивала
Олга
Петров,
а
овогодишњу
манифестацију, званично је отворила
градоначелница Вршца Драгана
Митровић.
“Вршачки венац, кроз своју
традицију, дочарава разноврсност
обичаја међу народима које музика
увек спаја, а исто тако нам показује
да се и српска игра и музика негују
међу младима и чују како у целој
нашој земљи, тако и у најудаљенијим
крајевима света. Највеће богатство
овог фестивала је што је годинама
стварао нова пријатељства, а што би
требало да буде највеће достигнуће
оваквих манифестација, док је Град
Вршац промовисао у домаћина где би
се сваки гост радо вратио.” истакла је у
свом говору градоначелница Драгана
Митровић.
Она је потом свим учесницима
фестивала пожелела да уживају у
нашем граду и дружењу са нашим
суграђанима, као и да бројној публици
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која је чекала целе 3 године, на овом
фестивалу
представе
богатство
културе и лепоту традиције својих
земаља.
“Нека нас ови дани још једном све
подсете колико је важно међусобно
уважавање, поштовање различитости
и заједничка толеранција као и
да је култура највећи амбасадор
једне земље у свету, а наше драге
суграђане позивам да током ова три
дана у што већем броју увеличају ову
манифестацију и уживају у богатом
програму који су овогодишњи
учесници припремили за нас.” додала
је на крају градоначелница Митровић.
Увертира у 23. Међународни
фестивал фолклора “Вршачки венац”
биле су ревијалне вечери током
којих су се многобројној публици на
централног градском тргу у Вршцу,
представили ансамбли: ГКУД “Лаза
Нанчић” из Вршца, КУД “Ђура Јакшић”
из Павлиша, КУД “Петефи Шандор”
из Вршца, КУД “Бранко Радичевић”

из Уљме, КУД “Ђорђе Малетић”
из Јасенова, КУД “Виногради” из
Гудурице и КУД “Чешка беседа” из
Крушчице.
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
Овогодишњи плесни камп на Палићу,
који је одржан други пут на великој тераси,
завршен је с великим успехом у среду
јавним часом изложбом дечијих радова.
Организатор плесног кампа је “Creative
studio” из Суботице док је суорганизатор
предузеће “Парк Палић”. Спонзори који су
помогли одржавање кампа су: Зоолошки
врт на Палићу, Авантура парк и “Еко
Феникс Б тим” из Суботице а пројекат је
подржао град Суботица путем конкурса
за финансирање и суфинансирање
пројеката у култури 2022.
Током петодневних радионица са
децом свих узраста радили су предавачи из
различитих области. Ликовну радионицу
водила
је
Бранислав
Ђурановић,
сликарка, професор ликовне културе које
живи И ради у Њујорку, савремену игру
Татјана Штрицки, кореограф И плесач
која живи и ради у Новом Саду, Јована
Перчић, плесач такође из Новог Сада, за
примењену гимнастику била је задужена

УСПЕХ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА КРУНИСАН ЈАВНИМ ЧАСОМ

ПЛЕСНИ КАМП НА ПАЛИЋУ

Имелда Пјевалица, професор физичке
цултуре. за историју позоришта Маша
Лукић, дипломирани менаџер уметничке
продукције, за мјузикл Мирјана Перчић,
кореограф “Creative studia”, класичан балет
држала је професорица Марија Јанковић
Шеховић, некадашња солисткиња балета

Народног позоришта и балетски педагог.
- Јавни час смо организовали на
предлог професорке Марије Јанковић
Шеховић и на тај начин смо пружили
прилику родитељима и публици да
погледају како изгледа мали део часа
класичног балета. Други део јавног часа,

деца су приказала секвенце онога што су
радили на свим радионицама током пет
дана плесног кампа. За децу је ово уједно
био један велики изазов имајући у виду да
до сада нису имали прилику родитељима
да открију мале тајне онога што се дешава
у сали пре него што кореографије виде
сцени, каже Маша Лукић.
Учесници кампа били су деца узраста
од 8 до 18 година и на радионицама су
радила технику, импровизације на задату
тему, кондициони тренинг и класичан
балет.
- Камп је настао са жељом да деца која се
већ активно баве плесом освајају награде
и успешни су у ономе што раде, надограде
своје знање, упознају нове дисциплине
раде са педагозима и кореографима са
којима иначе немају прилику. Идеја је
била да децу извучемо из зоне комфора и
омогућимо им да надограде своја знања,
поручују ис “Creative studia”.
Извор: Суботичке новине

У СОМБОРУ ОДРЖАН 17. МЕМОРИЈАЛ „ЈОВАН ЂУРАН“

АКОШУ БЕРЕЊИЈУ ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР

У суботу 2. јула на помоћном терену ФК Жак одржан
је 17. по реду Меморијал “Јован Ђуран” у част мајстора
сарача Јована. Окупили су се двопрези И четворопрези из
Баната, Бачке и Срема као једна запрега из Чачка, укупно 16
запрега. Такмичењу су се у дисциплини Ц, вожња запрега
кроз чуњеве, према правилима ФЕИ организације.
Својом елеганцијом, уметношћу и спретношћу у
вожњи запрега кроз чуњеве, учесници су одушевили и
оставили без даха сомборску публику. Манифестација је
традиционално почела наступом плесне групе “Плесић”
из Сомбора, дефилеом запрега, свечаним постројавање
и представљањем. Организатор Никола Ђуран истакао
је да му је част што из Сомбора и Стапара има укупно
девет запрега. Поздравио је и почасног госта амбасадора
Уједињених Арапских Емирата Мубарака Ал Дхахерија,
амбасадора Египта Басела Салаха, представник амбасаде
Либије, Јусуфа Абосалаха, високог саветника конзула Ивана
Рукавину као и генералног спонзора фабрику акумулатора
Блек Хорс из Сомбора.
Уследио је поздрав заменице градоначелника Љиљане
Тице и додела захвалница граду Сомбору, Покрајинском
секретаријату за привреду и туризам, Покрајинском
секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство
за помоћ при организацији такмичења. Уз Радецки марш
учесници су напустили мањеж а представила се Школа
јахања “Ружа” и уследиле су квалификације. Конкуренција
је била без фаворите, такмичари професионални, са
много освојених трофеја. Трећи је био Милош Плавшић
из Коњичког клуба “Квартер” из Зрењанина, други је
био Михајло Антонић из клуба “Стапар” из Сомбора а
најуспешнији је био Љубомир Трњаков из клуба “Стапар” из
Стапара.

Пласирани такмичари су освојили уникатне пехаре од
акрила у облику коња а победник и прекриваче генералног
спонзора фабрика акумулатора Блек Хорс. У великом
финалу за освајање престижне титуле учествовали су
Љубомир Трњаков, Срђан Радивојчевић, Милан Релић,
Михајло Антонић, сви из клуба Стапар. Милош Плавшић
из Коњичког клуба “Квартер” И Акош Берењи из клуба
“Империал” из Кањиже.
Трећи је био Милош Плавшић а са сузама у очима на
проглашење је дошао прошлогодишњи победник Михајло
Антунић из Сомбора, без грешке са заостатком од шест
секунди за првопласираним. После шест покушаја и
освајања више других места Акош Берењи је освојио и

ПОД КРОШЊАМА НА ШТРАНДУ
Манифестација Под крошњама на Штранду почетком лета
већ десет година промовише медије на језицима мањина,
језике и културу мањинских заједница. У огранку Градске
библиотеке поред Дунава окупили су се малишани и уз
игру и дружење уче и о важним чињеницама о Европској
унији и њеним чланицама. Програм овогодишњег издања
чине радионице за децу узраста од пет до дванаест година
на којима ће се по недељама учити мађарски, словачки,
словеначки и знаковни језик. Новосадски малишани се
тако подржавају да у школи изаберу да факултативно уче
мањинске језике.
- Јубилеј славимо кроз приближавање језика и културе
мањинских заједница нашег града, што је наш допринос
интеркултуралности. Током десет година рада на овом
програму имали смо доста ученика новосадских школа.
Сматрамо да је јако важно што су деци и на плажи доступне
институције културе, јер је Градска библиотека у Новом
Саду са својим огранком на Штранду од првог дана са нама
- истакла је главна организаторка манифестације Наташа
Херор из Херор Медиа Понта.
Извор: НС репортер

Меморијал. Иначе, Акош је са репрезентацијом освојио
више медаља на балканским шампионатима као и више
екипних злата. И коначно је наш мајстор кајаса кући однео
велики прелазни пехар, уникатни пехар са два коња,
ловорове венце и две уникатне оглавине рад мајстора
Николе и Дарка Ђурана, синова и унука покојног Јована као
и прекриваче за коње.
На крају уследио најлепши део, четворопрег, празник
за очи и душу сомборске публике. Трећи је био Михајло
Антунић, други Милан Релић оба из Сомбора а најуспешнији
је био Драган Трњаков из Стапара.
Извор: Сомборске новине
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ИНТЕЛИГЕНТАН ЖИВОТ НИЈЕ
МОГАО ДА НАСТАНЕ БИЛО ГДЕ
ОСИМ НА ЗЕМЉИ

Истраживачи
Института
за
будућност
човечанства
Универзитета
Оксфорд
проучавали су вероватноћу
кључних тренутака у еволуцији
живота на Земљи и закључили да
би било практично немогуће да се
такав живот развије на исти начин
било где у свемиру. Деценијама,
научници, па чак и филозофи
трагају за одговором на Фермијев
парадакс – како то да смо у
бесконачно великом универзуму
ми једини интелигентни живот
са којим смо се икада сусрели?
Чак и на самој Земљи, питају се,
како то да смо ми једина врста
која је икада развила напредну
интелигенцију? Постоји безброј
природних,
али
изузетно
срећних начина на које је Земља
посебна, заклоњена, заштићена и
прилагођена да се на њој развије
живот. А неки кључни моменти
настајања живота изгледају много
вероватнији од других на основу
онога што се заиста догодило.
„Чињеница да је животу

требало више од милијарду
година да од еукариота настану
прокариотски
прекурсори
наводи на закључак да је још мања
вероватноћа да дође до развоја
вишећелијског живота, за који
се сматра да је независно настао
више од 40 пута“, објашњавају
истраживачи, преноси РТС.
Рана појава абиогенезе је
један пример који се често
наводи као доказ да једноставан
живот мора бити прилично

уобичајен у целом Универзуму.
У овом раду, истраживачи са
чувеног Института за будућност
човечанства
Универзитета
Оксфорд настављају да се питају
како је све то могуће и шта то
значи. Међу истраживачима су
и математичари који раде неку
врсту форензичке математике о
историји Земље. У овом случају,
они су користили Бајесов
модел фактора који се односе
на еволуциону транзицију, што

су кључне тачке у којима се
живот на Земљи претворио из
муља у еукариоте, на пример
и од фисије и друге асексуалне
репродукције
у
сексуалну
репродукцију, што је у великој
мери убрзава стопу мутације
и развоја врста мешањем ДНК
као што се подразумева. Већина
ових „еволуционих транзиција“
је слабо схваћена и нису добро
проучена од стране научника
вероватноће. Користећи свој
модел, ови научници тврде да је
већа вероватноћа да је ова серија
срећних околности на Земљи које
су погодовале настанку живота,
трајали много дуже. Прво, Земља
је имала среће да температура
њене површине буде погодна и
да буде заштићена од опасности
из свемира. Затим су се појавили
градивни блокови живота, а све
ово догодило се много пре него
што су се појединачне ћелије
уопште појавиле.
Извор: Политика
(Фрипик)

АКЦИЈЕ ТВИТЕРА ПАЛЕ ЗА 7,2 ОДСТО ЗБОГ
МАСКОВОГ ОДУСТАЈАЊА ОД КУПОВИНЕ
Акције Твитера су пале јутрос
за 7,2 посто на 34,17 долара,
на трговању у 6:40 часова по
источноамеричком
времену,
пре званичног отварања Вол
Стрита, након што је Илон Маск
одустао од уговора о куповини
те компаније за 44 милијарде
долара. Компанија је на путу да
изгуби око две милијарде долара
тржишне вредности, пошто је
Маск одустао од споразума о
куповини и приватизацији тог
друштвеног медија, извештава
„Блумберг”.
Акције
„Тесле”,
произвођача
електричних
аутомобила на чијем је челу Маск,

ослабиле су за 0,3 процента,
јавља Танјуг.
Твитерове акције се тргују
знатно испод цене од 54,20
долара по акцији, коју је Маск
понудио у априлу за преузимање.
Најбогатији човек на планети
је, међутим, потпуно повукао
понуду наводећи да Твитер није
истинито представио податке о
броју лажних корисничких налога
и тврдећи да је број спамова
(нежељене поште) који се шаље
аутоматизовано много већи него
што је компанија објавила. Твитер
је демантовао Маскове тврдње,
наводећи да ботови чине мање

од 5,0 посто од укупног броја
корисника, а руководиоци те
друштвене мреже су прошлог
четвртка поновили да су њихове
процене тачне. Поред накнаде
од милијарду долара за раскид
уговора, трговци кажу да следи
још већи хаос пошто је Твитер
најавио да ће поднети тужбу
против Маска. Председник
Твитера Брет Тејлор објавио је да
ће компанија покренути судски
поступак како би закључила
трансакцију „по цени и под
условима који су договорени
са Маском”. Твитер је ангажовао
адвокатског
„тешкаша”
за

аквизиције и спајања, канцеларију
„Вочтел, Липтон, Розен и Кац”
и намерава да поднесе тужбу
почетком ове недеље, наводи
„Блумберг” позивајући се на
изворе упознате с плановима.
Извор: Политика
Фото: Пиксабеј
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ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЗНАТЕ ЛИ ГДЕ
СЕ НАЛАЗИ
НАЈВИШЕ
ДРВО НА
СВЕТУ?

Највише дрво на свету је секвоја
која се налази у Националном
парку Редвуд у Калифорнији, али
тачна локација се држи у тајности
како би дрво било заштићено од
злонамерних људи.
Хиперион је откривен 25. августа
2006. године од стране природњака
Криса Аткинса и Мајкла Тејлора у
веома забаченом делу Националног
и државног парка Редвуд у
Калифорнији. Верује се да је стар
око 700-800 година.
Како би успели да измере висину
Хипериона, научници су морали да
се, веома компликованом методом,
попну до самог врха дрвета и да
спусте канап до земље. На овај
начин измерено је да је Хиперион
висок 115, 61 метар, чиме је
заслужио титулу највишег дрвета на
свету.
Истраживачи верују да би дрво
могло да буде и више од 116 метара,
али је услед штете коју су детлићи
нанели његовом врху оно тренутно
заустављено на 115,6 метара.
Иако је неколико других дрвећа
било више од овог дива, већина је
било жртва рашумљавања Редвуд
региона средином ‘60-их. Заправо
више од 90% државних древних
шума је посечено до 1978. године,
када је простор куљен и припојен
Националном парку. Људи тврде
да је на хиљаде дрвећа - међу
којима је било већих и виших од
Хипериона - посечено током
двадесетчетворочасовних смена
тестера, седам дана у недељу од
1960. до 1970-их.
Извор: Национална географија
Фото: SHUTTERSTOCK

ПРОНАЂЕН ВЕРОВАТНО НАЈСТАРИЈИ
ФОСИЛ НА ТЛУ ЕВРОПЕ
Фосил који је пронађен представља
делимичне остатке лица које веома
вероватно припада „једној од првих
популација која је колонизовала
Европу”, пре 1,4 милиона година.
Археолози
из
Шпаније
пронашли су фосилни остатак за
који се претпоставља да би могао
представљати најстарији људски
фосил на простору Европе, односно
„прво лице Европљана”.
Фосил који је пронађен представља
делимичне остатке лица које веома
вероватно припада „једној од првих
популација која је колонизовала
Европу”, пре 1,4 милиона година.
На простору Европе за најстарији

фосил сматрана је кост вилице, чија
старост се процењује на 1,2 милиона
година, а остаци су пронађени 2007.
године. Занимљиво је да су археолози
новооткривене фосиле пронашли
на истом месту, на само два метра
испод слоја земље где је претходно
пронађен остатак виличне кости из
2007. године, преноси Танјуг.
Научници су истакли да овај фосил
не припада модерној људској врсти
Хомосапиенса већ се процењује да
остатак сведочи о изумрлој врсти
људских предака.
Извор: Политика
(ЕПА/Арне Дедерт)
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УЧЕШЋЕ УДРУЖЕЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ВРШАЦ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

У ПЛАНУ ПРОШИРЕЊЕ
АКТИВНОСТИ

Удружење глувих и наглувих организовало је
у недељу, 10. јула, примопредају веће количине
пластичних чепова удружењу „Параквад Вршац“ у
оквиру редовне хуманитарне акције „Сакупи хумани
чеп“ чија је сврха да се прикупљањем пластичних
чепова и њиховом даљом дистрибуцијом обезбеди
новац за набавку ортопедских помагала особама
са инвалидитетом. Ова активност пример је добре
сарадње и координисаног деловања удружења
из области социјалне и здравствене заштите на
заједничком циљу, а то је подршка и помоћ на
унапређењу квалитета живота онима којима је
помоћ најпотребнија. Представници удружења
глувих и наглувих представили су дечије радове
насталих у оквиру рада школице цртања, као и
фотографије са активности школице гитаре, које су
редовни програм рада овог удружења. Поред тога
Удружење глувих и наглувих има и СОС линију за
жртве насиља особа са инвалидитетом , путем које
примају позиве на број 013 839-534 и по потреби
усмеравају надлежним институцијама.
Овом догађају присуствовала је чланица
градског већа за социјалну политику Маја Ристић
Лажетић, која је поздравила организовање оваквих
хуманитарних активности и истакла значај сарадње
и подршке удружењима на унапређењу инклузије
подизању свести о ангажовању и могућностима
особа са инвалидитетом као активним члановима
друштва.
Том приликом са представницима
удружења разговарано је о проширењу активности
и укључивању већег броја деце у постојеће школице
цртања и гитаре, новим идејама и начинима њихове
реализације.
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ПЕТРУ КРДУ У СЕЋАЊУ
Вест је била кратка неопозиво јасна,
попут руке џелата: преминуо си, објавили
су твоју клиничку смрт и сваку другу научно
утемељену смрт, пешчаник је и даље
истицао, свет је неподношљво жаморио,
а ја сам се затечен у пижами запитао да
ли си са овог света отишао спреман или
неспреман и како изгледа твоја Харонова
барка? Које си рукописе, стихове, успомене
лица у часу луцидног гашења стигао да
захватиш својим грађанским шеширом…
Први пут од када постојиш и од када
не постојиш, могао си да се браниш
искључиво ћутањем, попут осуђеника
вешто
инструираног
од
стране
преплаћеног адвоката. Први пут ниси имао
реплику на велико финале општих места
и малограђанске панагирике погледа,
сплетки и ситничарења ухваћених у
панорамском снимку твога одласка.

цивилизацијом маестрално потиснут – од
космоса Логоса.
Можда си ти био најпре менаџер књиге,
можда менаџер духа, понекад је немогуће
добит опкладу у нечему тако деликатном,
тананом. Тананијем од иглице рибице,
о којој је писао Мишо. Утакмица није
завршена и по свој прилици никада неће
ни бити.
Логотип или бренд познат овде и у свету
под називом Петру Крду.

Да ли ћеш икада одговарати за
кријумчарење есенције чисте поезије,
допремане у малим бочицама с разних
страна света, са егзотичних меридијана,
директно ту у Вршац, у КОВ, а затим под
сумњивим
околностима
преводјене,
препакиване, диловане, мимо одобрења
власти, мимо процедура и без ваљане
царинске декларације, док се читав
слободоумни
свет
бави
нафтом,
цигаретама, хероином, тим суштаственим
покретачима глобалног прогреса!

Истину говорећи, тестамент је одавно
морао да буде написан, запечаћен и
брижљиво одложен, похрањен на сигурном.
Говорим о уметничком тестаменту, о
песничком, са свим детаљима опоруке,
сценографијом погребне церемоније
уједно религиозне и антирелигиозне,
јер дело уметника је - знао си то боље
од мене, и повиновање и опонирање
Створитељу. Замерам ти дакле што си
нас лишио тог последњег перформанса –
никада објављене церемоније сопственог
спровода. Могла је то бити, без сумње,
најблиставија твоја интрига, коначни
обрачун са медикоритетским колосеумом
планетарне владавине маса.
Можда се питаш, а шта хоћемо ми још
то од тебе? Шта ми то потражујемо? Туга,
жалост за одлазећим то стоји, она је део
емоција, покушај поимања растанка,
сравњења сећања, поступака тако
људских и очекиваних. Али откуд осећај
да си нас у нечему изневерио, ускратио?
Ствар је потпуно јасна. Сад знам због чега
је твоја кривица необорив и колосални
чин – узнемирио си нас једном за свагда,
учинивши нас овисним од литературе
- од поезије, од књижевних вечери као
истинских светковина духа, од бескрајно
заводљивих тренутака литерарне интриге,
од скандала оплођених сперматозоидима
реплике, од бескраја сопствене енергије
којом си нас нехотично хранио и произвео
у литерарне воајере, апсорбере једног
космоса који наочиглед свих нас изумире,

Научио си нас да је дело ствараоца
утопијска и неравноправна борба, омеђена
нашим постојањем, најдубљим струнама
поимања и
енергетских пражњења.
Ствар ни мало за фер плеј. Борба је то са
сопственим обманама и стваралачким
демонима, борба са политичарима, борба
са медиокритетском већином која дело
и врлину песника своди на једнозначну
логику простоте. Био си дакле мајстор
једне изузетно ретке борилачке вештине
познате као неспутана игра духа, којом си
водио донкихотовске битке из дана у дан,
неуморно и без зазора.

Неке слике и успомене заувек остају,
као и сазнања. Видим те искошеног
на канабеу КОВ-а, у старом здању, са
неименованим саговорником чију књигу
управо најављујеш. Кратки медаљони
мисли, разиграни облаци речи које нестају
у етру, затим питања, увек неочекивана,
нова, надирућа… Моја егзалтација првим
књижевним корацима и акробатиком
реченица. Потом имена светских писаца
и књига које ми поклањаш у кафеу хотела
Србија, уз еспресо, док истовремено
разговараш са мном, са конобаром
и са неким далеким, давно несталим
песницима - твојим саплеменицима…
Наши давнашњи планови да збирку прича

Десерт промовишемо у посластичарници
Ђорђевић, и наши исто тако неславно
завршени преговори са власником, који
одбија да прихвати било какву додирну
тачку књига и колача. А за оне који те слабо
знају Петру, твоје лице се заиста лако памти,
док на два језика беседиш са подземним
силама Карпата и са Панонском тишином,
супродстављајући вршачком ветру само
просте завеслаје педала твог неодољиво
сиорановског бицикла…
А сад о Сиорану и о теби, о вашој тачки
додира, о једном ухваћеном пресеку. Деси
се понекад да истргнут целулоидни лист
понесе значење шифре препознавања,
стапања. Желим ти рећи да исечак из
новина, у тексту којим најављујеш одлазак
и смрт великог филозофа/песника, стално
држим при руци. Тек да ми се нађе, у срећи и
несрећи, у радости и у тузи, која с годинама
у овом земаљском бивствовању некако
претеже, као надмоћнији и крупнији
јахач а ту је записано, преведено следеће:
“Заклетва животу;
Никада те нећу издати сасвим, мада
сам те издавао и издаваћу те на сваком
кораку. И кад сам те мрзео нисам могао да
те заборавим.
Преклињао сам да те поднесем.
Звао сам те али ниси долазио, урликао
сам али се ниси осмехнуо. Био сам тужан
а ниси ме тешио. Плакао сам а ниси ми
засладио сузе. Пустиња си био мојим
молбама, гроб моме гласу. Тишина си био
мојим мукама а пустиња мојим самоћама.
Убијао сам у мислима прве тренутке живота
а загрмео твоје почетке. Хтедох отров
твојих корена, хтедох да пресуши воће и да
пресуше извори; жудела је душа моја.
Но захвална ти је душа моја за осмех који
је видела само она, а нико други; захвална
за сусрет који нико никада није сазнао. Тај
сусрет се не заборавља већ тајном вером у
теби одјекује у тишини, озелењава пустињу,
заслађује сузе и разведрава самоће.
Заклињем се да никад нећеш сазнати за
моју велику издају.
Заклињем се свим најсветијим – твојем
осмеху, да се нећу растати од тебе.”
Да ли би се и данас, са места на ком
се налазиш, драги Петру сложио са
овом заклетвом животу? Остаје ли она и
даље твоја привилегија, наша астрална
простирка за чарвљање у вечности?
Милош Николин

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (174)

ПАЈИН ТРИПТИХОН - ВРЛИНЕ ПО МЕРИ ВРЕМЕНА
На
Пајином
Триптихону
документована
је
јединствена
психологија израза и понашања људи,
коју би свако доба пожелело. Спокој,
лежерност, посвећеност и вера у себе,
зраче из сваке насликане фигуре или
портрета. Шта би Паја насликао данас?
Какву би општу социјалну психологију

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Није ми јасно порекло речи
зверство.
Зверства чине људи, а не
звери.

Зоран Ђуровић Ђурке

приметио? На Триптихону је упадљиво
одсуство, како Шопенхауер каже
људи предатора, грабљиваца, оних
који злоупотребљавајући прихваћена
правила игре освајају имовину и моћ.
Исти филозоф демаскирао је
врлине као имплатиране хендикепе,
предвидљиво каналисано понашање
већине зарад неометаног вршљања
предаторске мањине.
Свака вера држи верника на
кратком ланцу послушности а вера уз
уметност подстицања је мантра. Вера
је стварала узвишено инфантилни
осећај духовности као сјајно средство
за подстицање стваралачке хемије. И за
Теслу наука и уметност јесу искази вере

и обрнуто. Верник пре свега верује у
себе, не да може да трпи већ да дела.
Он је добио алат као уметник живота.
И изрази лица на Триптихону зраче том
одликом.
Триптихон слави рад а у Вршцу тог
времена све се вртело око производње
вина са десетак хиљада хектара и
производње можда и педесетак
милиона литара вина количина која
вреди годишње по данашњим парама
стотинак милиона евра. Колико је
подрума било потребно, буради или
живота композиција за ово направљене
пруге дуге до Београда.
Чудесно време по мери ентузијазма,
људи који су испод некадашње Бранич

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

куле подигли нападачке зидове као
део стратегије освајања Еуропе оног
времена. Сјајна стратегија чији плодови
нису мимоишли ни једног Врштанина.
И кад се чинило да напретку нема
краја, појавила се болест примерена
неком грчком полубогу “Филоксера“ а
онда далеко већа епидемија – ратови.
Вековни рад за пар десетина година
запуштен, порастао је у шуму која крије
снове читавих генерација поткопава
зидове и шансе за нову визију
медитеранске оазе у срцу Паноније.
Кад даровани окрене леђа даровима
ко му може помоћи?
Т. Сухецки
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ДОБАР ОДЗИВ ВРШЧАНА НА ПРОГРАМЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ

ЉУБАВНЕ ИГРАРИЈЕ ШЛАГ НА ТОРТУ
ПРВЕ НЕДЕЉЕ КУЛТУРНОГ ЛЕТА
У склопу Вршачког културног лета,
на великој бини на градском тргу,
пред бројном публиком, у петак, 8.
јула, одиграна је представа „Љубавне
играрије (за млађе и старије)”. Ова,
иначе хит представа у региону,
представљала је „шлаг на торти“ прве
недеље ове летње манифестације
у организацији Културног центра
Вршац.
Према речима Трајана Качине,
члана Градског већа за културу,
овако значајан одзив публике на
програме који су протекле седмице
реализовани показао је да је концепт
овогодишњег програма за културно
лето добро замишљен и да даје
фантастичне резултате.

„Сваке
вечери
имали
смо
симултано по неколико програма,
концерте, изложбе, балет, модеран
плес, представу на тргу... Сваки од тих
догађаја привукао је публику у броју
који је премашио очекивања. Није
лако напунити позориште или трг
сваке вечери, а у Вршцу то успева.То
је доказ да се добро ради и да идемо
у смеру који градска публика цени.
Наставићемо да радимо за добробит
Вршачана, а уједно наставити да
пружамо прилику удружењима која
се баве културом да представе свој
рад“, рекао је Качина.
Након богате прве недеље
Вршачког културног лета, као
централни догађај лета, од 11. до
13. јула биће одржан 23. по реду
Међународни фестивал фолклора
„Вршачки венац“.
„Као и претходних година Вршац
ће, у данима који следе, бити
домаћин многобројним ансамблима
из различитих крајева света који ће
љубитељима фолклора приказати
сву лепоту песама и игара земаља
из којих долазе“, изјавио је Давор
Стојковић,
директор
Културног
центра Вршац. У наставку културног

лета очекује нас преко шездесет
програма намењених различитим
узрастима и интересовањима. Сви
заинтересовани моћи ће да погледају
изложбе, дечије представе, филмске
пројекције,
концерте,
уличне
перформансе, те промоције култура
других земаља. Остаје нам само да
вас позовемо да испратите и уживате
у свему што смо припремили за вас,“
закључио је Стојковић.
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Хемијско – медицинска школа Вршац, IV 3, одељенски старешина Нада Радуловац Милић

Хемијско – медицинска школа Вршац, IV 4, одељенски старешина Драгица Олујић

Хемијско – медицинска школа Вршац, IV 5, одељенски старешина Лидија Рибаров
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MAGYAR TÜKÖR

БАНАТСКИ ВЕСНИК
VÁROST ELKERÜLŐ ÚT ÉPÍTÉSE

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Festőtábor a
Császár-tó partján
J

Foto: Grad Zrenjanin

únius első szombatján renezték meg a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, Art klubjának a szervezésében a hagyományos B. Szabó György festőtárbort. Az idei festőtáborra igen szép számban jelentek meg az alkotók.
-Az idén megközelítőleg 30 alkotóművész vett részt az
Egyesületünk által szervezett festőtáborban. Az amatőr
festők Vajdaság több településéről érkeztek a Császár-tó
partjára-nyilatkozta lapunknak Melegi Zsuzsanna a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Art klubjának vezetője,
aki egyben a tábor főszervezője is volt.
Az idei B. Szabó György Festőtábor a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával valósulhatott meg.

»Az épülő körforgalom

Június végére tervezik
az újabb szakasz átadását
A
„
várost elkerülő körgyűrű újabb szakaszának az
építési munkái a végéhez közelednek. Ezt a szakasz
a Szentmihály felé vezető utat
köti össze a Temesvár felé vezető úttal. A körgyűrű most kiépített részének a hossza 3,7 km.
Ezen útszakasz átadásával a teherforgalom nagy része kikerül a város központjából és a Gradnulica, valamint a Šumica városrészek
lakói fellélegezhetnek, tekintettel, hogy a nyerges vontatók forgalma igen csak meg-

nehezítette az eddigiekig a
mindennapjaikat.
A múlt héten a Május 1-je
utca végén kialakítandó körforgalom aszfaltozása is megkezdődött, ami a munkálatok
utolsó szakaszát jelenti. Az elkerülő út befejezése több tényező hatásának köszönve igen
csak késik. Először a kialakult
járványügyi helyzet lassította
a munkálatokat, majd a magasfeszültségű vezetékek kihelyezése miatt csúszott a határidő. Ezen az útszakasz befejezéséhez egy új híd megépí-

Ennek a szakasznak
a megépítésével
a tranzit- és a
teherforgalom
elkerülné a város
központját

tésére is szükség volt, amely a
Bégán ível át.
A körgyűrű ezen szakaszának az átadásával az újvidéki
és temesvári út összekötse fejeződött be. A teljes elkerülő út
kiéptésének még egy része van
hátra, amely a temesvári útat
a Belgrád felé vezető úttal köti
majd össze. Ennek a szakasznak a megépítésével a tranzités a teherforgalom elkerülné a
város központját és tehermentesítené a város közlekedését.
várost elkerülő út összesen
14,5 km tesz ki.

»A festőtábor résztvevői
HÉTVÉGI ÓVODA A PETŐFIBEN

Gyere Játssz velünk!
A

nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületbe továbbra is várják a legkisebbeket szombatonként
működő óvodába. A foglalkozásokat Juhász Brigitta óvónő vezeti. Az óvoda szombatonként 11.00 és 14.00 óra között várja a gyermekeket.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Szent Orbán tiszteletére ünnepi szentmisét
tartottak Fehértemplomon
2
022. május 25-én, szerdán a
fehéretemplomi hívek Szent
Orbán tiszteletére ünnepi szentmisét mutattak be Csipak Csaba helyi plébániai kormányzó vezetésével. Ezen a napon a szőlősgazdák körbejárják a szőlőültetvényeket, megöntözik a szőlőtőkéket borral, valamint a Szent
Orbán-szobrot hálájuk jeleként,
hogy megóvja a szőlőket az időjárás viszontagságaitól és minden
évben bőséges termést hozzanak.

Szent Orbán római pápa
volt, aki május 25-én halt meg.
A legenda szerint Szent Orbán
sírján egy szőlővessző hajtott
ki, ezért a szőlősgazdák, borászok és kádárok őt tisztelik
védőszentjükként.
Szent Orbánt gyakran ábrázolják szőlőfürttel, könyvvel,
püspökbottal vagy kulcsokkal.
Érdekes, hogy míg Észak-Franciaországban, valamint a német területeken Orbán pápát

szőlőfürttel ábrázolják, addig
az olasz művészetben ez egyáltalán nem jellemző. Szent Orbán-képét például magyar borászok boroshordóikra faragták.
Szent Orbánt Nyugat-Európa
országaiban, különösen Franciaországban, Dél-Németországban, Ausztriában (Stájerország és Ausztria Duna-menti
borvidéke) ünneplik. Egyes országokban borfesztiválokat rendeznek a tiszteletére. Szobrokat

és emlékműveket állítottak neki a Bánság és a Vajdaság szőlőtermő vidékein, ahol egykor sok
német élt. Fehértemplomon is
Szent Orbán szobrot állítottak,
amely egy bécsi művészeti műhelyben készült és 1823. május
20-án került felállításra.
A szentmise után a jelenlévőket a helyi és a környező falvak bortermelői a legjobb boraikkal vendégelték meg.
FISER EDIT

hírek képekben
Bérmálkozás Pancsován
zz
A Hang magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Begaszentgyörgy Község Önkormányzata.
A lapban megjelent cikkek a szerző és munkatársainak a véleményét fejezik ki és nem feltétlenül azonosak a támogató, Begaszentgyörgy Község Önkormányzatának hivatalos álláspontjával.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Хитно на продају викендица на
Гудуричком путу са малим воћњаком.
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342609.
Викендица (спратна) код Козлука,
са (помоћним) базеном, реновирана и
укњижена, струја, вода, канализација,
56.000 €. Тел. 831-134.
Продајем на Брегу 60 ари, потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград,
воћњак и пчеларе. Тел. 060/1671-519,
060/7401-210 и 0603603-311.
Испред раскрснице за Велико
Средиште продајем 12 ари плаца, десна
страна, 100 метара од асвалта, добро
за виноград, воћњак и пчеларе. Тел.
060/1671-519, 060/7401-210 и 060/3603311.
Продајем кућу у Јабланци, 9 км од
Вршца, у центру села. Повољно. Тел.
013/830-753
Продајем стан 70 м2 са двориштем
15х15 м, у лепом делу града (паркет,
цг, аларм) није дворишни стан! Тел.
061/6509-999.
Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, плац
површине 720 м. у склопу се налази
гаража. Може и замена за стан. Тел 013/
837-631 и 064/2805-862.
На продају дворишни стан у
Белој Цркви, улаз до улице, у центру,
Партизанска улица. 85 квадратних
метара. Тел: 061/2583-124.
На продају спратна кућа на плацу
730м2, посебно гаража. Тел. 061/3004439, 013/837-631 и 064/2805-862.
Мењам новију кућу са нус
просторијама за мањи стан. Тел.
063/8829-782.
Мењам кућу са две стамбене целине
за двособан стан уз вашу доплату. Тел.
060/0834-926
Продајем кућу Х. Пинкија код парка
120м2 плус помоћне просторије на
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и
064/1541-644.
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.064/1979-069.
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721-949
Продајем 20 ари и 69 м2, земље у
викенд зони Думбрава, на плацу је
доведена вода а у близини има струја.
Тел. 013/2105-496 и 064/4406-530.
Продајем стан 70 м2 са двориштем
15х15 у Вршцу, није дворишни стан!. Тел.
061/6509-999.
Број
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Продајем стан 80 м2 у Вршцу (паркет,
цг, 3 терасе). Тел. 061/6509-999.
Хитно у Шушари продајем мању кућу,
главна улица на лепом месту, чврсте
градње, велика окућница, башта, сва
инфраструктура. Тел. 063/7608-985.
Продајем гаражу од 15 м2 у улици
Жарка Зрењанина 46. Тел. 065/3131-000.
На продају плац у Јабланци на улазу у
село, има 1350м2, струја , вода на десет
метара. Тел. 064/4256-130.
Један ланац земље на потезу
Думбрава, преко пута фабрике “Моја
вода”, близу главног пута, вода и струја
јако близу. Тел.013/885-019.
Продајем кућу у Боки са окућницом
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел.
831-117 и 061/2941-161.
Продајем плац на Гудуричком путу
код улаза у Јат, уз сам асфалт, површине
850 м2. Тел. 064/8582-495.
Продајем плац на брегу Козлук,
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.
Продајем
спратну
кућу
на
Тргу Андрије Лукића са свом
инфраструктуром и 2 централна
грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.
Продајем плац (грађевинска зона)
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.
Продајем два плаца, у Малом Жаму,
у центру села. Повољно. Хитно.Тел.
069/843-587
Продајем на вечито две парцеле
(катастарски бр. 20213 и 20214) на
потезу Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе и
25,23 мк 4 класе. Тел. 064/1830018.
Продајем кућу, Хероје Пинкија код
парка 120 м², плац 5,3 ара, са помоћним
објектима. Тел. 064/1286-044

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
Продајем повољно плац у Козлуку
на кат.пар. 21930/1 површине 660м².
Тел. 060/8435-097.
На продају два недовршена стана,
2 х 70 квадрата, постављен нов кров,
алу браварија, споља омалтерисано,
унутра, извучена вода, плин, струја. Тел:
063/844-7930.
На продају локал 140 квадрата,
подно грејање, вишеструка расвета,
гранитне плочице, три тоалета. Улица
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/8447930.
Продајем трособан стан 60м², 3.

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.
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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат

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.

спрат, 2 зона, паркет, централно грејање,
клима, пвц столарија. Тел. 065/3131-100
На продају кућа у Павлишу. Хитно.
Тел.064/2355-436

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. 063/8406-977.
Мањи локал за издавање у
Вршцу погодан за девојке које

шминкају, раде нокте...
Повољно. Може и за одлагање
некварљиве робе. Тел 069/2119565.
Издавање локала (канцеларија),
42 м2, на Светосавском тргу. Тел.
064/1979-069.
Запосленој девојци издајем
стан. Тел 060/7401-210,060/3603311 и 013/401-210.
Издајем пословни простор
магацински, производни укупне
површине 400 м2, могућност
закупа и мање површине. Објекат
у Вршцу, улица Дејана Бранкова.
Тел. 065/8302-090.
Издајем кућу комплетно са
новим стварима, кућа је новије
градње са нус просторијама на
дужи период. Тел. 063/8829-782.
Издајем двособан ненамештен
стан у центру града. Тел: 032/8851264.
Издајем двособан дворишни
стан у улици Хероја Пинкија. Тел:
066/801-1706 и 066/801-1706.

РАЗНО
Потребна особа за једнократно
спремање куће. Тел: 064/6733-054.
Продајем домаћу ракију лозовачу
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818917.
На продају ловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел.
064/3855-729.
Дајем
часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста, коректуре, лектуре, прелома,
дизајна, штампа свих врста,
професионално. Повољно. Тел.
069/626-699 и 013/835-129.
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел. 013/2839461.
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 на велико 5 литара
и више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579-100.
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом,
врло повољно. Тел. 064/4222-700.
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.
Продајем бунду неношену женску.
Тел. 061/3004-439.
Продајем столице дрвене са
наслоном за ппоправку, угаону мању
на развлачење (тросед) и тренажер
за ноге, погодан за кућне теретане, за
женске особе. Тел. 064/6357-325.
Продајем домаћу ракију и
два лустера новијег дизајна. Тел.
064/1830-018.
Продајем собна врата. Тел.
064/2906-253.
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. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар
двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256-130.
Математика
припрема
за
пријемни на факултет. Тел.013/2839461.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица (ново),
стилске фотеље нове, сет за ручавање
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.
На продају врло очуван бојлер
Горење од 80 литара, цена 6.000
динара. Тел. 064/0459-560.
Продајем комплет летњих гума,
пловне, мало коришћене „HANKOOK“,
у одличном стању димензија 195/65
Р15 Тел. 065/3184-084.
Продајем зимске гуме потпуно
нове „Клебер“, димензија 185/65 Р15,
на челичним фелнама са 4 рупе (4
х100мм) Тел. 065/3184-084.
Веш
машина,
фрижидер,
електрични шпорет, трпезаријски
сто, 6 столица, пећ на дрва велика,
мала пећ на дрва, плинске пећи нове
и разни кућни апарати. Тел. 061/2406295.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три
тв сточичћа. Тел 061/1844-316.
На продају инвалидска колица
(ходалица) више комада. Тел. 013/885019
Продајем шиваће машине Багат
и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ
на дрва, може и замена за дрво. Тел.
061/1112-821.
На продају два нова пластична
бурета од 100 и 50 литара са великим
отвором за ракију, купус или зимницу.
Три гуме за фићу са фелнама, плинска
пећ са боцом, лавабо некоришћен.
Тел: 063/8431-627.
За продају старински отоман
са наслоном, стринска машина за
предење, шиваћа машина, половни
теписи разних димензија, дечија
дубвока колица. Тел. 013/830-753.

Продајем три застакљена прозора
са шалонима, балконска врата, два
дрвена шифоњера и креветац. Тел.
013/830-753.
Продајем молерски шприц за
фасаде, видија плочице, стругарске
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.
Продајем две старе пегле нажар,
стари Векер сат, стару камеру и још
доста старих ствари. Вреди видети
Тел 064/4902-239.
На продају плински бојлер
проточни и плинске пећи више
комада, све исправно.Тел. 064/3892738.
Вршим поправку плинских пећи,
шпорета, решоа и плинских бојлера.
Тел. 013/861419 илиу 063/482-418.
Продајем конце за хеклање драп
боје, конац за гоблеме, платно и
сталак. Тел.064/2522--855.
Продајем ауто Пежо307, мали
потрошач, годиште 2001., бензинац, у
јако добром стању. Тел. 060/4524-929.
Продајем Горење кухињски
проточни бојлер од 6 литара, лавабо
и вц шољу. Тел. 063/7166-960.
Продајем комплет од две фотеље,
табуре, сточић и два кауча на
развлачење. Тел. 064/8582-495.
Продајем круњач прекрупар са
тестером и абриктером, кошнице
за пчеле 32 комада, дрвену бурад за
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522855.
Продајем два дечија бицикла,
један скоро нов. Тел. 812-581
Продаје се електрични бојлер 80
л Горење, мало радио, као нов. Тел
064/0459-560.
На продају лозова ракија,
мишки бицикл, пуна вратаа 60 цм са
ракастолом, баштенска гарнитура 4
столице и сто, метални.Тел. 013/836760
На продају чиста лозова ракија
на литру и на више, баштенску
гарнитуру, 4 столице и сто метална
гарнитура, пуна врата 60 цм са
ракастолом и мушки бицикл. Тел.
013/836-740
Продајем
орман-креденац
произведен пре другог светског
рата у одличном стању, висок сјај, са
оргинал кључевима. Тел. 064/8582495.
На продају стаклени сто и
4 столице, шпорет електрични
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270
На продају угаона гарнитура од
чистог дрвета увоз из Немачке, сто и
две столице и дрвен лустер. Тел. 2106078 и 064/9876-522.
Брига о старијим, помоћ у кући,
чување деце на сат. Тел. 013/805- 142
и 064/2880-347.
На продају две плинске пећи Алфа
плам, једдна нова друга половна. Тел.
013/2882-051.
Продајем електрични шпорет
„Слобода“ у одличном стању. Тел.
061/2660-848.
Осб плоче за подашчавање
кровова,цена од 600 дин м2, превоз
на територији Републике Србије.Тел.
062-437-236.
Пнеуматска сејалица са 4 реда
за кукуруз и сунцокрет. Сејалица за
жито са 18 реда, шпедитер- Думбрава
од 2,5 тоне све повољно. Тел. 013/885019.
Продајем кауч Симпо одличан
дечији бицикл и биљку чуваркућу у
већој количини на комад и кг као лек.
Тел 064/9407-095.

Продајем дечији бицикл, 18
брзина, металик зелен, исправан. Тел.
064/8372-635.
Уступам уз накнаду празну већу
гробницу на Православном гробљу
уз павлишки пут. Тел. 066/8076-207
Продајем џак за бокс црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин.Тел.
063/737-5149.
Продајем
аутоприколицу,
носиљку за бебе, тапете (зидне) 5м²,
седиште помоћно за дете за бицикл.
Тел. 061/1530-800.
Брачни пар тражи стару особу на
доживотно старање ѕа узврат кућа
или стан. Тел. 061/8139-998
Продајем трактор 83 Белорус и
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел.
069/8435-287.
На продају два пони бицикл, већи
дечији и женски са корпом, мало
вожен.Тел. 063/1864-344 или 013/
806-527.
На продају бицикл мушки на
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-881
Продајем мотокултиватор ИМТ
506 са приколицом и фрезом. Тел.
060/5886-887.
На продају болнички кревет,
декубитални душек и инвалидска
колица (неуролошка). Тел. 063/8310629
На продају 4м² резане грађе.
Тел.064/2355-436
На продају киоск у Малом Жаму,
очуван, радио до скоро. Тел.069/8435287, 013/838-306 или 063/8353-679.
Продајем велику пресу за вино

из 1860 године у Гудурици, погодна
и као изложбени експонат. Тел.
063/7860-575
Продајем сто и шест столица и
два тепиха (2х3м). Повољно. Тел.
063/7166-960.
Продајем комплет од два кауча
на развлачење, сточић, табуре, две
фотеље и мадрац. Повољно. Тел.
063/7166-960
Продајем
орман–креденац,
произведен пре другог светског рата,
у одличном стању, висок сјај са са
оргинал кључевима. Тел. 063/7166960.
Продајем ауто Рено кангуо
2002 год. тек регистрован, власник,
мотор одличан. Лимаријски добар,
може замена за комби. Договор.
Тел.061/3071-085
Продајем машину за прање веша,
исправну у екстра стању,веома
повољно. Тел. 061/3071-085
Уступам празну гробницу са 6
места на градском гробљу у Вршцу,
одлично
позиционирана.
Тел.
064/5922-841
Продајем кавез за коке носиље,
подељен на 4 бокса за 20 кока. Тел:
013/2105-496 и 064/4406-530.
На продају ловачки карабин,
ремингтон магнум, калибар 7 мм. Тел:
063/8310-629.
На продају апарат за воду. Тел:
063/8310-629.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и
бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење
за комуналне и стамбене послове и послове заштите
животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ
РБС ‘’PAU75/ PAL75/PAO75/PAJ75 ВРШАЦ - ХЕМОГРАД
‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2 поднело
је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и
стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Реконструкција локације РБС ‘’PAU75/ PAL75/PAO75/PAJ75 Вршац
- Хемоград к.п. 9675/3 К.О. Вршац, у улици Каталпи бб. у Вршцу,на
територији града Вршца.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града
Вршца, у канцеларији бр. 214, у периоду од 18. јула до 27. јула
2022. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на
животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока
из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за
предложени пројекат потребна процена утицаја на животну
средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове
заштите животне средине
Градске управе Града Вршца
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА ОБАРА РЕКОРДЕ У БРИТАНИЈИ И СВЕТУ

КРИМИЋ
У СТИЛУ
АГАТЕ КРИСТИ
Елизабет је добила писмо од
некадашњег колеге из тајне службе,
човека са којим има дугачку и занимљиву
заједничку прошлост. Он је направио
велику грешку и потребна му је њена
помоћ. Његова прича укључује украдене
дијаманте, насилног мафијаша и веома
стварну опасност по његов живот.
Док тела почињу да се гомилају,
Елизабет укључује Џојс, Ибрахима и Рона
у потеру за немилосрдним убицом. А шта
ако пронађу и дијаманте? Па, зар то неће
бити сјајан бонус?
Али овог пута наишли су на
противника који неће ни трепнути
док
буде
елиминисао
четворо
седамдесетогодишњака. Може ли Клуб
убистава четвртком да пронађе убицу (и
дијаманте) пре него што убица пронађе
њих?
Човек који је умро двапут је тренутно
шеста најпродаванија књига свих
времена у Великој Британији.
Ричард Озман је енглески презентер
на телевизији, продуцент, хумориста и
писац, најпознатији по аутор популарног

квиза Поинтлес на БИ БИ СИ-ју. Рођен је
1970. године у Есексу, похађао је Тринити
колеџ, има два велика сина и навија за
Фулам.

„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 „Вакуум“, који
ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Вакуум“, освојиле су је
Викторија Остојин и Драгана Петровић.
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“.

ПЕТАК • 15. јул 2022.

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. јул 2022.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 42. БРОЈ 1126, 21. ЈУЛ 2017

ВАУ „АРС“ НА
„ПЕТРОВСКИМ ДАНИМА“
Вршачка афирмација уметника „АРС“ почетком јула
била је гост на „Петровским данима“ у Банатском Карловцу,
одазвавши се позиву Центра за културу општине
Алибунар. Чланови ВАУ „АРС“-а: Верица Преда ПреВера,
Николина Бабић, Љиљана Мудрић и Србислав Бошковић
учествовали су у манифестацији која је окупила песнике и
сликаре Баната. Округли сто угостио је песнике и сликаре

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 (45)

из Вршца, Београда, Панчева, Јабуке, Уљме, Пландишта,
Шапца, који су узајамно уживали у сплету речи и слика.
Верица Преда је говорила глосу (на стихове Радомира
Мићуновића) под називом „Има нешто – оста недовршено”,
иначе недавно похваљену на другом фестивалу поезије
„Слово љубве” у Горњем Милановцу. Николина Бабић
говорила је стихове песме „Интроспекција”, Љиљана
Мудрић се представила недавно награђеном песмом на
фестивалу у Јабуци, инспирисаном ликом и делом маестра
наше поезије – Лазом Костићем, док је Србислав Бошковић
говорио своје стихове у славу љубави и пића.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 42. БРОЈ 1126, 21. ЈУЛ 2017.

ПРАЗНИК ЗВУКА И ИГРЕ
Јубиларни 20. Међународни фестивал фоклора
„Вршачки венац“ још једном се показао као
величанствени празник игре и звука, окупивши
врхунске ансамбле из Аргентине, Чешке, Кине,
Колумбије, Порторика, Португала и Румуније, али
и српске играче из Богатића, Ужица и вршачких
културно-уметничких друштава ГКУД „Лаза Нанчић
– Вршачки виногради“ и КУД „Грозд“. Током четири
фестивалска дана, Вршац се шаренио у мноштву

звукова, ритмова и боја, а многобројна публика
уживала је у егзотици далеких култура, подједнако
као и у блиским традицијама. У оквиру пратећег
програма, училе су се и српске народне игре,
упознавала се древна Кина, а у центру града су се
разгледале рукотворине на етно-сајму. Покровитељ
овогодишњег Фестивала био је Град Вршац, а
организатор Културни центар Вршац.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.
Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик
У Панчеву био је Јосиф Хајзер,
који је на обнови винограда
развио велику активност. У свом
винограду, поред потока Надела,
засновао је прилично велики
засад винове лозе, у којем је из
године у годину вршио разна
оплемењивања на америчкој
подлози. Ови засади стекли су
углед и привлачили су стручњаке.
И пољопривредно удружење
имало је расадник вредан пажње.
Године 1890. у Панчеву је добијена
прва маста од америчке винове
лозе.
Подразумева се да је и трговина
вином бележила пад. У Вршцу,
њеном средишту, било је 1877.
године 34 винарских трговаца, а
1894. године било их је још само
10, што представља пад од 70%.
Уместо тога долази до великог
извоза винских буради. Повећала
се и производња сода-воде. Било
је случајева у кућама произвођача
вина, да су на венчањима, на столу,
уместо бутељки вина, стајали само
сифони сода-воде, која се пила
уместо вина. Уместо извоза вина,
отпочео је увоз вина. Вино, које
је било артикал опште потрошње
постало је луксузни артикал. Цене
вина повећане су у раздобљу од
1880. до 1895. године за око 80%.
Повећана је потрошња пива и
његова фабрикација доживела је
леп успон.
Успели огледи у Француској са
заснивањем засада винове лозе у
песку, усмерили су интересовање
на велику пешчару, источно од
Беле Цркве. Градски представници
Беле Цркве обратили су се 1884.
године мађарском министарству
финансија
ради
уступања
једног терена у пешчарном
подручју Врачев Гај –Дупљаја
за подизање нових винограда.
Министар финансија уступио је
већ 18. септембра исте године
817 јутара на жељеној локацији
и 27. новембра 1884. године

предата су Белоцркванима, те је
у пролеће 1886. године почело
сађење. На почетку показале су
се велике тешкоће. Али након
берићетне бербе 1888. године,
виноградарима
се
вратила
храброст и поуздање. Ови засади
добили су по одобрењу министра
од 14. марта 1897. године име
Зауервалд-колонија, као признање
заслужном председнику комисије
која је остварила ту акцију, Јовану
Зауервалду.
Године 1887. Белоцрквани
су затражили нов терен и након
дугих преговора, 27. августа
1893. године министар финансија
одобрио
је
Белоцркванима
у Делиблатском песку нових
1.335 јутра, чије је парцелисање

отпочело 27. новембра те године.
То подручје названо је на основу
министарског одобрења од 3.
јуна 1894. године, Палфиколонија
(данас Кајтасовачки виногради)
по Елемеру пл. Палфију, тадашњем
белоцркванском посланику у
парламенту, који је од стране
владе био одређен за комесара
при расподели терена у Пешчари.
И Вршчани су уперили своје
погледе у Пешчару, у нади да ће

ту наћи помоћ. Већ у току зиме
1886/87. године били су Вршчани
у Пешчари и проучавали терен.
Закључено је да се у песку оснује
виноградарска колонија. Фридрих
Хешл упутио је представнику
министарства
грофу
Палу
Сечењију, који се одмах загрејао
за ту идеју. Хешл је у атару Шушаре
и Маргана захтевао терен не
само за виноградарство, већ је
сваки виноградар требало да
добије плац за подизање куће и
њиве, како би се могла основати
и опстати колонија. То је довело
до
одуговлачења
оснивања
колоније. Тек 11. децембра 1890.
године Хешлу је предат део
терена за колонисте, а колонија је
названа по државном секретару
Фејеру „Фејер-колонија“ . Године
1892. предат је конзорцију
даљи део терена. Уместо једног
организованог села, уведен је
систем одвојених мајура. Дана 15.
октобра 1893. године довезена је
прва маста у Вршац.
Ковинци су 1893. године под
вођством тамошњег апотекара
Александра пл. Емануела добили
северно од Дубовца један терен
величине 630 јутара, који су
назвали Емануел-колонија (данас
Шумарак). Први засади у овој
колонији (1894) означени су као
примерни.
Коначно
1894.
године
обезбећено је Карловчанима,
захваљујући деловању Елемера
пл. Палфија у атару Девојачки
бунар (Фонтана) 1.186 јутра
од којих је 537 јутара чинио
имуни песак и на тој територији
конституисала се брдска општина
Векерле-колонија (данас Мали
Луг), тако названа по тадашњем
мађарском председнику владе. Ту
су карловачки лекар Др. Виктор
Елтер и земљопоседник Михајло
Вајнц били веома заслужни за
обнову виноградарства.
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РЕКОРДНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЕТРОВДАНСКИ БЛИЦ ШАХОВСКИ ТУРНИР 12. ЈУЛА 2022. НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ У ВРШЦУ

ПОБЕДНИК ШЕСНАЕСТОГОДИШЊИ
АЛЕКСА АЛИМПИЋ ИЗ ЗЕМУНА

Леп дан, предиван амбијент на Градском језеру, са изузетним
погледом на обрисе вршачких планина и панораму града, где се
истичу торњеви католичке и православне цркве, инспирисао је
многобројне љубитеље шаха из Вршца и још 11 ближих и даљих
места, да дођу на овај турнир и уживају у шаховском дружењу.
Број пријављених такмичара изненадио је организаторе, који
је обезбедио „само“ 20 столова за 40 играча, а интересовање је
било такво, да нам je недостајало бар још 5 столова, за 10 шахиста.
Овако, списак учесника је закључен са 41 уписаних учесника
турнира.
Играно је 11 кола по швајцарском систему, а изненађујуће
убедљив победник био је млади Алекса Алимпић, који је
победио са 2,5 поена предности испред другопласираног Срђана
Димитријевић из Лесковца, док је трећи био Горан Вебел из Вршца.
У разговору са младим Алексом, открили смо да његова победа и
није баш толико изненађујућа, имајући у виду да му је тренер био
велемајстор Бошко Абрамовић (преминуо 2021.), па је очигледно
да се ради о изузетно младом таленту о коме ће шаховски свет
тек да чује. Прва тројица такмичара добили су пехаре и новчане
награде, такмичари од 4. до 17. места добили су ваучере за разне
услуге пријатеља турнира, док су сви учесници турнира добили
квалитетне сувенир мајице, на којима су одштампани подаци о
турниру.
Овај рејтинговани турнир код ФИДЕ, сигурно је и ауторитативно
водио међународни шаховски судија Зоран Станимировић.
Поред турнира и ове године је организовано решавање
шаховских проблема на самој обали језера, што редовно изазива
велику пажњу заинтересованих шетача и присутних на Градском
језеру. Проблеми су углавном двопотезни и примећено је да доста
истих људи долази сваке године само ради решавања проблема,
а симпатичнo је њихово темпераментно понашање и радост када
реше проблем.
На задовољство учесника турнира, организатор је обезбедио,
за слободну конзумацију, штрудле са маком, слана пецива,
слаткише, сокове, киселу воду и пиво.
Турнир је помогла Туристичка организација Вршац, која је
препознала и туристички потенцијал Петровданског шаховског
дружења, као шаховског туризма у повоју, јер је на њему било
присутно око стотинак људи, посматрача и такмичара из
Темишвара, Лесковца, Београда, Ковина, Беле Цркве, Алибунара

и многих места из ближе околине, што се може искористити и за
туристичку промоцију града.
Треба истаћи добру вољу пријатеља турнира: ДДОР-а Вршац,
бурекџинице „Харипек“, стоматолошке ординације „Др. Роми“,
пекаре „Хермес“, ауто сервиса Сорин, ауто-перионице „С 5“,
вулканизерске радње „Михић“, продавние „ЖИ-ЗО“ и фризерског
салона „Керчов“, који су радо прихватили да помогну турнир
у оквиру својих могућности даривањем ваучера или својих
производа. Посебно истичемо власнике кафе бара „Хаваји“ на
Градском језеру, који су нам омугућили својим особљем и у
свом простору да организујемо наша Петровданска шаховска
дружења, што ће сигурно допринети и популаризацији шаха, јер

сваке године имамо све већи број младих људи на Петровданском
шаховском брзопотезном турниру.
Да би све, горе наведено, успешно функционисало побринули
су се врло агилни и мотивисани чланови Удружења грађана за
неговање шаховске традиције Вршац, Велимир Радукић, Југослав
Павловић, Милош Цвркота, Немања Крагић, Ђорђе Антал, Петар
Стајић и Горан Димитријевски (којима је потписник овог текста,
међу нама, био само лево сметало), који су своје слободно време
посветили организацији ове, врло добро посећене и успешне
шаховске манифестације.
Драган Крагић
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КО Ш А Р К А
НОВОФОРМИРАНИ КЛУБ ИЗ ВРШЦА ШАМПИОН ЛЕТЊЕ ЛИГЕ КСВ

ПРВИ ШАМПИОНСКИ БАЛ КОШАРКАША БРЕГА

Kошаркаши новоформираног клуба “Брег” из
Вршца пред својим навијачима у Сали Хемијске
школе у Вршцу убедљиво су победили Омладинац
из Иланџе и подигли пехар.
Кошаркашки клуб Брег из Вршца основан је
априла 2022. године. Основали су га кошаркаши
који су своје прве кошаркашке кораке направили
у Вршцу. Играли су у млађим селекцијама
Хемофарма и Лајонса из Вршца. Многи од њих су
играли и за први тим Вршца. Данас неки од њих
играју у европским лигама, а они који су остали
у Србији одлучили су да своју играчку каријеру
наставе у Вршцу и Брегу. Са клупе их води
истакнути кошаркашки стручњак Миодраг Мића
Марјановић, ФИБА инструктор. Марјановић је
оставио дубок траг као играч и тренер у Вршцу.
Играо је за Вршац и ОКК Београд, а као тренер

Летњој-лиги КСВ-а а у организацији Окружног
кошаркашког савеза Панчево. Клубови из Беле
Цркве, Уљме, Црепаје и Иланџе нису могли да се
носе са кошаркашима вршаког Брега. Остварени
резултати су следећи: Младост Уљма – Брег
40:60, Партизан Бела Црква 64 – Брег 55:80, Брег
– Дружина Козловац 91:60, Омладинац 72- Брег
66:109, Брег- Младост Уљма 73:64, Брег- ПБЦ 64
91:36, Дружина Козловац Црепаја - Брег 55:94
и Брег - Омладинац 109:39. Убедљиви наступи
пред својим навијачима и на гостујућим тернима
говори да је Вршац добио још један добар
кошаркашки колектив.
У последњем колу у Вршцу је гостовала екипа
Омладинца из Иланџе која није успела да се
одупре расположеним играчима Брега. Изузетни
Матеја Мајсторовић, капитен Растко Мрђа, Дејан

потез. У тој идеји помогли су им бројни пријатељи
и спонзори, Расинг доо, затим Гиле Стил, Скај бар,
Кафе Бимс, Пицерија Контраст, Палачинкарница
Драги, Кафе Излог, Ординација Дашић и Ескејп
рум. Остварена је сарадња и са Организацијом
НУРДОР, на утакмицама Брега сакупљани су
добровољни прилози за децу оболелу од
канцера.

далеке 1986. године заједно са легендарним
Цигом Васојевићем уводи кошаркаше Вршца у 1.
Б лигу тадашње Југославије.
У својој првој такмичарској сезони кошаркаши
Брега освојили су прво место у популарној

Благојевић,Игор Миросављев, браћа Гачановић,
Небојша Младеновски и Немања Мрђа
предвођени тренером Мићом Марјановићем
одржали су кошаркашки час играчима из Иланџе.
И пред својим навијачима остварили резултатски
највећу победу 109:39. Меч је судио искусни
судија из Ковина Дејан Савић уз асистенцију
Лазара Митића. Делегат утакмице испред
Окружног кошаркашког савеза био је Бранислав
Митић.
По завршетку утакмице председник Окружног
кошаркашког савеза Панчево Златан Ранковић
предао је признања. Најбољи играч лиге је Матеја
Мајсторовић из КК Брег, тренер Миодраг Мића
Марјановић, а шампионски пехар је подигао
капитен КК Брега Растко Мрђа.
За КК Брег играли су: Дејан Благојевић, Марко
Дукић, Небојша Младеновски, Немања Мрђа,
Бојан Јокић, Растко Мрђа-капитен, Стефан
Гачановић, Никола Узелац, Игор Миросављев,
Драгиша Гачановић, Данијел Марчек, Боривоје
Матић и Матеја Мајсторовић. Поред ових играча са
екипом су тренирали искусни интернационалци
Стефан Митровић, Коча Јововић, Милан
Мунижаба, Данило Петровић, повређени Марко
Узелац и млађи играчи из Вршца и Беле Цркве
који желе да се наметну за виши ранг такмичења.
Кошаркаши Брега су на идеју да оснују клуб
дошли после дугогодишњег играња у Уљми,
Пландишту, али и на вршачким теренима за
баскет. Сви играчи познају се од детињства и
формирање клуба наметнуло се као логичан

У наредној сезони Брег ће се такмичити у
Другој српској лиги и већ сада има амбиције да
појача играчки кадар. Наравно, као и до сада то
ће бити играчи који су наступали у клубовима
из околине. Припреме за нову сезону почеће
средином августа а такмичење
почетком
октобра.
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ФУД Б А Л
ЈОШ ТРИ ПРОВЕРЕ ФУДБАЛЕРА ОФК ВРШЦА

СТИГЛА НОВА ПОЈАЧАЊА, ОПРОШТАЈ
БЕЉИНА ОД ДРЕСА ОФК ВРШЦА

Фудбалери ОФК Вршца одиграли
су још три припремне утакмице
током прошле недеље. Најпре су
одмерили су снаге са Радничким из
Новог Београда, на стадиону Динама
у Панчеву Вршчани су забележили
минималну победу, 1:0. Стрелац
јединог гола био је дефанзивац
Пајевић у финишу утакмице.
Потом је уследио сјајан меч
против Железничара на Градском
стадиону где су оба ривала приказала
изузетно квалитетну игру за ову фазу
припрема, а преко 600 гледалаца на
трибинама задовољно је напустило

трибине. Сваком од тимова припало
је по полувреме. У првом су бољи
били Панчевци, чијом је игром
дириговао одлични Димитрић, док су
Вршчани били бољи у другом када је
виђен најлепши тренутак утакмице,
еврогол Стојковића.
У последњој утакмици уочи
одласка на мини припреме у Тузлу,
ОФК Вршац је победио српсколигаша
Смедерево резултатом 2:1.
У 5. минуту игре уследила је
свечаност на стадиону под кулом, свој
последњи меч у дресу ОФК Вршца
завршио је дугогодишњи капитен

Данијел Бељин. После 13 сезона и
265 одиграних утакмица легендарни
Тиса испраћен овацијама са трибина,
прошао је кроз шпалир саиграча и
код аут линије предао капитенску
траку Владану Благојевићу.
Права узбуђења виђена су тек у
другом полувремену. Огњен Илић
је у 52. минуту ефектно завршио
добру акцију Вршчана и постигао
први погодак у дресу новог клуба.
У 78. минуту изабраници тренера

Мијаиловића дуплирали су предност,
после продора Парађине, бек
Вршчана заустављен је фаулом
у шеснаестерцу, судија Томаш
оправдано је показао на белу тачку.
Сигуран егзекутор био је Павлов.
Четири минута касније упорни
Смедеревци дошли су до почасног
гола, у листу стрелаца уписао се
Тодоровић.
Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ АНГАЖОВАО ДОСКОРАШЊЕГ ИГРАЧА РАДНИЧКОГ ИЗ КРАГУЈЕВЦА

ИЛИЋ ЗА ЈАЧУ ВРШАЧКУ ВЕЗУ

Доскорашњи првотимац суперлигаша
Радничког из Крагујевца, Огњен Илић
(1999), нови је члан ОФК Вршца. Рођени
Крагујевчанин, који је прошао комплетну
школу Радничког и са 16 година дебитовао
за први тим, у новој сезони биће велико
појачање у везном реду Вршчана. Илић је
претходне сезоне, у којој су Крагујевчани
кроз бараж сачували статус суперлигаша,
био стандардан у јесењем делу, док је
пролетос углавном био у другом плану.
- Нисам знао пуно о Вршцу пре доласка,
али чим сам стигао постало ми је јасно да је
у питању одлично организован клуб. Шеф
Мијаиловић и сви људи у клубу пожелели
су ми добродошлицу, пријатно се осећам и
једва чекам да истрчим на терен и почнем
са радом, рекао је нови члан вршачког
прволигаша.
Огњен Илић је три сезоне са Радничким
наступао у Првој лиги Србије и добро је
упознат са квалитетом тимова.
- По мом мишљењу нема велике разлике
у квалитету тимова Прве лиге Србије, свако
сваког може да добије и то даје велику драж
такмичењу. Такође, мислим да су се тимови
из тог ранга квалитетом знатно приближили
суперлигашима.
Шеф стручног штаба ОФК Вршца Ненад
Мијаиловић за Илића је рекао да је од
почетка припрема био на врху листе жеља
клуба, али да није био сигуран да је тај

ангажман могућ.
- Успели смо да искористимо Огњенов
нешто слабији статус у Радничком и да га
ангажујемо, верујем да ће бити појачање
и верујем у њега да ће то да докаже на

тренинзима и утакмицама.
Мијајловић се осврнуо и на до
сада одигране припремне утакмице и
акценат ставио на меч са панчевачким
Железничаром (1:2).

- Стекао се утисак да нисмо лоше
изгледали и да имамо узлазну путању ка
жељеној форми. Резултат у припремним
мечевима није примаран, али свакако да
није пријатно кад се изгуби. Не желимо да
славимо пораз зарад неких добрих ствари
у игри којих је било, могло је да их буде и
више, наравно да је било и лоших, међутим
чињеница је да смо имали озбиљног
противника. Железничар је сигурно један
од највећих фаворита за освајање Прве лиге
Србије, са друге стране, имајући у виду да је
ОФК Вршац виђен као кандидат за борбу
за опстанак, уколико мане прикријемо, а
врлине избацимо у први план, можемо да
будемо бољи. Од утакмице са Панчевцима
појачали смо редове, биће још нових
играча, пре свега на позицијама голмана,
штопера, нападача и још једног офанзивног
бека. Мислим да ћемо на тај начин доћи до
могућности да се супротставимо клубовима
са далеко већом традицијом, већим
искуством у овом рангу, са далеко већим
буџетима. Покушаћемо да боље радимо, да
будемо организованији, дисцплинованији и
паметнији, истакао је Мијаиловић.
Шеф струке Вршчана није желео да дели
играче на староседеоце и новајлије, већ
је истакао да су сви део тима и додао да је
изузетно задовољан до сада урађеним у
прелазном року а још више како момци
испуњавају захтеве и обавезе.
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