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АПЕЛ МУП: 
НЕ 

СПАЉУЈТЕ 
ТРАВУ 

И НИСКО 
РАСТИЊЕ

Сектор за ванредне ситуације 
Министарства унутрашњих послова 
апелује на све грађане да не 
спаљују траву и ниско растиње на 
отвореним просторима и да не ложе 
ватру у шуми и по ободима шума, 
због опасности ширења пожара 
које може да угрози животе грађана 
и да нанесе велике материјалне 
штете. Само у току јуна и јула месеца 
ове године евидентирано је 4.982 
ванредна догађаја, од којих су 
најбројнији пожари, којих је било 
3.836. Од укупног броја пожара 2.884 
су настали на отвореном простору. 
У наредном периоду очекују се 
дужи сушни период без падавина 
са високим температурама, који 
погодују настанку пожара на 
отвореном простору и његовом 
брзом ширењу. Подсећамо наше 
грађане да је одредбама Закона 
о заштити од пожара забрањено 
спаљивање траве, ниског растиња 
и смећа на отвореном простору 
и остатака стрних усева, и да је 
непоштовање ове одредбе закона 
запрећена казна за правна лица од 
300.000 до 1.000.000 динара, а за 
физичка лица 10.000 динара.

Овим законом забрањено 
је ложење ватре у шуми и на 
удаљености од 200 метара од руба 
шуме, изузев на одређеним и за 
то обележеним местима, у складу 
са прописаним мерама заштите 

од пожара. За непоштовање ове 
одредбе закона запрећена је казна 
за физичка лица од 10.000 до 50.000 
динара.

Сектор за ванредне ситуације 
ће и у наредном периоду, заједно 
са другим линијама рада МУП-а, 
надлежним инспекцијским 
службама републичког и локалног 
нивоа, наставити активност 
појачаног надзора и обиласка терена 
ради проналажења неодговорних 
грађана који не поштују законске 
одредбе и њиховог процесуирања, 
а све у циљу смањења броја пожара 
на отвореном простору и повећања 
безбедности наших грађана.

Kако би се из европских 
фондова привлачила 
још значајнија средства, 
председник Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, Игор 
Мировић, истакао да је на 
иницијативу покрајинске 
владе фонд направио анализу 
тога на који начин да им се 
помогне како би у техничком, 
програмском и финансијском 
смислу успеле да привуку 
додатна финансијска средства 
у предстојећем буџетском 
периоду, који ће бити завршен 
2027. године

Војводина је привукла 130 милиона евра 
из европских фондова од 2014. године чиме 
је  реализовано 869 пројеката, од којих су 89 
реализовале јединице локалне самоуправе, 
изјавио је председник Покрајинске владе 
Игор Мировић на представљању Прегледа  
стања и мера подршке јединицама локалне 
самоуправе у Војводини у циљу ефикаснијег 
привлачења средстава путем екстерних 
извора финансирања, који је сачинио Фонд 
„Европски послови“ АП Војводине. Како би 
се из европских фондова привлачила још 
значајнија средства, Мировић је истакао 
да је на иницијативу Покрајинске владе 
Фонд направио анализу тога на који начин 
да им се помогне како би у техничком, 
програмском и финансијском смислу успеле 
да привуку додатна финансијска средства у 
предстојећем буџетском периоду, који ће 
бити завршен 2027. године.

Председник је додао да постоје и бољи 
примери него што су мање развијене 
општине. То је Универзитет у Новом Саду, 
који је кроз програме „Антарес“, „Еразмус“ и 
„Еразмус плус“ обезбедио знатна средства 
и реализовао бројне пројекте, међу којима 
је и „Биосенс“, који представља развојну 
полугу за читаву нашу земљу у будућности.

- Захтев Покрајинске владе је био да 
утврдимо слабе тачке, да предузмемо 
адекватне  мере и да помогнемо свима 
онима који могу и желе да конкуришу за 
европска средства, да она буду већа него 
што су била у протеклом периоду. Циљ да 
сви заједно можемо да покажемо који су 
то конкретни пројекти и резултати, и какву 
ће корист грађани имати од средстава 
која добијамо из Европске уније – казао је 
Мировић.

Директор Фонда Европски послови АП 
Војводине Александар Симурдић казао је 

да овај документ представља важан алат 
за утврђивање тренутног стања, изазова, 
капацитета, али и потенцијала 45 јединица 
локалне самоуправе на територији АП 
Војводине када је реч о апсорпционим 
потенцијалима и екстерним изворима 
финансирања.

- Два су момента која детерминишу 
овај документ. Први је почетак новог 
вишегодишњег финансијског оквира 
Европске уније за период од 2021. до 
2027. године, а други је развој планских 
докумената АП Војводине и јединица 
локалне самоуправе. Девет мера подршке, 
које документ предвиђа, за резултат имаће 
јачање знања и капацитета запослених у 
локалним самоуправама на пољу пројектног 
менаџмента, стратешког планирања и 
креирања адекватних пројектних предлога, 
који ће у перспективи наћи изворе у 
различитим оквирима - бесповратним или 
кредитним линијама односно линијама 
техничке подршке - рекао је Симурдић.

Представљање документа одржано 
је у Научно-технолошком парку у Новом 
Саду у присуству чланова Покрајинске 
владе, представника локалних самоуправа, 
међународних финансијских институција и 
организација, покрајинских институција и 
регионалних развојних агенција.

Пројекат суфинансира Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама. 
Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове 
Покрајинског секретаријата за културу, 
јавно информисање и односе с верским 
заједницама, који је доделио средства. 

ВОЈВОДИНА ПРИВУКЛА 130 
МИЛИОНА ЕВРА ИЗ ЕВРОПСКИХ 

ФОНДОВА ОД 2014. ГОДИНЕ

ОД 869 ПРОЈЕКАТА 89 РЕАЛИЗОВАЛЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЗА ГОТОВО 200 
ВИШЕЧЛАНИХ 
ПОРОДИЦА ОД 

ПОКРАЈИНЕ 
250 МИЛИОНА

Председник Покрајинске владе Игор 
Мировић уручио је уговоре породицама 
из  Војводине са троје или четворо деце, 
које су добиле бесповратна средства 
за решавање стамбеног питања или 
унапређење услова становања.

Уговоре је добило 197 вишечланих 
породица, а за ту меру популационе 
политике Покрајинска влада ове године 
обезбедила је 250 милиона динара.

За куповину некретнине помоћ 
је добило 17 породица, док ће 180 
породица добијеним средствима 
адаптирати или доградити кућу или 
стан.

- Ви ћете обезбедити будућност 
нашој земљи својом борбом и 
залагањем да увећате своје потомство 
и тиме нас осигурате да не нестанемо. 
Покрајинска влада од увођења те мере 
пронаталитетне политике 2018. године 
стално повећавала износе за ту намену, 
у намери да, како каже, породицама у 
Војводини пружи нову наду и енергију и 
обезбеди боље услове за живот. Досад 
је издвојено 778 милиона динара, чиме 
су обезбеђени бољи услови становања 
за 700 породица - поручио је Мировић 
родитељима.

Покрајински секретар за социјалну 
политику, демографију и равноправност 
полова  Предраг Вулетић рекао је да је та 
демографска мера пажљиво креирана, 
те да ће се у наредном периоду показати 
колико је значајна. Вулетић је подсетио 
да Покрајинска влада издваја средства 
и за помоћ незапосленим мајкама које 
роде треће или четврто дете, током 
трајања породиљског одсуства, затим 
за биомедицински потпомогнуту 
оплодњу, као и за матери
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Град Вршац расписао је конкурс за унапређење 
енергетске ефикасности породичних кућа, 
станова и стамбених зграда за санације које 
се односе на унапређење термичког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње 
соларних колектора за централну припрему 
потрошне топле воде. са одговарајућим 
термичким својствима према негрејаним 
просторијама, за породичне куће и станове. 
Предмет финансирања обухвата следеће мере 
енергетске ефикасности:

- Замена спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омотача 
са одговарајућим термичким својствима према 
негрејаним просторијама за породичне куће и 
станове.

Ова мера обухвата пратећу опрему за  прозоре/

врата, као што су окапнице, прозорске даске, 
ролетне, капци и др.као и пратеће грађевинске 
радове на  демонтажи и правилној монтажи 
прозора /врата, као што је демонтажа старих 
прозора /врата и одвоз на депонију, правилна 
монтажа прозора, обрада око прозора /врата 
гипс –картон плочама, глетовање, обрада ивице 
и кречење око прозора са унутрашње стране 
зида. 

Удео средстава подстицаја износи максимално 
50% од  вредности укупне инвестиције са ПДВ-
ом по појединачној пријави, а максимално 
140.000,00 динара са ПДВ-ом.

- Замена спољних прозора и врта и других 
транспарентних елемената термичког омотача 
са одговарајућим термичким својствима према 
негрејаним просторијама за стамбене зграде.

Ова мера обухвата пратећу опрему за  прозоре/
врата, као што су окапнице, прозорске даске, 
ролетне, капци и др.као и пратеће грађевинске 
радове на  демонтажи и правилној монтажи 
прозора /врата, као што је демонтажа старих 
прозора /врата и одвоз на депонију, правилна 
монтажа прозора, обрада око прозора /врата 
гипс –картон плочама, глетовање, обрада ивице 
и кречење око прозора са унутрашње стране 
зграде.

Удео средстава подстицаја износи 50% од  
вредности укупне инвестиције са пдв-ом по 
појединачној пријави, а максимално 100.000,00 
динара са пдв-ом помножено са  бројем станова 
у пријављеној стамбеној згради.

Комплетан текст конкурса може се 
погледати на интернет порталу Града Вршца.

Према последњим подацима Завода за 
јавно здравље Панчево у јужнобанатском 
округу регистровано је 275 нових 
случајева короне, од чега 128 у Панчеву, 
48 у Вршцу, 36 у Ковину, 25 у Алибунару, 10 
у Белој Цркви, 14 у Ковачици, 13 у Опову и 
1 у Пландишту. 

- За разлику од прошлог месеца где 
смо имали свега по неколико пацијената 
на прегледу, од чега је већина била 
негативна, овог месеца је то значајно 
више. Последњих дана имамо између 
тридесет пет и четрдесет пет првих 
прегледа, од који је између половине и 
две трећине позитивно. Добра вест је да 
се ради углавном о лакшим клиничким 
сликама. Тек прошле недеље повећали 
смо број лекара у ковид амбуланти са 
једног на два, па покушавамо да гужве 
сведемо на минимум – рекла је др 
Бранкица Милићевић. 

Према речима доктора, највећи 

број заражених у овом таласу, долазио 
је са летовања, углавном из Турске и 
Грчке, и углавном оних који су путовали 
аутобусима а не сопственим превозом. 
Клиничке слике су углавном блаже, 
личе на кијавицу или грип, а има и оних 
пацијената који се јављају са стомачним 
тегобама. 

- Јављају се и пацијенти који 
негде трећег дана након повишене 
температуре добијају оспу, у оквиру 
неких других вирусних инфекција, а 
не у оквиру ковида, и углавном бивају 
негативни, али су уплашени јер се 
говорило о мајмунским богињама – 
додала је др Бранкица Милићевић. 

У Вршцу и околини није забележен 
ниједан случај мајмунских богиња, 
али је опрез увек присутан. За сада 
не постоје додатне мере заштите од 
короне, а једина обавеза је ношење 
маске у здравственим установама. 

ЛАКША КЛИНИЧКА СЛИКА И 
БЛАЖИ СИМПТОМИ 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО РЕГИСТРОВАО ПОВЕЋАН БРОЈ НОВОЗАРАЖЕНИХ КОРОНОМ 

Редовна акција давања крви 
одржана је у просторијама 
Црвеног крста Вршац. 
И овог пута одазвао се 
задовољавајући број 
добровољаца. 

Лекари истичу да су, због 
годишњих одмора, залихе 
готово свих крвних група 
дефицитарне. 

- Највише недостају А и нулта 
крвна група, са нагласком на 
рх негативном фактору, али 
све крвне групе су свакако 
добродошле – рекао је Душко 
Берић из Завода за трансфузију 
крви Војводине. 

На број добровољних 

давалаца у великој мери утиче 
и епидемиолошка ситуација. 
Лекари објашњавају да је 
након примљене вакцине 
против короне или прележане 
заразе, потребно да прође 
одређено време пре него што 
је могуће дати крв. 

- Након примања 
Синофарма или Фајзера, 
уколико нема нуспојава, 
могуће је дати крв одмах 
сутрадан, без обзира која је по 
реду доза вакцине у питању, 
а што се тиче Астразенеке и 
Спутник В вакцине, потребно 
је да прође две недеље. Након 
прележаног корона вируса, 

крв је могуће дати 28 дана 
након изласка из изолације 
уколико је био лакши облик, 
а у другом случају, после три 
месеца – додао је Берић. 

Према речима надлежних, 
све је више суграђана који се 
по први пут одазивају акцији 
давања крви, па је у оквиру 
ове акције осамнаест од 56 
добровољних давалаца, крв 
дало по први пут. 

Из Завода за трансфузију 
крви Војводине позивају све 
добровољце да се одазову и 
наредној акцији која ће у Вршцу 
бити одржана 11. августа од 9 до 
12 часова. 

НАРЕДНА АКЦИЈА 11. АВГУСТА, НЕДОСТАЈУ СВЕ КРВНЕ ГРУПЕ
ОДРЖАНА РЕДОВНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ГРАД ВРШАЦ 
РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ВРШЦА ЗА 2022 ГОДИНУ

Све крвне групе добродошле: Душко Берић

Заражени короном са лакшом клиничком сликом: 
Др Бранкица Милићевић
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Дугоочекивана поправка 
дотрајалог и оштећеног моста 
преко канала ДТД, код Влајковца, 
почелa je ових дана и трајаће до 
краја августа. Радове по налогу 
ЈП „Путеви Србије“ изводи 
новосадска фирма „НС мост“, а, 
нажалост, иницирала их је тешка 
саобраћајна несрећа, у којој су 
пре тачно шест месеци страдала 
два деветнаестогодишњака, када 
су аутомобилом пробила ограду и 
сурвала се у ледену воду.

Пола године је ова деоница 
фреквентног међународног пута 

Београд-Вршац-Темишвар била 
недовољно безбедна за саобраћај. 
Најпре је одваљени део ограде три 
седмице након трагедије висио 
изнад канала, а потом су на то 
место постављене ниске бетонске 
баријере. Сада се ради комплетна 
обнова површинског дела 
моста, која ће коначно повећати 
безбедност. Иначе, поправка 
ове 84 метара дуге преводнице 

последњи пут је рађена пре три 
деценије.

- Мост је заиста био у јако 
лошем стању. Ограда је толико 
кородирала, да се дрмала при 
самом додиру. Није била безбедна 
ни за пешаке. Буквално смо је 
скинули рукама – указује Владимир 
Цветковић из „НС моста“, ког смо 
затекли на градилишту са још 
седморицом радника. - Тренутно 
армирамо пешачку стазу, која је, 
такође, била оштећена и пуна рупа. 
Направићемо јаку подлогу, како 
бисмо са обе стране моста могли 

да поставимо нову, специјалну 
ограду, која се користи само на 
ауто-путевима. 

У плану је и да се замени 
арматура на спојевима моста и 
пута, као и да се конструкција, која 
је једина у добром стању, додатно 
ојача, испескира и премаже 
заштитним бојама. 

- Једино асфалт нећемо 
мењати, јер је он новијег датума – 
додаје Цветковић.

Председник Месне заједнице 
Влајковац, Сафет Тихић, каже 

да је задовољан што су радови 
коначно почели, али подсећа да су 
надлежнима годинама указивали 
да је мост у катастрофалном 
стању, те да му је потребна хитна 

поправка. Безуспешно су тражили 
и да се он осветли, јер се налази 
на незгодном месту – на кривини 
на самом улазу у село из правца 
Београда.

- Само у последње три 
године на овом месту је живот 
изгубио један мотоциклиста, док 
је један страни дипломата пуком 
срећом остао жив, када му је ауто 
упао у канал. Нажалост, требало је 
још два млада живота да се угасе, 
да би се кренуло са обновом – 
каже Тихић. - Посебно су опасне 
вожње ноћу, јер многи возачи ни 
не знају да се иза кривине налази 
мост. Зато смо ових дана „Путевима 
Србије“ поново послали захтев да 
се ту постави осветљење, јер ни 
садашњим планом обнове то није 
предвиђено, а заиста је неопходно. 

Ј. Ј. Баљак

СПЕЦИЈАЛНА ОГРАДА ШТИТИ 
ВОЗАЧЕ

ПОЧЕЛА ДУГООЧЕКИВАНА ПОПРАВКА МОСТА ПРЕКО КАНАЛА ДТД КОД ВЛАЈКОВЦА

НА ПРОЛАЗ 
ЧЕКАЈУ 

40 СЕКУНДИ
Саобраћај на мосту код 

Влајковца тренутно се одвија 
једном коловозном траком, уз 
помоћ семафора. На пролаз се 
чека око два минута и засада није 
било застоја и гужви. Мајстори су 
свакодневно на градилишту од 
6 до 17 часова, осим недељом. 
Интензивно су радили чак и 
у данима када је температура 
прелазила 40 степени. Правили 
су, кажу, чешће паузе, па се могло 
издржати. 
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Град Вршац био је домаћин одличног МТС 
стритбол 3×3 елит турнира у баскету, који је 
одигран у фантастичној атмосфери на Тргу Светог 
Теодора а победу је однела екипа Уба састављена 
од најбољих играча света и једног Вршчанина - 
Стефана Момирова.

Спектакл у Вршцу најављен је одмах после жреба, 
када се видело да долазе актуелни светски прваци 
окупљени у екипи Уб, међу њима и Страхиња 
Стојачић, недавно проглашен најбољим на свету, 
али и екипе које су долазиле из иностранства, 
највише из Кине.

Играло се храбро на преко 40 степени Целзијуса, 
горео је бехатон на градском тргу, али жестоко је 
било и на терену у квалификацијама које су почеле 
већ од 13 часова па је публика то углавном пратила 
путем Арена 4 канала где је директан пренос 
трајао читавих 10 сати. Како се могло чути пренос 
из Вршца имао је рекордну гледаност.

Ипак, прави спектакл био је предвиђен за 
крај. Пала је ноћ, мало и температура на тргу код 
крста, засветлео је спектакуларно терен за баскет. 
Кренуле су завршне борбе за титулу, а на крају 
фаворити су славили у финалу, Уб је био бољи од 
Пирота, док је треће место припало екипи Пекинга. 
Ипак, имали су и домаћини разлога за додатно 
славље јер је за МВП турнира изабран Вршчанин 
Стефан Момиров.

- Ово је веома значајан турнир за Вршац и 
слободно можемо рећи да је био један велики 
спектакл. Заиста нам је задовољство што смо били 
домаћини овако сјајној организацији, а веома је 
значајно што је цео турнир директно преносила 
ТВ Арена спорт. Велика је ствар кад у ваш град 
дођу прваци света, а још је значајније када је међу 
њима и један Вршчанин, па још он буде и најбољи. 
Вршац има дугу кошаркашку традицију, али и други 
спортови напредују, имамо фудбалере у Првој лиги 
Србије. Осим тога Вршац је атрактивна туристичка 
дестинација и овакав турнир свакако да доприноси 
још значајнијем развоју туризма, истакао је Марко 
Рашић, члан градског већа за спорт.

УБ И ПИРОТ 
ИСПРЕД 

ПЕКИНГА

СПОРТСКИ СПЕКТАКЛ ОДРЖАН НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОДРЖАН ПРЕД ПУНИМ ТРИБИНАМА

Наш а најбољи: 
Стефан Момиров, МВП турнира

Најбоље рангирани играч света: 
Страхиња Стојачић
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- Морам рећи да је биологија била једна велика 
неочекивана победа. На учествовање ме је навела 
моја професорка тог предмета – а припреме су 
биле честе и у школи, и ван наставе. За овакав 
успех је потребан напор и од стране ученика и од 
стране ментора – тако да су заслуге подељене. 

Одакле потиче твоје интересовање за 
биологију? 

- Од основне школе се интересујем за биологију 
јер је једна од ”најхуманијих” наука. Заправо – 
биологија је једина наука из које сам се такмичио 
сваке године у вишим разредима. У средњој школи 

сам почео да похађам 
семинаре хемије у 
ИС „Петница” – где се 
границе биологије и 
хемије муте и ове науке 
постају једна. Управо 
ми је то и најлепша 
област. Молекуларна 
биологија и биохемија 
нуде разумевање 
најфундамента лнијих 
процеса живота – од којих 
сваки функционише као 
најпрецизнији часовник. 

И раније си постизао 
високе резултате 
на такмичењима из 
различитих области. 

- Мислим да моји 
успеси из области 
музике представљају 
највеће резултате, али 
из гимназије се највише 
поносим резултатима са 
републичких такмичења 
из математике и 
биологије, као и учешћем 
на републичком 
такмичењу из енглеског 
језика. Овом приликом 
бих издвојио и неколико 
креативних конкурса 
– а поготово две 
награде на ”Путујућем 
школском биоскопу” у 
организацији Фонда Б92 

и прве награде на конкурсу ”Европски Дневник” у 
организацији Делегације Европске уније у Србији. 

Од детињства се успешно бавиш музиком. 
Који су ти најзначајнији успеси на овом плану? 

- Музика је огромно поље и тешко је одредити 
компаративне величине успеха. Поред бројних 
награда са такмичења на републичком и 
међународном нивоу ипак издвајам, као највећи 
успех солистички концерт у Галерији САНУ, наступ 
са УА „Станислав Бинички” на БЕМУС-у и на крају – 
веома успешан упис одсека композиције на ФМУ у 
Београду. 

Да ли си задовољан образовањем које си 
стекао у гимназији? 

- Да. Ипак, разумем да се мишљења других могу 

разликовати од мог. Лично сам увек наилазио на 
подршку и разумевање, а колектив су већином 
чинили професори којима је заиста стало да нам 
пренесу знање. Гледајући уназад, много сам понео 
из ове школе, од првобитно знања до многих 
драгих успомена. 

Колико је било тешко донети одлуку о избору 
факултета? 

- Одлучио сам се за Факултет музичке уметности 
у Београду. Избор није био лак, поготово поред 
опције уписа Биолошког факултета без полагања 
пријемног испита. Ипак, себе видим у улози 
првенствено уметника. Не сумњам, додуше, 
да ће ми наука недостајати и стога се можда и 
одлучим за упис још једног факултета наредне 
године. За сада бих остао у Србији. Мислим да су 
услови за основне студије адекватни, а и сматрам 
да имам још простора за напредовање овде. За 
касније образовање и каријеру још никако немам 
конкретне планове – али уколико ме животни 
пут одведе негде далеко, радујем се тим новим 
искуствима. 

Т.С. 

БИОЛОГИЈА, ВЕЛИКА И 
НЕОЧЕКИВАНА ПОБЕДА

ДУШАН ДАКИЋ, ОСВАЈАЧ ДРУГЕ НАГРАДЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Вршачка гимназија ове школске године 
могла је да се похвали бројним успесима 
својих ђака, низом признања републичког 
и међународног нивоа, и још већим бројем 
учешћа на различитим такмичењима. 
Међу матурантима, колектив Гимназије 
„Борислав Петров Браца“ као најбољег је 
истакао Душана Дакића, који је поред титуле 
ђака генерације, ове године заслужио и 
другу награду на републичком такмичењу 
из биологије. Иако му ово није први успех на 
пољу науке, Душан је одлучио да предност 
да уметности и уписао композицију на 
Факултету музичке уметности у Београду. 
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Робот програмиран да игра шах, 
током шаховске партије на Отвореном 
првенству Москви, поломио је прст 
дечаку који му је био противник, 
преносе британски медији.

„Робот шахиста детету је сломио 
прст”, рекао је председник Московског 
шаховског савеза Сергеј Лазарев 
за новинску агенцију ТАС С после 
инцидента који се десио протекле 
недеље. На снимку објављеном на 
друштвеним мрежама види се како 
робот узима дечаков прст и ломи га, 
а четири особе притрчавају да му 
помогну, преноси Танјуг.

Лазарев је рекао да је робот одиграо 
много мечева без инцидената, да игра 
већ више од 10 година, а да је до овога 
дошло највероватније, јер је дечак 
пребрзо повукао потез после робота. 
Изгледа, како наводе неки од руских 
званичника, да је седмогодишњак 
требало да сачека мало пре него 
што одигра следећи потез. Дечак 
није доживео велику трауму и после 
инцидента са роботом могао је да 
заврши све фазе турнира, у гипсу, 
преноси ТАС.

Потпредседник Руске шаховске 
федерације Сергеј Смагин рекао је да је 
робот ипак апсолутно безбедан и да се 
инцидент случајно десио.

„Постоје одређена безбедносна 
правила и дете их је, очигледно, 

прекршило. Када је кренуо, није схватио 
да прво мора мало да сачека”, рекао је 
Смагин.

(Фото EPA-EFE/IDREES 
MOHAMMED)

Извор: Политика

Испијање пића из рога је 
традиција која се углавном 
везује за Викинге, међутим 
мало позната чињеница је да 
су први примери ове праксе 
забележени чак 1.000 година 
пре него што су се појавили 
ратници са севера. Познат као 
керес или ритон у старој Грчкој, 
рог за пиће је коришћен у 
многим културама Старог века. 
Од Скита, преко Грка и Викинга, 
до данашњих Грузијаца људи 
су користили рог да би из њега 
пили омиљена пића у разним 
приликама. Археолошка 
ископавања су потврдила како 
су најранији примерци заиста 
прављени од рогова бика или 
овнова, али да су се материјали 
који су коришћени за израду 
реципијента током векова 
разликовали. Такође, разлике 
су уочене и у дизајну, али и у 
самој намени предмета.

Фото: ПРОФИМЕДИА
Извор: Национална 

географија

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ОДАКЛЕ 
ПОТИЧЕ РОГ 

ЗА ПИЋЕ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

РОБОТ ШАХИСТА ПОЛОМИО 
ПРСТ ДЕЧАКУ ЈЕР ЈЕ 

ПРЕБРЗО ПОВУКАО ПОТЕЗ

Неименовани власник тикета 
из Велике Британије освојио је 
рекордни џекпот од 195 милиона 
фунти на лутрији ЈуроМилионс, 
саопштио је приређивач лутрије 
Камелот.

То је уједно и највећи добитак 
свих времена на лутрији која 
се организује широм Европе, 
саопштио је Камелот, а претходни 
рекорд је у мају ове године износио 
184 милиона фунти, преноси 
Ројтерс.

Извлачење бројева ЈуроМилиона 

одржава се два пута недељно, 
уторком и петком, а лутрија се 
организује у 13 европских земаља, 
јавља Танјуг.

Тачан износ освојен на 
јучерашњем извлачењу је био 
195.707.000 фунти. Пре два месеца 
Џо и Џес Тујт из Глостера су освојили 
184 милиона фунти, наводи 
британска агенција.

(Фото EPA-EFE/CAROLINE 
BLUMBERG)

Извор: Политика

РЕКОРДНИ ДОБИТАК НА БРИТАНСКОЈ 
ЛУТРИЈИ – 195 МИЛИОНА ФУНТИ

Софтвер базиран на принципу вештачке 
интелигенције (АИ) успешно је написао научни есеј 
и то о самоме себи, објавила је шведска научница 
Алмира Тхунстром резултате последњег достигнућа 
на пољу усавршавања вештачке интелигенције, 
пренели су шведски медији.

Наиме, приликом последњег експеримента у 
проучавању и усавршавању програма вештачке 
интелигенције под називом „ГПТ-3” , научници су 
изнели захтев да програм напише есеј о себи од 
укупно 500 словних знакова, користећи се цитирањем 
и научним референцама. Резултат експеримента 
изазвао је велику знатижељу научника широм света 
пошто је софтвер за мање од два сата успео да 
напише есеј који су научници окарактерисали као 
„више него успешан”, пренео је Танјуг.

Експериментом је отворена „Пандорина 
кутија” за будућа истраживања на пољу вештачке 

интелигенције, док питање достизања свести на 
нивоу АИ делује све вероватније. Ту се сада отварају 
многа етичка питања када се говори о даљим 
истраживањима.

„Оно што се десило представља прави феномен 
природе. Поставља се питање какве ће дилеме ова 
технологија изазвати и како ћемо све то успети да 
решимо. Све што знамо је да смо отворили једно 
потпуно ново научно поље”, истакла је шведска 
научница Алмира Тхунстром.

Вештачка интелигенција представља једну од 
најмистериознијих области на пољу рачунарских 
система. Циљ стварања такозване вештачке 
интелигенције представља тежњу научника да 
направе програме (софтвере) који ће имати принцип 
функционисања сличан људском размишљању.

(EPA-EFE/Neil Hall)
Извор: Политика

СОФТВЕР НАПИСАО НАУЧНИ ЕСЕЈ О САМОМ СЕБИ
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Четири летње сомборске вечери биле су 
испуњене изванредним, узбудљивим филмским 
причама по избору селектора Дејана Дабића. 
Под слоганом „Трагом снова Ернеста Бошњака”, 
у оквиру четвртог „Сомборског филмског 
фестивала” гледаоци су имали прилику да виде 
шеснаест филмова, распоређених у четири 
програмске целине. У „Главној такмичарској 
селекцији”, било је пет остварења, а у „Селекцији 
филмова младих аутора” три значајна и вредна 
филма. Захваљујући амбасади Аустрије и 
Аустријском културном форуму, посетиоци су 
стекли добар увид у аустријски краткометражни 
филм, гледајући пет остварења из ове категорије. 
Приказана су и два филма у селекцији „Кад би 
Сомбор био Холивуд” чији концепт асоцира на 
тежњу занесењака Сомборца Ернеста Бошњака 
да у граду на северу Бачке створи центар у коме 
ће се производити и приказивати филмови. 
Овом филмском манифестацијом, Сомборци 
су доказали да имају јасну жељу да остваре 
Бошњаков сан.

Подршку реализацији филмског фестивала 
пружио је и председник Скупштине града Зоран 
Рус коме је директорица фестивала Весна Шашић 
уручила награду Специјални „Боер”, признање за 
изузетан допринос развоју овог фестивала. 

Жири „Селекције филмова младих аутора” 
радио је у саставу: глумица Нина Граховац, 
продуценткиња Јована Ђурић и редитељ Вања 

Хован.
- Након одгледаних филмова, жири селекције 

младих аутора једногласно је донео одлуку 
да награду додели филму „Хероји”, редитеља 
Горана Николића. За храброст аутора у избору 

теме и за иновативан приступ теми која до 
сада на овај начин није обрађивана у домаћој 
кинематографији. Затим за беспрекорни 
визуелни идентитет и особену естетику аутора 
којом успева да повеже аспекте ауторског и 
комерцијалног филма, као и за рад са глумцима 
чији је резултат сјајан глумачки израз Младена 
Совиља и Тодора Јовановића, али и за емоцију 
коју је кроз сарадњу са целокупном филмском 
екипом успео да створи и да пренесе на публику 
- саопштила је одлуку председница жирија Нина 

Граховац, и уручила признање редитељу филма 
Горану Николићу.

О добитницима награде у „Главном 
такмичарском програму” одлучивао је жири у 
саставу: редитељ Милутин Петровић, глумица 
Соња Колачарић и глумац Радомир Николић.

- Светло у тами, то је један од најлепших 
поетских описа наше уметности. Светло у тами 
је и могућ опис тог сна Ернеста Бошњака, сна 
свих нас који се бавимо овим послом. За најбољи 
филм овог фестивала, по мишљењу жирија, 
могло би се рећи да се бави темом која је као 
да је сакривена од светла ове стварности коју 
живимо. Због тога било је потребно велико и 
искрено надахнуће да се пронађе готово заумна 
стилска фигура којом је осветљена једна велика 
мука која је у дубокој тами овога света па чак и 
домаће кинематографије. Поносни смо да, овде 
у Сомбору, доделимо награду за најбољи филм, 
остварењу „Мрак” у режији Душана Милића - 
саопштио је одлуку председник жирија Милутин 
Петровић. Редитељ Душан Милић је у име 
ауторског и продукцијског тима филма примио 
награду „Ернест” за најбољи филм.

- На неколико језика од којих ни један 
није његов матерњи, али много више чистим 
језиком филмске глуме, том вештином да 
камера забележи најтананије истине о људским 
осећањима и мислима, али тако да се никакав 
труд око тога не примети, тако нас је водио кроз 

блато, зиму, и гадости овога света. Цео филм 
носећи на својм плећима, како то и доликује 
неком ко има надимак Страхиња, најбољи 
глумац Четвртог филмског фестивала у Сомбору 
је Ибрахим Кома, образложио је жири своју 
одлуку.

Глумац Ибрахим Кома је тренутно у 
Републици Гани, али је послао видео поруку, а 
награду „Боер” за најбољег глумца је уместо њега 
примио продуцент филма Мирослав Могоровић.

- Неке „глумачке партитуре“ нуде заносне 
мелодије уроњене у богате оркестрације. 
Такве улоге великим глумцима омогућавају да 
покажу сву виртуозност и вештину коју поседују. 
Неупоредиво је теже са филмским причама у 
којима су ликови притиснути једним тешким 
стањем, и са само неколико речи коју изговоре. 
Управо таква је једна Вукица, готово пола филма 
у потпуном мраку. Али баш због тога, са највећим 
поштовањем и дубоким наклоном као најбољу 
глумицу проглашавамо Даницу Ћурчић - чуло се 
образложење жирија са позорнице фестивала.

Даница Ћурчић која је тренутно у Данској 
послала је видео-поздрав, а награду Награду 
„Боер” за најбољу глумицу, за улогу у филму 
„Мрак”, је уместо ње примио редитељ филма 
Душан Милић.

На крају фестивала, у част награђених 
и посетилаца, уследио је „Филмски кабаре 
– концерт филмске музике” током којег су 
наступиле звезде наше глумачке и музичке 
сцене: Мина Лазаревић, Ивана Кнежевић и 
Жарко Степанов.

Фото: Слободан Јотић 
Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ 4. СОМБОРСКОГ ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА

ФИЛМ „МРАК” УБЕДЉИВО НАЈБОЉИ 

Овогодишње 29. издање Фестивала европског филма Палић 
свечано је отворено на Летњој позорници на Палићу у суботу 
16. јула. На отварању су се присутнима обратили Стеван  Бакић, 
градоначелник Суботице и Радослав Зеленовић, директор 
Фестивала европског филма Палић. Легендарна глумица и почасна 
председница Савета фестивала Мира Бањац и директор ФЕФ 
Палић Радослав Зеленовић уручили су награду Александар Лифка 
нашем прослављеном писцу, сценаристи и редитељу Душану 
Ковачевићу за изузетан допринос европској кинематографији. 
Мира Бањац је приликом доделе награде рекла:

- За мене је ово један изузетан и значајан тренутак. Срела су 
се двојица људи и препознали у овој лепој уметности, две јаке и 
значајне биографије. Лифка, који је заштитни знак и симбол овог 
фестивала и Душан Ковачевић, наш велики књижевник, драмски 
писац, филмски писац и филмски редитељ, који је потписао наше 
најкултније филмове, који су давно прешли границу. У овом 
мом животном заласку, живот ме је почастио да могу да Душану 
Ковачевићу уручим ову значајну и велику награду, да му захвалим 
за све што нам је оставио, и за све оно што ће тек доћи. Зеленовић 
је пре уручења награде Ковачевићу изјавио:

- Кад смо пре месец дана Душку Ковачевићу рекли да је 
овогодишњи добитник награде “Александар Лифка” и саопштили 
листу досадашњих добитника, рекао је да је у јако добром друштву, 
али да га посебно радује да добија награду коју су добиле Милена 
Дравић и Мира Бањац. Сматра да су то две глумице из историје 
кинематографије на овом простору које су, на потпуно посебан 
начин, обележиле филм у Србији и бившој Југославији. И зато је 
сасвим природно да почасна председница Савета фестивала ове 
године уручи награду нашем лауреату.

Приликом пријема награде Душан Ковачевић је подсетио 
присутне да је Миру Бањац гледао још као гимназијалац у Новом 
Саду шездесетих година и додао:

- Мени је изузетна част што ми је ову награду она доделила, 
јер ја мислим да је Мира најкомплетнија глумица у историји 
српске глуме. Ова награда је симбол овог европског фестивала 
и представља врхунац награде у кинематографији код нас. 
Мени је изузетна част, нарочито када погледате списак људи 
који су је добили пре мене. То су имена која су уградила свој 
радни век у историју српског, југословенског и европског филма. 
Градоначелник Суботице Стеван Бакић у свом обраћању је истакао:

- Налазимо се тачно три деценије од његових почетака, када је 
1992. године простор старе Летње позорнице на Палићу први пут 
постао светилиште филма. У најтежем времену, културни прегаоци 
су се окупили и покренули фестивал наде у уметност и боље 
сутра. Током 30 година посвећени организатори само једном нису 
успели да се изборе са недаћама и одрже фестивал, и зато ћемо 
његово јубиларно тридесето издање славити следеће године.

Данас поново уметност пркоси свеопштој несигурности, како 
је то још чинила 2020. и 1999. године. Отварамо ову смотру филма 
уверени да ће лепота спасити свет, како је говорио бесмртни 
Достојевски.

По завршетку свечане церемоније, главни такмичарски 
програм отворен је пројекцијом филма Рабије Курназ против 
Џоржа В. Буша редитеља Андреаса Дресена. Ово остварење 
најавили су Николај Никитин, селектор Главног такмичарског 
програма, Мирослав Могоровић, програмски директор фестивала, 
и Марсел Маига, представник за источну Европу Герман Филмс, 
националног информативног и саветодавног центра за промоцију 

немачког филма у свету.
Марсел Маига се присутнима обратио речима:
- Веома сам срећан што сам овде, где су немачки филмови увек 

добро представљени.
Премијеру овог филма имали смо у Берлину, али нам је веома 

важно да се приказује и у региону источне и јужне Европе. Овде 
сам први пут, али се надам да није и последњи.

У овом остварењу Рабије Курназ, домаћица и брижна мајка, 
очајнички жели да помогне свом сину. Одлази у полицију, 
обавештава надлежне, али наилази на њихово неразумевање. 
Упркос свим недаћама нешто заиста невероватно се дешава. 
Главни такмичарски програм наставља је у недељу на Летњој 
позорници Палић, пројекцијама филмова “Страхиња Бановић” 
редитеља Стефана Арсенијевића ( ванконкуренције) и “Не” Дитриха 
Бругемана.  Такмичарски програм “Паралеле и судари” отворен 
је у Биоскопу Абазија на Палићу, пројекцијама филмова “Будале” 
Томаша Василевског и “Визија лептира” Максима Наконечнија. У 
галерији Отвореног универзитета Суботица отворена је изложба 
„Трагови једног времена: Филмски плакат 1970- 1979”, коју је 
приредио Филмски центар Србије и садржи 41 филмски плакат из 
периода од 1970. до 1979. године, из фонда и архиве ФЦС-а.

МИРА БАЊАЦ УРУЧИЛА 
„ЛИФКУ” ДУШКУ КОВАЧЕВИЋУ 

Услед високих температура, али и људског 
немара, ватрогасне службе у нашем граду ових 
дана имају пуне руке посла.

Припадници Одељења за ванредне 
ситуације имају више од 20 интервенција 
недељно, а у седмици иза нас догодила су се два 
пожара већих размера.

На пољопривреном земљишту недалеко 
од касарне “Петар Драпшин”, у насељу Велики 
Радановац, пожар је захватио велику површину, 
тако да је пламен био дуж Палићког пута.

-У питању је ниско растиње и стрњика и 
због ветра и високих температура пожар се 
брзо проширио. Интервенисао је већи број 
ватрогасаца са тринаест ватрогасних возила, 
стигла је помоћ из Бачке Тополе, Старе Моравице 
и Малог Иђоша — потврдили су у суботичкој 
полицији.

У Радановачкој шуми у уторак око 15 часова 
избио је пожар великих размера. Два часа 
касније, после великих напора великог броја 
ватрогасаца пожар је стављен под контролу. 
Услед ветра и високих температура врло брзо 
је захватио три хектара шуме, листопадног и 
четинарског дрвећа и сувог растиња. Због тога 
се густ црни дим надвио над целом шумом и 

видео се из свих делова града. Још увек није 
познато шта је узрок пожара, незванично се 
претпоставља се да је у питању људски фактор. 
Радановачка шума иначе има неколико степена 

заштите као природно добро и када све буде 
завршено знаће се колика је штета на екосистему.

-На гашењу пожара у Радановачкој шуми 
било ангажовано 12 возила са 26 ватрогасаца-
спасилаца из Суботице и пет возила са 22 
ватрогасца добровољних ватрогасних друштава 
из Старе Моравице, Бајмока и Бачке Тополе — 
потврдили су у суботичкој полицији.

Иако је пожар у Радановачкој шуми 
доведен под контролу за нешто више од два 
часа, до дубоко у ноћ је трајало догасивање, 
тако да су ватрогасци-спасиоци наставили са 
активностима како би се у потпуности осигурао 

простор који није много далеко од првих 
кућа.

Терен је током ноћи обишао и Бојан 
Шоралов, начелник Северно-бачког 
управног округа.

- Током ноћи сам у неколико наврата 
обилазио терен са представницима 
“Војводинашума” и полицијом како би се 
уверили да је пожар саниран и да не прети 
опасност од поновног ширења- објавио 
је Шоралов. - Захваљујем се свима на 
ангажовању, пре свега нашим храбрим 
ватрогасцима, а с обзиром да нас у 
наредном периоду очекују изузетно високе 
температуре бићемо додатно обазриви. 
Још увек се не зна тачан узрок настанка 
пожара али на простору напуштеног 
импровизованог кампа у којем су недавно 
боравили мигранти, остала је велика 
количина запаљивих предмета и материјала 
(упаљачи, шибице, боце дезодоранса 
итд), који су лако запаљиви услед високих 
температура. Захтеваћу да се додатно 
појачају безбедносне мере али и да се 
уклоне остаци заосталих “кампова” .

Н.С.Н.

Апел МУП-а
Сектор за ванредне ситуације Министарства 

унутрашњих послова апелује на грађане да не спаљују 
траву и ниско растиње на отвореним просторима 
и да не ложе ватру у шуми и по ободима шума, због 
опасности ширења пожара које може да угрози 
животе грађана и да нанесе велику материјалну штету.

Само током јуна и јула евидентирана су 4.982 
ванредна догађаја, од којих су најбројнији пожари, 
којих је било 3.836. Од укупног броја пожара 2.884 су 
настали на отвореном простору.

У наредном периоду очекују се дужи сушни период 
без падавина са високим температурама, који погодују 
настанку пожара на отвореном простору и његовом 
брзом ширењу.

- Подсећамо да је одредбама Закона о заштити од 
пожара забрањено спаљивање траве, ниског растиња 
и смећа на отвореном простору и остатака стрних 
усева, и да је за непоштовање ове одредбе закона 
запрећена висока казна - поручују из МУП-а.

Овим законом забрањено је ложење ватре у шуми 
и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев 
на одређеним и за то обележеним местима, у складу 
са прописаним мерама заштите од пожара.

Сектор за ванредне ситуације ће и у наредном 
периоду наставити појачани наџор и обилазак терена 
у циљу проналажења неодговорних грађана који не 
поштују законске одредбе.

СВЕ ЧЕШЋИ ПОЖАРИ У СУБОТИЦИ

РАДАНОВАЧКА ШУМА У ПЛАМЕНУ
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ТРЕЋА ИЗЛОЖБА У 
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

„УМЕТНИК У МАЛОМ“
У Галерији Дома Војске, у уторак, 26. јула,  отворена је трећа 

изложба у оквиру пројекта “Уметник у малом”. Своје радове 
излагали су млади полазници сликарског атељеа вршачке 
уметнице Рамоне Магде: Огњен Атанасковић, Матија Драгој, 
Марија Ружић, Уна Ранков, Нађа Ранков и Сташа Петровић.

Изложба је отворена до 29. јула, сваког радног дана, у 
периоду од 10 до 13 и 17 до 19 сати.
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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 (176)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН КАО ВИШАК 
ИСТОРИЈСКОГ ПАМЋЕЊА 

Данас нас бомбардују дела о 
утицају уметности на политику, 
друштвене токове, наравно,  
последично негативна производња 
наше будућности.

Нико није наручио, нити 
очекује, књигу о правом 
позитивном конкретном 
утицају уметности на раст 
напредак и усправљање 
друштва и јачање идентитета. 
Вероватно зато што ово  
ионако постоји као сметња 
перманентној пракси оних 
првопоменутих постмодерних 
произвођача скретничара 
наше будућности.

Мода је врло кварљив 
термин а примењена уметност 
и кованица модерна уметност 
потпуно је накарадна 
квалификација и почетак 
инфлације духовности.

Корен уметничког стварања 
је таленат као самородан 
имплус креативне хемије 
и уметничко дела исткано 
као информација катализатор за 
активирање искуства креативне 

хемије у главама оних који нису имали 
генетске привилегије или социјалне 
душе.

Тај процес не потпада под моду, не 
може бити немодеран или модеран, 

може бити приступачан или укинут, 
али људска природа и неостваривање 

не би требало да су конзументни 
производ некакве моде.

Сви стилови, открића, новотарије 
у уметности су само делићи велике 
слагалице осветљивања процеса 

којим се манифестује уметничко 
искуство као резултат   претходних 

искустава сопствене креативне 
хемије уметника у контексту времена.

Хемија ума профилише све 
елементе уметничког стварања и 
доживљаја. Све оно што естетика, 

као наука о уметности, 
стидљиво открива као неке 
мистичне вредности, само 
су  уочљивије логике у 
структури уметничког дела 
којима се одаје рукопис 
аутентичног аутора сваке  
финесе, вештине, правила, 
логике и принципа, увек 
делић секунде раније неки 
траг хемијске логике коју 
не можемо именовати па јој 
крадемо ауторство, јер је то 
велика шала те исте хемије 
јер је таква наша орјентација 
функционисања.

Паја Јовановић презирао 
је насиље и аскетизам сваке 
врсте. Хедонизам није била 
филозофија већ дубоко 
интуитивно сазнање да је 
живот овај сан и сен хемије 

и кад немамо појма о себи као хемији.

Т. Сухецки  

У склопу манифестције „Летњи улични епски 
кабаре“ недавно је завршен књижевни конкурс 
за афористичара године у организацији Градске 
библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ из Чајетине. Своје 
афоризме послало је педесетак афористичара из 
Србије и региона а друго место освојио је вршачки 
афористичар Зоран Ђуровић.

- Веома сам срећан и задовољан освојеним 
другим местом, тим пре јер су у неколико претходних 
година на овом књижевном конкурсу побеђивали 
најбољи афористичари Србије и региона попут 
Александра Чотрића, Бојана Љубеновића, Нинуса 
Несторовића ... Бити само степеник испод њих леп је 
успех. Такође, треба рећи и да је председник жирија 
био др Слободан Симић, председник Београдског 
афористичког круга, један од најбољих сатиричара 
Србије и региона, што успеху даје на тежини. Сем 
њега у жирију су били: Нешко М. Илић, афористичар, 
Зоран Богдановић, афористичар и Љиљана Ракић, 
библиотекар. Овим пласманом комплетирао сам 

победничка постоља на пет најзначајнијих фестивала 
и књижевних конкурса. Тренутно имам две победе, 
два друга места, две деобе другог и трећег места 
и два трећа места. Тај циљ сам испунио, следећи 
је да покушам да та друга и трећа места прерасту 
у прва. Биће мало теже то урадити, али верујем у 

себе. Једино ми је жао што финансијски нисам био 
у могућности да одем у Чајетину и присуствујем 
свечаној додели награда јер Вршачки кљижевни 
клуб није имао средстава да ми обезбеди превоз. 
Али добро, идемо даље – рекао је Зоран Ђуровић.

НА 14. КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ ЗА АФОРИСТИЧАРА ГОДИНЕ У ЧАЈЕТИНИ ЗОРАН ЂУРОВИЋ ОСВОЈИО ДРУГО МЕСТО

ЂУРОВИЋ НАСТАВЉА ДА НИЖЕ УСПЕХЕ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Природна селекција некад: Само 

најјачи опстају.
А сад: Само најбогатији опстају.

Зоран Ђуровић Ђурке
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Хемијско – медицинска школа Вршац, III 2, одељенски старешина Ерне Фако
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Организатори традиционалног рок дружења 
на вршачком језеру, охрабрени лепим утисцима 
посетилаца и добрим критикама новинара и 
посетилаца, обавештавају све поклонике музике и 
дружења да ће се Wind rock fest одржати од четвртка 
до недеље (28 – 31. јули) на градском језеру.

Петак, као почетак викенда, имају част да отворе 
Сара Џесика Панкер, прошлогодишњи победници 
по избору публике “Wind rock up” такмичења. Поред 
њих, звук ирске музике, праву енергију, као и велике 
хитове, у Вршац доносе Ортодокс Келтс. Уз њих ту 
су пријатељи фестивала, Јорговани, бенд који увек 
запали атмосферу на језеру! Као хедлајнери петка, 
публика ће имати прилике да ужива уз легенде 
Р’н’Р-а, 42 године на сцени, један од бендова који 
је био зачетник новог таласа, Електрични Оргазам. 

Част да затворе други фестивалски дан, имаће 
бенд из Панчева -  Рајко и живи зид. 

Суботу отвара бенд Јурка из Чачка, победници 
прошлогодишњег издања “Wind rock up”-а. Такође 
наступиће Ничим Изазван, бенд који је за кратко време 
освојио публику и музичке листе својим хитовима 
„О теби“ и „Тридесет“, и који најављује фестивалско 
лето ноивм ЕП-јем,као и прославу десетогодишњице 
постојања бенда. Ту је и увек енергична и 
пријатељска екипа из Панчева, која раздрма језеро 
– Исказ. Хедлајнер суботе биће дуго тражени бенд 
на фестивалу, панк-фолк атракција, Бркови! Суботу 
затвара још један бенд познат публици са прошлог 
фестивала, Зона Катастрофе из Новог Сада.

У недељу програм отвара београдски хард рок 
састав Sтееl. Поред њих ту су и победници другог 
“Мобил демо феста”- а, и победници “Бунт” -а, бенд 

Санитариум. Овој екипи бендова, придружиће се 
новосадски панк рок бенд - Непријатељ Прелази Зеку, 
који ће представити своје хитове и уједно предстојећи 
четврти студијски албум. Представиће се и Сељачка 
Буна, још један од бендова који су многи желели да 
чују на фестивалу. 

Организатори фестивала посветили су 
пажњу и пропратним активностима. Поред већ 
традиционалног представљања музичких школа, 
поново ће бити организоивана берза плоча, Рок 
Квизалица, и још пуно других садржаја. 

За све који желе да се поред добре музике опусте 
уз пријатну атмосферу и расхладе у вршачком 
језеру, приремљен је камп. Резервација се врши 
преко Фејсбук странице фестивала а организатори 
наглашавају да је број места у удобној хладовини 
језера је ограничен!

ВРШАЧКИ WIND ROCK FEST ЈЕДАН ОД ЗНАЧАЈНИЈИХ МУЗИЧКИХ ДОГАЂАЈА У СРБИЈИ ОВОГ ЛЕТА

РОКЕНРОЛ ТАЛАСИ 
НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ 
ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ

ОСАМ БЕНДОВА НА 
WIND ROCK UP 2022

Wind rock fest почео је у четвртак и тај 
дан намењем је младим и неафирмисаним 
бендовима, који су се представили публици 
кроз сада већ традиционални „Wind rock up“. 
За овогодишње такмичење пријавило се 36 
демо бендова, од којих је публика гласањем 
на Фејсбук страници фестивала изабрала 
6 , који ће се такмичити у финалу 28. јула. 
Поред тога, организатор је изабрао још 2 
бенда који ће се прикључити финалном 
такмичењу. Част да се представе имали 
су бендови: Мајмунско острво (Жабаљ), 
Јевадх (Нови Сад), Калибар (Земун), Руља 
INC (Лазаревац), Sample Text (Панчево) и 
Аурум (Крагујевац). Организација фестивала 
је својим гласовима одлучила да прилику у 
финалу да бендовима Изгубизмо (Бијељина) 
и Неке Фаце (Зрењанин). Наравно, као и 
претходне године победника ће бирати 
стручни жири, састављен од најбољих 
људи Р’н’Р сцене. Као и претходне године, 
фестивал је задржао праксу да се четврком 
представи бенд, који је почео од нуле, и 
својим радом,трудом и залагањем остварио 
велике резултате на сцени. Ове године то је 
био Неми песник – још један од бендова који 
је за кратко време успео да освоји публику 
песмом „Колико си луда“, коју су слушаоци 
“двестадвојке” изабрали за “Хит године 
2020“.
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MAGYAR TÜKÖR
POLGÁRMESTER LÁTOGATÁSA LUKÁCSFALVÁN

Új aszfaltburkolat 
a település főutcáján
A múlt pénteken Lukács-

falvára látogattak Nagy-
becskerek Város Önkor-

mányzatának képviselői Simo 
Salpura polgármesterrel az élü-
kön. A látogatás a Legyenek a 
falvak közelebb hozzánk elne-
vezésű látogatás sorozat kereté-
ben valósult meg, melynek so-
rán az önkormányzat képvise-
lői felkeresik a falvakat.

A lukácsfalvi látogatás apro-
pója a falú főutcájának az asz-
faltozása volt.

Ezen munkálatok elvégzé-
sével a helyiek egy igen ége-
tő gondja oldódott meg, tekin-
tettel, hogy évek óta igen rosz-
sz állpotban volt a főutca, és a 
közlekedés is nehezítetten folyt 
rajta. Faluban 600 m-es szaka-
szon történt az aszfaltozás. A 
beruházás értéke 3 millió dinárt 
tett ki.Az aszfaltozás mellett, a 
településen felszámolták az il-
legállís szeméttelepet is, amely 
szintén megnehezítette a lu-
kácsfalviak életét.

Ami a jövőbeli beruházá-
sokat és fejlesztéseket illeti, 
Lukácsfalva infrastrukturális 
fejlesztésén kell dolgozni, va-
lamint a közlekedés biztonn-
ság területén is lépéseket kell 
tenni.

A polgármester látogatá-
sa során tárgyalt a helyi kö-
zösség képviselőivel, vala-
mint felkereste a Tűri Gaz-
daságot is.

Bakos József a helyi közös-
ség tanácsának elnöke kiemel-
te, hogy igen sikeres az együtt-
működés a település és a helyi 
önkormányzat között.

A MÁSODIK EGYHÁZMEGYEI HITTANTÁBOR

Szajáni hittantábor: A Föld a mi közös otthonunk!
Idén ismét megrendezésre ke-

rült, a nagybecskereki egy-
házmegye nyári hittantábora 
Szajánban. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel két tábor is lett 
szervezve. Az első június 28-
tól július 1.-ig tartott. A máso-
dik pedig július 12-15.-ig tartott.

A tábor lelke Elias Ohoi-
ledwarin SVD atya, amelynek 
a gyerekek nagyon örültek, mi-
vel minden nap újabb és újabb 
érdekességekkel drukkolt elő. 
Segítségére fiatal animátoraink 
és tapasztalt hitoktatóink vol-
tak. E tábor a nagybecskereki 
püspökség jóvoltából valósul-
hatott meg. A nyitó szentmisét 
Chavvakula Lourdu atya, ver-
bita szerzetes tartotta. Aki in-
diai származású, de már 17 éve 
Magyarországon él, s a püspök 
meghívására ellátogatott tábo-
runkba.

A tábor mottója: A Föld a 
mi közös otthonunk! S erre a 
témára épült minden foglalko-
zásunk. A második táborban 
az idősebb korosztályú gyer-
mekek vettek részt, Bánát kü-
lönböző területeiről. 60 tábo-
rozónk volt, akikre hatalmas 
szeretettel ügyelt 20 felnőtt 
animátor.

A jókedv minden nap biz-
tosítva volt, váltakozó progra-
mok által. Kézműveskedtünk, 
színészkedtünk, sportoltunk, 
előadásokra jártunk, táncház 
alkalmával fejlesztettük isme-
reteinket, megismertük a mé-
hészet fortélyait és persze min-
den nap szentmisén is részt vet-
tünk.

Szállás gyanánt sátrak és 
a plébánia épületének szobái 
szolgáltak. Viszont idősebb ve-
zetőink a Kolping házban vol-

tak elszállásolva. Gyermekek 
biztonságos alvásáról Eli atya 
és fiatal animátoraink gondos-
kodtak. Biztosítva volt a napi 4 
étkezés, melyet a vadász egye-
sület termében fogyasztot-
tunk el. A tábor során meglá-
togatott minket ft. Tapolcányi 
Emánuel atya. Lourdu atyával 
együtt nagy örömünkre An-
tonió Kalumbo verbita szerze-
tes testvér is jött táborunkba, 
aki angolai származású, amely-
ről egy ismeretterjesztő bemu-
tatót is tartott a gyermekeknek, 
így bővítve tudásunkat.

Dr. Német László SVD püs-
pök atya is meglátogatta a tá-
borozókat ft. Fehér Roland atya 
kíséretével. A gyermekek öröm-
mel mutatták be, hogy meg-
tanulták az imádkozást ango-
lul énekelni és táncolni, mely-

ben a püspök atya is boldogan 
vett részt.

A nagy meleg sem vette el a 
kedvét a gyerekeknek, szép ba-
rátságok születtek, és még arról 
is tanultak, hogy hogyan kell egy 
nagy közösségben viselkedni.

Záró szentmisével fejező-
dött táborunk, és boldogan je-
lentette ki mindenki, hogy jö-
vőre ezen a helyen ismét látni 
fogjuk egymást.

Köszönet a Püspök atyának, 
Elias atyának, hitoktatóknak, 
fiatal animátoroknak és a szajá-
ni támogatóknak, civil szerve-
zeteknek, akik programjaikkal 
és adományaikkal szebbé tet-
ték az együtt eltöltött napokat.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA 

 SZABÓ LAURA ÉS KOVÁCS NOÉMI 
(ANIMÁTOROK)

Festőtábor az Art klub 
szervezésében
A nagybecskreki Petőfi Ma-

gyar Művelődési Egye-
sület Art Klub szakcsoport-
ja szombaton tematikus fes-
tőtábort szervez. A réstvevő 
alkotók Szent István az első 
magyar király tematikájára 
készítik el alkotásaikat. A tá-
borban született alkotásokat 
a nagybecskereki augusztus 
20-ai ünnepségek keretében 
megrendezendő kiállításon 
mutatják majd be.

Tekintettel, hogy az al-
kotások keretezése és a ki-
álltásra való előkészületeük 
elég időigényes ezért dön-
töttek a szervezők, hogy a 

festőtábort július végén ren-
dezik meg.

A rendezvény fő szerve-
zője Melegi Zsuzsanna az 
Art klub vezetője.

A tábor a Tartományi 
Oktatási, Közigazgatási, 
Jogalkotási és Nemzeti Ki-
sebbségi-Nemzeti Közössé-
gi Titkárág támogatásával 
valósulhatott meg.

Az ünnepi kiállítás meg-
nyitóját a nagybecskreki 
Petőfi Magyar Művelődési 
Egyesület székházában tart-
ják majd meg a Szent Ist-
ván-napi ünnepségek kere-
tében augusztusban.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA 

Susarai hittantábor
Fejértelepen rendezték meg a szláv ajkú gyerekek szá-

mára a hittantábort június 28-tól július 2-ig. A tábor-
ban közel 20 gyermek vett részt. 

„
Faluban 600 m-es 
szakaszon történt 
az aszfaltozás. 
A beruházás értéke 
3 millió dinárt tett ki

 »Pillanatkép a táborból

 »Pillanatkép a táborból

 »A telepőlés temploma

 »A tábor résztvevői

 »A munkálatok finise

 »Új aszfalt a főutcán

 »Az Art klub egy idei korábbi rendezvénye a B. Szabó György 
festőtábor

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Megnyitották a 
forgalom előtt
A Saveznizčka utcában a múlhèt vègèn befejeztèk az 

útburkolat, valamint a szennyvíz csatorna javítását.
Az említett utcában, már huzamosabb ideig egy igen 

nagy lyuk tátongott az uttesten, ami igen megnehezítet-
te a forgalmat.

Pènteken fejeztèk be a munkálatokat ès a forgalom új-
raindult ebben az utcában.
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BEFEJEZTÈK A MUNKÁLATOKAT
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Хитно на продају викендица на 
Гудуричком путу са малим воћњаком. 
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342-
609.

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. 060/3603-311 и 
013/401-210.

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. 061/3004-
439, 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.

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.

 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: 063/844-
7930.

Продајем трособан стан 60м², 
3. спрат, 2 зона, паркет, централно 
грејање, клима, пвц столарија. Тел. 
065/3131-100.

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама у 
улици Озренска десно 5. Тел. 064/6658-
800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691597.

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 069/2119-565.

Издавање локала (канцеларија), 42 
м2, на Светосавском тргу. Тел. 064/1979-
069.

Запосленој девојци издајем стан 
у центру града. Тел 060/3603-311 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: 062/885-1264.

Издајем двособан дворишни стан 
у улици Хероја Пинкија. Тел: 066/801-
7106.

РАЗНО

Продајем домаћу ракију лозовачу 
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818-917.

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. 013/2839-461.

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. 064/6620-457.

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. 061/2656-
204.

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. 064/1979-
069.

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.013/2839-461.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
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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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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. 061/2406-295.

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. 013/885-
019

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. 064/3892-738.

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. 064/2522-855.

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. 013/836-760

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. 064/8582-495.

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. 2106-078 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. 013/885-019.

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. 063/8310-629

На продају 4м² резане грађе. 
Тел.064/2355-436

На продају киоск у Малом Жаму, 
очуван, радио до скоро. Тел.069/8435-
287, 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. 063/7166-960.

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.

На продају ловачки карабин, 
ремингтон магнум, калибар 7 мм. Тел: 
063/8310-629.

На продају апарат за воду. Тел: 
063/8310-629.

Продајем  бицикл женски са 
више брзина „Каприоло“ цена 10.000, 
електрични бојлер проточни 5л и 8л, 
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена 
покривача „Bavaria wolltex“  нова. ТЕл. 
063/1077-271.

Продајем кауч и млади лимун у 
цвету. Тел. 064/9407-095.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и уметничко 
резбарење. Тел. 060/3603-311 и 013/601-
210.

Уступам уз догвор два гробна места 
на Православном гробљу, близу цркве. 
Тел 060/3603311 и 013/401-210.

Продајем брачни лежај  занатске 
израде са фиокама за постељину и 
новим Дормео душеком димензија 
160х190 цм. Уз лежај  поклањам два 
ноћна ормарића исте израде 
као лежај. Продајем сервис за 
ручавање за 4 особе са шољицама за 
кафу (25) делова, елегантни акропал, 
дизајн црни, осмоугаони са  црвеном 
бордуром. Тел. 063/1864-344.

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 ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ЈОВАН САЈДЛ
(1955-2021)

Година прође дан никад.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Чувамо те од заборава.

Твоји ћерка Марија и син Иван са  породицама. 

Дана 3. августа 2022. године навршава се година од 
смрти најдражег оца и деде. 

Помен ће се одржати 30 јула  у 9:30 часова на  вршачком 
Православном гробљу.
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Када је из дисциплинских разлога 
премештена у миран градић у Емилији, 
Аурора се суочава са сценариом који није 
могла ни да замисли. Исте ноћи када је дошла, 
једна жена је убијена. Муж је нестао, а убица 
је отео њихову кћерку. На једном зиду у кући, 
крвљу жртве исписана је порука: Да не чиниш 
зло.

Аурора је сигурна да је у питању убица 
који је већ убијао у прошлости и да их овај 
траг може одвести до девојчице... Али нико 
је не слуша. Убрзо схвата да не сме да игра 
по правилима: може да реши случај само ако 
буде веровала сопственој интуицији. И само 
ако се буде суочила са демонима из свог ума 
моћи ће да спасе девојчицу и спречи нове 
смрти.

Барбара Баралди рођена је 1975. године 
у Мирандоли, данас живи недалеко од 
Модене. Добитница је неколико значајних 
италијанских књижевних награда, њене 
књиге објавили су велики италијански 
издавачи као што су Giunti, Mondadori, 
Einaudi, Newton & Compton. Сарађивала је са 

компанијом Дизни као креативни консултант, 
држи курсеве креативног писања за децу и 
одрасле, а рецензент је књижевне рубрике 
дневног листа Ла стампа.

„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 „Аурора у тами“, 
који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Звер и Бетани 2 – Звер се свети“, 
освојиле су је Данијела Маринковић и 
Дејан Корбуц. 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“.

ИГРА КОЈА СЕ 
НЕ ИГРА ПО 

ПРАВИЛИМА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ МОДЕРНИХ ЕВРОПСКИХ ТРИЛЕРА
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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

У извештају Темишварске 
трговинске коморе за 1893. 
годину овековечена су имена 
оних људи, који су поред већ 
поменутих, стекли заслуге на 
регенерацији наше винске 
културе, подизањем нових 
винограда засађених америчком 
виновом лозом. То су у Белој 
Цркви: Андреас Блезер, Јован 
и Леонард Кун, Јосиф Габор, 
Шмелц, Јован Јост, Јосиф Хелер, 
Јосиф Вајс, Франц Зауервалд 
Карло Вилсбах. У Вршцу: 
Александар и Јован Цофман, 
Јулијус Најком, Карл Керер, 
удовица Карла Хаузера, др 
Карл Семајер и Ернест Фриц. 
У Гудурици: Роберт Бер. У 
Марковцу: барон Милош Бајић. У 
Мехадији: Никола Боскар.

До 1895. године у Пешчари 
додељено је Вршчанима 1.381 
јутро (Шушара), Белоцркванима 
у Врачевгају и Дупљаји 817 
јутра (Зауервалд-колонија) 
1.604 јутра (Палфи-колонија), 
Карловчаннима 1.186 јутара 
(Векерле-колонија) и Ковинцима 
948 јутара (Емануел-колонија), 
укупно 5.936 јутара.

Пропаст старог 
виноградарства показују и 
следеће бројке: Жупанија 
Торонтал,1885.-11.793 ј, 1894.-
7.668 ј, смањење 4.125 ј,34%; 
Жупанија Тамиш, 1885.- 25.598 
ј, 1894.-4.000 ј, смањење 21.598 
ј,84%; Жупанија К- Северни,1885.- 
7.272 ј, 1894.-1.483 ј, смањење 
5.789 ј, 79%; Укупно:1885.- 44.553 
ј, 1894.-13.151 ј, смањење 31.512 
ј, 71%.

У међувремену је обнова 
виноградарства свуда имала 
видан напредак. Законски 
члан 12 који је ступио на снагу 

1. новембра 1894. године 
регулисао је оснивање планских 
општина. На миленијумској 
изложби одржаној 1896.
године у Будимпешти, из 
вршачко-белоцркванске регије 
учествовала су 63 произвођача 
са 262 и 16 непроизвођача са 
22 винске сорте. Наша је винска 
култура поново учествовала у 
такмичењу, подмлађена и  пуна 
наде у успех.

Године 1897. у Торонталској 
жупанији било је већ 11.887 
јутара, Тамишкој 4.190 и у Караш-
Северинској 1.497, у вршачком 
подручју 992 јутра нових 
винограда.

Занимљиво је, да су, пошто 
нова винова лоза није везана 
за одређену област, сем старих 
производних винских места 
настала и нова. Тако се од 
1892. у  северном Торонталу 
развило Маријенфелд, чији је 
промонториј ускоро постао 
значајан, 1902. године у том 
месту и околини било је око 
6.000 јутара нових винограда, где 
се развила интезивна трговина 
вином, а још више грожђем.

Ускоро су виноградари 

видели свој труд крунисам 
лепим успехом. У Вршцу већ 
1887. године на 17 јутара нових 
винограда произведено је ново 
вино. Године 1894. поред 604 
јутара старих винограда било 
је већ 128 јутара нових засада. 
Године 1902. на бреговима  је 
било 1900 јутара и у равници 
460 јутара засађено америчком 
виновом лозом. Коначно је 1911. 
године у вршачком атару  било 
већ 4.311 јутара 225 кв.хвати 
винограда.

Белоцрквани су већ 1894. 
године у свом градском подручју 
имали 508 јутара младих 
винограда, у Зауервалд-колонији 
603 јутара и у Палфи-колонији 
240 јутара.  И ускоро се вратио 
стари благослов. Године 1909. 
белоцркванско виногорје је 
убрзо повратило свој претходни 
обим. Тада је на бреговима било 
3.115 јутара, Зауервалд-колонији 
748 јутара и у Палфи-колонији 
1.162 јутара, укупно 5.625 јутара.

Од банатских села, Гудурица 
је имала највеће ново 
виноградарско подручје. Тамо је 
већ 1895. године обновљено 300 
јуатра.

Две деценије су протекле. 
Несрећа, која је претила 
виноградарима уништењем, била 
је  превазиђена, највише трудом 
и истрајношћу самих наших 
виноградара. Виноградарство 
је поново процветало и труд 
је налазио награду. Након 
наредне две деценије била су 
наша велика виноградарска 
произвођачка места Вршац и 
Бела Црква поново у редовима 
највећих произвођачких места 
Европе. Нека још дуго и часно 
сачувају свој ранг.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (47)

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.

Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 44. БРОЈ 1231, 26. ЈУЛ 2019.

ПОЖУДА КАО УЗБУНА
У оквиру манифестације Вршачко културно лето, гости Културног 

центра били су суграђанин, песник Александар Јовановић и писац 
прича Владимир Ђорђевић из Пландишта. Двојица аутора након 
неколико успешних и врло посећених промоција наставили су 
сарадњу, започету Јовановићевом рецензијом за књигу прича 
Владимира Ђорђевића, и на овај начин, заједничким представљањем 
свог ауторског рада, различитих профила и књижевних изражаја и 
форми. У пуној сали КЦ-а Александар Јовановић је представио своју 
прву збирку песама “Пожуда као узбуна”, чији је издавач Књижевна 
општина Вршац, а новим стиховима је најавио другу књигу која је 

у припреми и коју је подржао пок. уредник КОВ-а Драшко Ређеп. 
Многе песме аутор је говорио на различитим фестивалима поезије, 
објављиване су у књижевним новинама и зборницима или су добиле 
признања, као “Песма о времену” (“Обрачун с временом”) недавно, 
на Међународном фестивалу поезије у Суботици. “Књига је једини 
продужетак ума, како је говорио Борхес, а интерпретација живота 
осликана у мојим стиховима, представља заштиту мог личног, 
креативног интегритета и победоносни лет над свакодневицом”, 
рекао је Јовановић. Уводном анализом књиге “Пожуда као узбуна” 
публици се обратио писац Живојин Петровић, а надахнуту рецензију 
Драшка Ређепа је испред домаћина прочитала Татјана Вукелић. За 
прозни део вечери побринуо се Владимир Ђорђевић, који је дао 
усмени приказ настанка своје прве књиге прича “Приче Милене 
Рох-Јакобсон”, праћен изабраним одломцима. Издавач Културно-
образовни центар “Вук Караџић” из Пландишта у септембру прошле 
године приредио је прву промоцију ове књиге. Ђорђевић, који се 
повремено изражава и кроз песму и бајку, представио је нове приче 
које ће бити објављене у другој књизи. Спој и поигравање сна и 
јаве, видљиво у редовима Ђорђевићевих прича, има полазиште 
у занимљивом наслову књиге, који дословно одсањан, како је 
објаснио аутор.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 44. БРОЈ 1231, 26. ЈУЛ 2019.

МИЈАИЛОВИЋ СКЛАПА МОЗАИК
У јеку припрема за нову српсколигашку сезону Вршчани су 

попунили играчки кадар са још двојицом квалитетних играча. 
На стадион под Кулом стигли су млади нападач Милан Видаков 
и искусни дефанзивац Марко Качаревић. Тренер Мијаиловић 
наглашава да прелазни рок за ОФК Вршац још увек није завршен.

- Изузетно сам задовољан до сада урађеним упркос томе што 
смо лимитирани буџетом. Ипак, пратећи активности конкурената 
у прелазном року управа ће обезбедити услове за довођење још 
двојице играча који би нам ојачали везни ред, каже шеф струке 
Вршчана.

Милан Видаков прошао је омладинску школу Партизана, 
годину и по дана био је у Војводини одакле долази на позајмицу са 
репутацијом другог стрелца Омладинске лиге Србије.

- За Вршац сам чуо да је изузетна средина за стасавање младих 
играча, одмах по доласку уверио сам се да су услови сјајни и да се 
одлично тренира. Због свега тога долазак овде сматрам кораком 
напред у каријери, рекао је млади Видаков.  Марко Качаревић (30), 
игра на позицији штопера, био је дугогодишњи капитен Шумадије 
из Аранђеловца, носио је дрес Карађорђа из Тополе и лазаревачке 
Колубаре. Пре њих у Вршац је из ивањичког Јавора стигао 
голман Немања Јеверичић и одлично дебитовао у победи против 
Будућности из Алибунара (7:0) у првом припремном мечу. Вршчани 
у суботу гостују новом румунском друголигашу Решици. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ У САРАДЊИ СА УДРУЖЕЊЕМ КРЕАТИВАЦА “ ЖЕНСКИ КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” 

ОРГАНИЗУЈУ ПРОДАЈНУ ИЗЛОЖБУ РУКОТВОРИНА     

ЛЕТЊИ КУЛТУРНИ БАЗАР

Летњи културни базар одржаће се 
у суботу. 30. јула, испред Дома војске у 
времену од 18 до 24 часа. 

Летњи културни базар има за циљ 
подстицање креативних капацитета 
локалне сцене. У просторима 
Културног центра Вршац, одржавају 
се изложбе, сајмови, радионице…на 
којима креативни појединци из града 
могу да презентују своје производе. 
Активности овог пројекта укључене 
су у све знаачајније програме 
Културног центра и добар су пример 
сарадње сектора цивилног друштва и 
институције културе.
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К УЛ И Н  К У В А Р

ЗАПЕЧЕНИ 
КАРФИОЛ СА 

ПАВЛАКОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг карфиола 
- 300 г шаргарепе
- 100 г корена целера 
- 100 г корена першуна 
- 50 г крављег сира
- 2 дл павлаке 
- 50 г презли 
- 3 јаја 
- 1 дл уља 
- со

ПРИПРЕМА: Поврће очистити 
и опрати. Першун и шаргарепу исећи на 
колутове, а целер на коцкице, па заједно са 
карфиолом исеченим на цветове обарити 
у сланој води. У ватросталну посуду сипати 
мало уља и ређати цветове карфиола, 

колутове шарагрепе и першуна, као и 
коцкице целера. Посебно умутити јаја са 
павлаком и презлама. Прелити поврће и 
попрскати преосталим уљем. Ставити у 
рерну загрејану на 200°Ц и пећи док не 
порумени.

ТРИКОЛОРЕ 
ШНИЦЛЕ СА 

ЦЕЛЕРОМ

НАМИРНИЦЕ:

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

ПРИПРЕМА: Свињски бут исећци 
на шницле, опрати их, просушити, излупати 
на дасци и посолити по укусу. Црни лук 
крупније исећи. Паприку исецкати на коцкице. 
Струк целера опрати и исећи на колутове. На 
загрејаном уљу пропржити шницле, са обе 

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

К А К А О 
ТО Р ТА  С А 

Ф И Л О М  О Д 
Ч О К О Л А Д Е  И 

К А Ј С И Ј А

НАМИРНИЦЕ:

Кора: 
- 3 јаја 
- 2 кашике вреле воде 
- 100 г шећера 
- 1 ванилин шећер 
- 50 г брашна 
- 50 г скроба 
- ½ кашичице прашка за пециво 
- 20 г какаоа
Чоколадни фил: 
- 250 мл слатке павлаке 
- 100 г шећера 
- 150 г црне чоколаде
Фил од кајсија: 
-4 листа белог желатина 
- 180 г киселе павлаке 
- 50 г шећера у праху 
- 2 кајсије
- 350 мл слатке павлаке 
- 2 кашике ликера од кајсије
Остало: - кајсије

ПРИПРЕМА: Кора: Пенасто 
умутити јаја са водом. Постепено (уз 
непрестано муцење) додавати шећер и 
ванилин шећер, а затим и остале састојке 
за кору. Лагано измешати. Смесу сипати у 
припремљен калуп пречника 26 цм и пећи 
20-25 минута у претходно загрејаној рерни на 
175°Ц. Кору извадити и охладити. 

Чоколадни фил: Загрејати слатку павлаку 
са шећером (не сме да прокључа). Склонити са 
ватре, додати насецкану чоколаду и мешајући 

је растопити. Оставити да се добро охлади, па 
умутити у фил.

 Фил од кајсија: Кајсије ољуштити и 
испасирати. Потопити желатин. Измешати 
киселу павлаку са шећером и испасираним 
кајсијама. Отопити желатин и измешати са 2-3 
кашике ове смесе, додати у остатак и добро 
измешати. Додати умућену слатку павлаку и 
ликер, па све заједно добро сјединити. Кору 
уоквирити, нанети чоколадни фил и преко фил 
од кајсија. Ставити у фижидер да се стегне и 
декорисати половинама кајсија.

ПУЊЕНИ 
ШАМПИЊОНИ

НАМИРНИЦЕ:

- 400 г шампињона
- 100 г фета сира
- 100 г  панцете
- 1 кувано јаје
- 1 чен белог лука
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Одвојити 
капице шампињона и поређати у плех на 
папир за печење. Сваку мало посолити и 
побиберити. Фета сир изгњецити заједно 
са жуманцем. Додати протиснути бели 
лук. Беланце и дршке шампињона ситно 

исецкати, па додати у смесу са сиром. 
Пaнцету исецкати на танке траке и додати 
у сир. Све добро измешати. Пунити 
шампињоне, мало побиберити одозго и 
пеци на 200°Ц док не порумене. Служити 
топло

ЈУНЕЋИ БУТ СА 
КАРАНФИЛИЋЕМ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг јунећег бута
- 2 кашике скробног 
брашна
- 600 мл сувог белог вина
- 1 главица лука
- 4 јабуке
- 2 шаргарепе
- 1 ловоров лист
- 4 клекових бобица
- 1 кашичица жутог шећера
- 4 каранфилића
- сунцокретово уље
- маслиново уље
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Јунећи бут опрати, 
натрљати сољу, бибером и скробним брашном. 
Преместити у посуду, прекрити кухињском 
крпом и оставити да одстоји пола сата. У 
лонац са дебелим дном, на врућу мешавину 
сунцокретовог и маслиновог уља, додати месо, 
па пржити са свих страна док не порумени. 

Додати исецкан лук и пржити га док мало не 
омекша. Додати нарендане јабуке и шаргарепу 
и динстати 2-3 минута.

Сипати бело вино, додати ловоров лист, 
жути шецер, клекове бобице и каранфилице, 
зачинити сољу и бибером, поклопити и кувати 
на лаганој ватри, отрилике још два сата.

К О Р П И Ц Е  С А 
Б Р Е С К В А М А

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 200 г брашна 
- 100 г путера 
- 2 јаја 
- 80 г шећера
Фил:
- 2 лимуна 
- 2 јаја 
- 200 г шећера 
- 100 г путера 
- брескве

ПРИПРЕМА: Умесити тесто од 
омекшалог путера и свих осталих састојака. 
Танко га разваљати, па утиснути у округле 
калупе за корпице (местимично избоцкати 
виљушком). Пећи 15 минута на 200°Ц. Охлађене 
корпице пажљиво извадити из калупа. 

Фил: На пари кувати претходно добро 

умућена јаја са шећером и лимуновим соком.
Кувати непрекидно мешајући док се фил не 

згусне. Млак фил још мало умутити миксером, 
па умешати путер исечен на листиће. Добро 
промешати да се добије глатка смеса, па 
нафиловати корпице. Преко послагати брескве 
исецене на кришке и добро охладити.
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Стадион Рада на Бањици, 
гледалаца 100, судија: Милан 
Стефановић (Београд), стрелци: 
Милосављевић у 65. минуту за Рад, 
Брауновић у 27. минуту за ОФК 
Вршац.

РАД: Ђурковић, Стевић, 
Митровић, Савић, Ђурђевић, 
Гашић, Михајловић, Арсић, 
Милосављевић, Адамовић, 
Мандић. Играли су још: Бацановић, 
Газивода, Јовановић, Ненадовић, 
Стојановић, Јаковљевић.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Мажић, 
Николић, Терзић, Лазевски, О. 
Илић, Парађина, Кадијевић, 
Брауновић, Павлов, Главинић.
Играли су још: Пајевић, Петрић, 
Вујић, Станисављевић, Ивић, Грек, 
Диуф, Стојановић.

У суботу, 30. јула, почиње нова 
сезона у Првој лиги Србије. Историјска 
за Вршчане јер ће се по први пут 
наћи у конкуренцији прволигаша. 

У првом колу изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића гостују у Инђији, 
где ће одмерити снаге са бившим 
суперлигашем. Меч почиње у 17:30 
часова.

Генерална проба Рада и ОФК 
Вршца имала је све атрибуте праве 
борбе за бодове, тренери Мирјачић 
и Мијаиловић, могли су у потпуности 
бити задовољни залагањем и 
борбеношћу играча и дисциплином 
у игри. У првих 25 минута није било 
удараца на гол ни озбиљнијих 
прилика. У 27. минуту Вршчани су 
одиграли најбољу комбинацију у 
првом полувремену, иницијатор 
је био Огњен Илић, Парађина је 
сјајно продро по десном крилу а у 
шеснаестерцу Рада Брауновић се 
одлично снашао и у стилу расног 
стрелца савладао Ђурковића, 0:1.

У другом полувремену домаћи су 
преузели иницијативу и крунисали је у 
67. минуту. Мандић је лепо асистирао 

Милосављевићу који је затресао 
мрежу Вршчана из непосредне 
близине, 1:1. Стекао се утисак да 
је у тој акцији Београђана голман 
Вршчана Марковић фаулиран, али се 
пишраљка судије Стефановића није 

чула. До краја меча није било већих 
узбуђења пред оба гола, нерешен 
резултат је реалан показатељ 
односа снага у последој припремној 
утакмици за оба ривала.

ОФК ВРШАЦ РЕМИЗИРАО СА РАДОМ У ПОСЛЕДЊОЈ ПРИПРЕМНОЈ УТАКМИЦИ

УСПЕЛА ГЕНЕРАЛКА НА БАЊИЦИ
РАД – ОФК ВРШАЦ 1:1 (0:1)

ФУД БА Л

СРБИЈА: Миленковић, Андрић 6, Ћурчић 15, 
Милијашевић 21, Радаковић 6, Милошевић, Ристић 
8, Крстић, Човичковић 3, Ђоковић 24, Ђапа 5, 
Милошевић.

ТУРСКА: Ченгиз 18. Бујуктунчел 15, Сивас 6, Ефеоглу 
11, Местоглу 2, Јилдизоглу 4, Демирел, Конан 9, 
Јигитоглу 14, Бујукчангаз 2, Акгул, Дураклар.

Млада репрезентација Србије, играчи до 18 година, 
отпутовали су у четвртак, 28. јула, у Турску, где ће у 
гради Измиру учествовати на Европском шампионату. 
Изабраници селектора Владимира Ђокића у генералној 
проби савладали су једног од главних претнедената на 
висок пласман, Турску, и показали да спремни дочекују 
старт шампионата. Наши момци ће на Европском 
првенству у Турској прву рунду такмичења играти против: 
Чешке, Грчке и Словеније.

Пред сам освит нове фудбалске сезоне ОФК Вршац 
је ојачао играчки кадар доласком Ариана Мршуље 
(25), дефанзивца који у Стеријин град стиже из руског 
друголигаша Нефтехимик. Прво интернацинално 
искуство млади Ријечанин стекао је у италијанској 
серији Д, потом на Малти где је био члан Биркиркаре и 
Сенглеа Атлетика.

- Ако све буде као први утисак сигуран сам да сам 
доласком у Вршац направио прави потез. Видео сам 
да се изузетно озбиљно и квалитетно ради, чини ми 
се да је ово средина у којој играч може напредовати у 
каријери. Иначе, о Вршцу сам и пре доласка чуо само 
лепе ствари, врло лако смо се договорили око почетка 
сарадње.

Мршуља се присетио и свог првог мандата у Србији 
када је у сезони 2019/20 носио дрес Смедерева.

- У том тренутку био сам на Малти, играо за 
Биркиркару коју је тренирао чувени Јон Арне Рисе. Када 
се указала прилика да пређем у Смедерево признајем 
да сам био скептик јер екипа после седам кола није 

имала ниједан бод. Међутим, ипак сам дошао, заређали 
смо са победама, атмосфера у тиму се поправила и 
комплетан утисак могао је да буде одличан да се није 
десила корона која је прекинула сезону.

У предстојећем првенству хрватски играч истиче 
пре свега циљ екипе, потом и жељу да се озбиљније 
афирмише.

- Мислим да је Прва лига Србије веома изједначена 
и да уколико на терену пружиш више од противника, 
добијаш утакмицу. Ако задржимо добру атмосферу у 
тиму каква је сада, мало нас послужи срећа, мислим 
да би могли бити у топ пет тимова ове сезоне. То је мој 
циљ и моја жеља. На терен увек излазим са намером 
да пружим максимум, није ми амбиција да се борим на 
дну табеле нити мислим да је ОФК Вршац такав клуб, 
закључио је Мршуља.

Свој деби у новом дресу Мршуља би могао да има 
у другом колу када ОФК Вршац дочекује Златибор на 
стадиону под кулом.

Б. Ј.

ХРВАТСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛАЦ У ГРАДУ ПОД КУЛОМ

АРИАН МРШУЉА ЗА ЈАЧИ БЕДЕМ ВРШЧАНА

Амбиције врх табеле: Ариан Мршуља на 
промоцији у просторијама ОФК Вршца

КО Ш А Р К А
„ОРЛИЋИ“ ИЗ ВРШЦА ОТПУТОВАЛИ НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ЂОКИЋЕВИ ПУЛЕНИ СПРЕМНИ ЗА СТАРТ
СРБИЈА – ТУРСКА 88:81 (24:22, 15:14, 24:19, 25:20)



ПЕТАК •  29. јул 2022.ВРШАЧКА КУЛА24


