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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ГАСНЕ МРЕЖЕ

ОД АВГУСТА ГАС СКУПЉИ, ОД ОКТОБРА
НОВИ НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА

Почетком августа, на главној
мернорегулационој станици Вршац
изведени су и завршени сви планирани
радови, па је све спремно за грејну
сезону и нових обустава испоруке гаса
неће бити.
- У летњим месецима знатно је
мања потрошња природног гаса, али
су веће активности које се односе на
одржавање гасне мреже и уређаја на
систему. Ове године смо, заједно са
оператором транспортног система
Транспортгас Србија доо Нови Сад,
изводили радове на одржавању главне
мернорегулационе станице (ГМРС
Вршац). Због тога је, у два наврата,
вршена
краткотрајна
обустава
гаса граду, као и селима Павлишу,
Влајковцу и Ритишеву, у којима
вршимо дистрибуцију гаса – каже
Наташа Керчов, руководилац сектора
Енергетика у „Другом октобру“ Вршац.
Како је објаснила, у ГМРС Вршац
се врши примопредаја гаса између
оператора транспортног система (ОТС)
Транспортгас Србија доо Нови Сад и
оператора дистрибутивног система
(ОДС) ЈКП Други октобар Вршац, па је
надлежност одржавања гасне станице
подељена. ОТС одржава део испред, а
ОДС део иза мерног уређаја. Почетком
августа, у периоду у ком су највећи
потрошачи били на планском стајању,

затворена је славина на улазу у ГМРС
Вршац, чиме су се стекли услови за
замену нефункционалних славина у
станици и санирање места истицања
гаса, што доприноси поузданом и
безбедном снабдевању потрошача
овим важним енергентом.

до краја грејне сезоне, неће бити нових
промена цена. Друга битна новина
односи се на обрачун испорученог
гаса у kWh. Од 1. октобра ове године
ступа на снагу Уредба о условима
испоруке и снабдевања природним
гасом, којом се предвиђа прелазак са

Према речима надлежних, у
наредном периоду две значајне
новине у трговини природним гасом
ступају на снагу. Како је већ најављено
почетком јула, од 1. августа ће цена
гаса за домаћинства износити 37,32
дин/m3, без ПДВ-а, што је за 2,83 дин/
m3 виша цена од досадашње (34,49
дин/m3).
- Ово је прво поскупљење гаса од
јануара 2017. године и очекује се да, бар

обрачуна испоручене количине гаса
у енергију. То значи да ће се, почевши
од октобарског, на рачунима за гас
исказивати испоручена енергија у
kWh, а цена ће бити изражена у дин/
kWh. Овакав начин обрачуна се већ
дуже време примењује у државама
чланицама Европске уније. Потрошачи
ће на рачуну за гас, који ће се прилично
разликовати од досадашњих, имати
увид у очитане вредности на мерилу и

протеклу запремину гаса као и до сада,
с тим што ће бити приказан и начин
обрачуна протекле запремине гаса у
енергију. Примена поменуте Уредбе
ће бити велика промена и за нас и за
потрошаче, али се надамо да ћемо
ову новину, као и неке претходне,
прихватити без већих потешкоћа –
рекла је Наташа Керчов.
Руководилац сектора Енергетика у
„Другом октобру“ Вршац подсетила је
и да је веома важно да се код сваког
потрошача, на крају сваког месеца,
очита и обрачуна потрошња гаса
за тај месец. Очитавање стања гаса
врше запослени у Другом октобру
последњих дана у месецу. Грађанима
је омогућено да стање пријаве и
лично, доласком у просторије Другог
октобра, телефоном и преко интернет
странице предузећа (www.octobar.
co.rs), у периоду од 25. Текућег месеца,
до последњег дана у месецу.
- Ова могућност не искључује
обавезу потрошача гаса да бар једном
у месец дана омогуће овлашћеним
лицима приступ мернорегулационом
сету, како би се извршила контрола
мерног уређаја и детектовала
евентуална истицања гаса – додала је
Наташа Керчов.
Т.С.

На основу члана 51б Закона о планирању и изградњи („Сл. Лист
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)
и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник
РС“, бр. 32/2019) Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

На основу члана 51б Закона о планирању и изградњи („Сл.
Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)
и члана 54 Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник
РС“, бр. 32/2019) Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД

ЗУ НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ОПШТЕ РАДНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ 82 У ВРШЦУ (БИВШИ „УЗОР“)

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АЕРОДРОМ
И ВАЗДУХОПЛОВНУ АКАДЕМИЈУ У ВРШЦУ И ИЗВЕШТАЈ
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АЕРОДРОМ И ВАЗДУХОПЛОВНУ АКАДЕМИЈУ
У ВРШЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Излагање нацрта плана у холу зграде Скупштине Града
Вршца, Трг победе бр.1, траје 15 дана и обавиће се у периоду
од 15.08.2022.године до 29.08.2022.године.
Материјал за јавни увид, биће изложен у електронском
облику и на интернет порталу Града Вршца.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
на изложени нацрт плана за време трајања јавног увида у
писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца свим
заинтересованим лицима пружиће потребне информације и
стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним
давањем примедби на нацрт плана.
У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца,
која ће бити одржана 21.09.2022. године у 12,00 сати у 3. сали
зграде Скупштине Града Вршца, сва физичка и правна лица
која су поднела примедбе на нацрт планског документа у
писаном облику могу образложити достављене примедбе.
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

Излагање планских докумената у холу зграде Скупштине
Града Вршца, Трг победе бр.1, као и на вебсајту Града Вршца
траје 30 дана почев од 15.08.2022. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
на изложене планске документе за време трајања јавног увида
у писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца свим
заинтересованим лицима пружиће потребне информације и
стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним
давањем примедби на нацрте планских докумената.
У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца,
која ће бити одржана 21.09.2022. године са почетком у 12,00
часова у 3. сали зграде Скупштине Града Вршца, сва физичка
и правна лица која су поднела примедбе у писаном облику
могу образложити достављене примедбе.

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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ВАТРЕНА СТИХИЈА У СУБОТУ ПОПОДНЕ ЗАХВАТИЛА ВРШАЧКИ БРЕГ

УСПЕШНО САВЛАДАН ПОЖАР,
РАДНА ГРУПА ПРОЦЕЊУЈЕ ШТЕТУ

Ватрена стихија, која је у суботу, 6.
августа, избила на Вршачком брегу,
у делу шуме у ком нема стамбених
објеката, избила је око 17 часова.
Изласком на терен ватрогасне екипе
су утврдиле да гори северна страна
брега, ниско растиње и шума.
Након дуге ноћне борбе са
ватреном стихијом, Вршачки брег
је освануо без пламена. Пожар је
потпуно локализован у недељу ујутро,
а ватрогасне екипе биле су на терену
током целог дана и контролисале
подручје које је било захваћено
пожаром.
Најтежа ситуација била је у недељу
од два до четири часа после поноћи,
када је јак ветар распламсао ватру и
додатно отежао посао ватрогасцима,

ДРАГАНА МИТРОВИЋ:

НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ДА НИКО НИЈЕ
ПОВРЕЂЕН
полицајцима и радницима ЈКП Други
октобар, који су се с ватром борили
од пет поподне. У једном тренутку на
две локације ватра се приближила на
свега неколико метара од викендица,
али су објекти брзом реакцијом
успешно одбрањени, тако да је
избегнута и материјална штета.
Правовременом
и
добро
координисаном
акцијом
свих

ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ:

ИЗУЗЕТНА САРАДЊА СА
ВАТРОГАСЦИМА И МУП-ОМ
Директор ЈКП “Други октобар“
рекао је да су се одмах по дојави да
се пожар на Вршачком брегу налази
у фази разбуктавања, за врло кратко
време на локацији пожара нашле
цистерне за снабдевање водом и
неколико десетина људи који су у
сарадњи са ватрогасним јединицама
у гашењу пожара, као и догашавању
онога што су ватрогасне екипе већ
локализовале.
„Желео бих посебно да нагласим
изузетну сарадњу са ватрогасном
службом, МУП-ом, као и свима
осталима који су се нашли у овој
ситуацији да помогну на терену.
Веома сам поносан на учешће
ЈКП Други октобар у једној овако
успешној акцији где није било нити
жртава, нити повређених, а није
причињена ни материјална штета
на објектима. Морам да истакнем
да смо ми званично управљачи
заштићеног
природног
добра

Вршачке планине па нам је због
тога изузетно стало и важно нам је
да све ово сачувамо и унапредимо.
У будућем периоду ћемо знатно
унапредити опрему у оквиру
нашег предузећа како бисмо још
ефикасније могли да одговоримо на
овакве ситуације,“ рекао је је Јован
Кнежевић, директор ЈКП Други
октобар, Вршац.

Градоначелница Вршца Драгана
Митровић истакла је да је Град
Вршац одмах након избијања
пожара, ставио на располагање
све своје ресурсе органима који
су учествовали у гашењу пожара.
„Захваљујући
правовременој
реакцији свих надлежних органа
успели смо да сачувамо све
викендице, куће и остале објекте
који су се налазили у непосредној
зони пожара. Најважније је да су
сви који су учествовали у гашењу
пожара
безбедно
завршили
задатак и да нико у целој акцији
није повређен. Град Вршац ће у
сарадњи са ЈКП „Други октобар“,
формирати радну групу која ће се
бавити проценом штете и њеном
надлежних служби, пожар је сво
време држан под контролом и није
постојала опасност од његовог
ширења ка граду, а током акције
којом је управљао Сектор за
ванредне ситуације МУП-а Србије у
сваком тренутку на терену је било
довољно људства, возила и опреме за
ефикасно сузбијање ватрене стихије.
Такође, због мера предострожности

одлучено је да деца која су боравила
на одмаралишту Црвеног крста, овај
камп напусте дан раније, иако је та

санацијом, али што је још важније и
превенцијом онога што смо током
ове акције гашења приметили,
посебно мислим на набавку нове
опреме која би за овакве ситуације
користила ЈКП „Други октобар“,
али би и у сваком моменту могла
да се стави на располагање и
ватрогасним
јединицама.
Са
припадницима МУП-а разговарали
смо о организацији добровољних
ватрогасних друштава, јер у оваквим
ситуацијама када се наши суграђани
пријављују као волонтери, немогуће
их је ангажовати уколико нису
обучени за гашење пожара и не
располажу адекватном опремом,
закључила
је
градоначелница
Митровић.

локација ни у једном моменту није
била угрожена.
Градоначелница Вршца Драгана
Митровић и директор ЈКП Други
октобар Јован Кнежевић са својим
сарадницима били су на терену
и у непосредној координацији са
Сектором за ванредне ситуације
МУП-а Србије, стављали неопходне
ресурсе на располагање.
Изузетно важну улогу у овој борби
са шумским пожаром одиграло је ЈКП
Други октобар са својим возилима,
механизацијом и запосленима, који су
вршили снабдевање водом, крчење
шуме, а и директно учествовали у
гашењу ватре.

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
ВЛАДАНА ТАШЕВСКИ, УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ

ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
Најбољом међу матурантима Пољопривредне
школе Вршац ове године је проглашена Владана
Ташевски из Пландишта. Кроз школовање, Владана је
показала многе таленте и постигла одличне резултате
у различитим областима, од математике и српског
језика, до стручних предмета на смеру прехрамбени
техничар-технолог. Иако има разна интересовања,
ужива у путовањима и читању, највише се занима за
екологију и заштиту животне средине, па ће у овој
области и наставити своје даље школовање.

Ове године проглашена си за
ђака генерације у Пољопривредној
школи Вршац. Шта за тебе
представља овај успех?
- За мене овај успех представља
сав мој труд и пожртвовање кроз
четворогодишње школовање. Исто
тако за овај мој успех заслужни су и
професори Пољопривредне школе,
а највише моја разредна Милица
Познан.
Како си се одлучила за
Пољопривредну школу и шта
ти је током школовања било
најинтересантније?
- Школовала сам се на смеру
прехрамбени
техничар-технолог.
За Пољопривредну школу сам се
одлучила у разговору са својим
родитељима, који су ми помогли
да одлучим шта би било најбоље за
мене и моја интересовања. Током
школовања најинтересантнији ми је
био рад у школској лабораторији и
упознавање са стручним предметима

– контрола квалитета, технологије
прераде хране и сама исхрана људи.
Да ли је средња школа испунила
твоја очекивања?
- Образовањем које сам стекла у
средњој школи сам презадовољна.
Самим тим што у школи раде
одлични професори и педагози.
Сви су спремни за сарадњу и влада
одлична комуникација на релацији
професор – ученик. Овом приликом
бих се захвалила свим професорима
и директору Пољопривредне школе
“Вршац”, јер су ми помогли, увек
излазили у сусрет и уз њихову помоћ
сам остварила свој циљ.
Које успехе током школовања би
издвојила као најзначајније?
- Током свог школовања, како
основног тако и средњег, бих
издвојила управо тај успех што сам
постала ђак генерације. Такмичила
сам се у математици, где сам освојила
1. место на међународном такмичењу
“Кенгур без граница”. На такмичењу
из српског језика и књижевности
освојила сам 1. место на општинском

такмичењу у Вршцу и учествовала сам
на окружном такмичењу у Панчеву,
а на такмичењу из технологије
прераде хране освојила сам 7.
место на републичком такмичењу у
Пожаревцу.
Где настављаш школовање?
Какви су ти даљи планови и жеље?
- Уписала сам Технички факултет
“Михајло Пупин” у Зрењанину, смер
Инжењерство заштите животне
средине. Своју будућност замишљам
тако што бих прво завршила факултет
и мастер студије, а касније се и
запослила. На крају, иностранство је
увек нека опција. Волела бих да се
бавим заштитом животне средине,
јер у Србији има много лепих места,
али нажалост она су запостављена,
тако да им уз малу помоћ можемо
придодати јако велики значај. Србија
је моја земља, земља коју јако волим и
која је јако лепа. Волела бих да останем
и да своје знање искористим за њену
бољу будућност, а иностранство увек
остаје као опција.
Т.С.

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ
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ВОЛТ ДИЗНИ МУЗИЧАРИМА ИЗ ВРШЦА ПОСВЕТИО КАРИКАТУРУ, ЧАПЛИН СЕ ДИВИО ЊИХОВОЈ ПЕСМИ

ЗБОГ БРАЋЕ МАКСИМОВИЋ

ЈУГОСЛАВИЈА БИЛА У МОДИ У АМЕРИЦИ
Тридесетих година прошлог века наступали су у највећим концертним дворанама, снимили десетак плоча и певали за холивудске филмове

„Никада се у Холивуду није толико причало о Југославији, као
сада. У концертним салама, у великим ресторанима, по клубовима
и приватним кућама стално се спомињу наша земља и наша
народна мелодија, чијом су лепотом и ритмом сви Американци
очарани. За то је искључиво заслужан квартет Браћа Максимовић,
чија је песма најпре освојила носталгична срца наше дијаспоре, а
онда и највећих холивудских старова, који им редом изражавају
своје дивљење.“

АМЕРИ ЛОМИЛИ ЈЕЗИК
Браћа Максимовић су у САД наступала под
именом „Београдски универзитетски квартет“,
јер је Американцима било тешко да изговарају
њихово презиме. Сва четворица свирала су
гитаре и певала.

Браћа Максимовић пред наступ у Америци

Браћа Максимовић са коферима и гитаром
пред велику америчку турнеју
Овако су тридесетих година прошлог века извештавали
дописници из Америке о четворици рођене браће из Вршца, која
су југословенским севдалинкама и другом популарном музиком са
наших простора потпуно непланирано покорила цео Сједињене
Америчке Државе. Захваљујући њима Југославија је у то време
била у моди у Америци. Филмске звезде правиле су тоалете у
стилу наше народне ношње, оснивана су и удружења пријатеља
Југославије, док су бројне групе туриста хрлиле овамо, како би на
лицу места осетили ону драж и лепоту коју су им Максимовићи
дочарали кроз нашу песму.
- Било им је тек двадесетак година, када су почели да певају
по Београду, како би зарадили новац за студирање. Музика их
је, међутим, одвела у многе европске градове, а 1934. сасвим
случајно и у Америку. После једног наступа у Берлину укрцали су

се у немачки брод „Бремен“, који их је бесплатно превезао преко
океана. Све остало је историја – каже, Владимир Пешић, признати
колекционар руских антиквитета и слика, иначе унук Бранислава
Максимовића, предводника чувеног квартета.
Управо је Владимир малом поставком у Градском музеју у
Вршцу подсетио ширу јавност на заборављену каријеру овог
музичког састава, који је, без дилеме, направио највећи инострани
успех од свих музичара са ових простора до сада.
- Шоу-програми су у то време тек постајали популарни, а они
су били међу првим шоуменима. Зато и не чуди што су после само
једног наступа у чувеном „Трокадеру“ освојили чак и Холивуд, који
је дословно полудео за њима. Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Џоан

Ивана Пешић, ћерка Бранислава
Максимовића, вође квартета
Крафорд, Мирна Лој, Валас Бири и сви који су у то време нешто
значили у филмској индустрији редовно су долазили на њихове
наступе. Свирали су и на кућним журкама највећих продуцената,
а најпоноснији су на то што их је примио Волт Дизни. Он им је
посветио аутограм са ликом Паје Патка и нацртао заједничку
карикатуру на којој им прстом показује пут ка успеху – обзнањује
Пешић.
И заиста су Максимовићи досегли звезде. У Америци су
снимили десетак плоча, које су биле веома продаване. Певали
су и у неколико холивудских филмова, држали концерте пред
10.000 људи, а на репертоару имали песме на осам језика, како би
задовољили сву публику.

Владимир Пешић, потомак члана квартета
Браћа Максимовић
Плакат за наступ браће Максимовић
Честитка Волта Дизнија браћи Максимовић

ПУНИЛИ НОВИНСКЕ СТУПЦЕ
Пре него што су стигли до западне обале САД, тј.
до Холивуда, одакле су се вртоглаво винули у висине,
Максимовићи су годину и по дана били на турнеји по
готово свим савезним државама. Највише су свирали
за нашу дијаспору, која је била жељна да уживо чује
звуке из своје домовине. Путовали су са двоје кола,
видели све лепоте Америке и доживели овације
какве нису могли ни да сањају. Њихове концерте
преносиле су велике радио-станице, а вести о њима
и о Југославији испуњавале су ступце највећих
њујоршких и чикашких новина.

Дизнијева карикатура себе и браће
Максимовић

- Када су постали популарни, у сваком граду у ком су имали
заказане концерте, обавезно би одржали и бесплатан концерт за
наше људе из дијаспоре или би тај новац преусмерили на нашу
црквену заједницу. Увек су истицали своју националност. Чак
су у слободно време наступали и по америчким школама, где
би претходно за ученике био одржан час о Југославији. Били су
прави амбасадори наше земље – поносно прича Ивана Пешић,
Владимирова мајка, а Браниславова ћерка.
У Америци су били док није почео Други светски рат. Када су
се вратили кући, поженили су се и почели да се баве оним за шта
су се и школовали – правом. О испуњењу америчког сна нису
много причали својим потомцима, јер су то сматрали младачком
приликом да обиђу свет. Бранислав се, ипак, шездесетих година
вратио у Вашингтон, где је био управник музеја воштаних фигура.
Умро је 2000. на Флориди. Остала браћа су до краја остала у родној
земљи. Заборављени од јавности, али не и од својих најмилијих,
који су поменутом изложбом освежили колективно сећање на
њихов успех.

Јелена Ј. Баљак
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НАЈПОЗНАТИЈИ РУЖАР НА СВЕТУ НАШ ГРАД СВРСТАО МЕЂУ ПОСЕБНЕ

ВРШАЦ ИМА РУЖУ „ИМЕЊАКИЊУ“
Цвет са белим латицама родном граду 2006. поклонио Немац Јозеф Зибер, најпознатији узгајивач на планети

На свету постоји око 25.000
различитих врста ружа. Свака од
њих има своје име, а само две од тог
импозантног броја носе назив који је
везан за простор бивше Југославије.
Реч је о црвеној ружи са белим
ободом, која је, наравно, названа по
Јосипу Брозу Титу, док се друга, белих
латица оивичених нежно розе бојом,
зове „Вршац“.
Наш град на тај начин сврстан
је међу ретке светске метрополе,
које имају своју ружу имењакињу,
а све захваљујући најпризнатијем
узгајивачу овог цвећа на планети,
Немцу Јозефу Зиберу, који је рођен
управо у Вршцу давне 1920. године.
Иако је нашу земљу морао са
породицом да напусти после Другог
светског рата, није заборавио град
у ком је толико заволео руже, да је
на њима и докторирао. Пред крај
живота, као угледни универзитетски
професор и потпредседник Светске
асоцијације узгајивача ружа, по први
пут је посетио своје родно место.

розе боје, а латице у пуном цвату беле.
Управо те боје симболизују све оно
што је према родном месту осећао, а то
су поштовање, помирење и наклоност
– прича Вршчанка Илдико Немет, која
је од почетка била укључена у ову
романтичну причу.
Свечани чин крштења руже „Вршац“
обављен је октобра 2006. у холу
Градске куће. Као што обичај налаже,
Зибер је тада младице залио вином
и то препознатљивим „банатским
ризлингом“. Од срца их је дао
некадашњим суграђанима у аманет,
да их размножавају и њима се поносе.
Од три добијене саксије, у расаднику
у Липолисту произведено је педесетак
нових садница. Мањи број је посађен
у Градском парку, у ком су Зиберови
отац и стриц радили као баштовани.

У ЧАСТ СЛАВНИХ
ЛЕПОТИЦА
Руже углавном добијају имена
по људима, често и по познатим
личностима, па се, тако, једна
црвена ружа зове „Ингрид
Бергман“, розе „Марија Калас“,
а светлорозе „Шарл де Гол“. И
Колумбо, Паганини, Павароти,
Жак Превер и Едит Пјаф имају
своју ружу имењакињу, као и
Пол Макартни, Хулио Иглесијас,
Летиција Каста, Лив Тајлер… Међу
њима је и ружа „Професор Зибер“,
коју је чувени немачки расадник
„Кордес“ произвео након његове
смрти 2011. године.

У Римокатоличкој цркви налази се
доброочувани ружичњак

Јозеф Зибер на крштењу руже Вршац у Градској кући 2006. године.
Фото: Ј. Даниловић

Ружа по имену Вршац, међу ретким на свету која носи име неког града
Тих двехиљадитих година поново се
заљубио у његову лепоту и решио да
му поклони једну од укупно хиљаду
врста ружа, које је калемљењем сам
створио.

- Бирајући између црвене и беле
руже, којима тада још није дао име,
Зибер је одлучио да Вршцу поклони
баш ову, јер су јој пупољци нежно

Неколико садница је дато и српској
православној цркви, док се у малом
дворишту римокатоличке цркве Светог
Герхарда, до Улице Вука Караџића,
налази
једини
доброочувани
ружичњак ове јединствене вршачке

У ЈАПАНУ ЦВЕТА „ТОКИО“
Ружа „Вршац“ спада у парковске
руже. Цвета током целог лета, а
најлепша је у мају, када је окупа прво
пролећно сунце. Многоцветница
је, са формираним букетима.
Мирише нежно и ненаметљиво.
Има благо трње и то само на
старијим стабљикама. Друга је по
реду, којој је Јозеф Зибер наденуо
име неког града. Претходно је
направио црвену ружу, коју је
назвао „Токио“ и поклонио је
званичницима престонице Јапана.
Оба цвета су заведена у званични
каталог нових ружа.

Илдико Немет, Вршчанка која се брине у ружи по имену Вршац

лепотице. О њему се током свих ових
петнаестак година са пуно љубави
брину искључиво верници.
Ја их орезујем. што ћу радити
докле год будем имала снаге, а други
верници је негују – каже Илдико, иначе
инжењер хортикултуре у пензији. - По
ружама се види да им овај амбијент и
пружена љубав пријају, јер су и даље
јаке и раскошне. Израсле су преко
метар висине, таман да пролазници
могу кроз ограду да их виде и да
уживају у њиховој лепоти. Мада, многи
ни не знају да је то вршачка ружа, па
би ваљало омасовити и њу и причу о
њој.
Поменутих четрдесетак бокора
је у доброј кондицији и могу, тврди
наша саговорница, да опстану
још петнаестак година. А да би се
размножиле и по први пут почеле да
цветају у приватним вртовима и на
јавним површинама, потребно је око
2-3 године. Зато би што пре требало
ући у тај процес, како би овај цветни
драгуљ заиста био на понос града чије
име носи.

Јелена Ј. Баљак
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

У ЊУЈОРКУ ПРОНАЂЕНА СТАТУА
ИНДИЈСКЕ БОГИЊЕ ИЗ 12. ВЕКА,
УКРАДЕНА ПРЕ 50 ГОДИНА
У Њујорку је пронађена статуа
индијске богиње Парвати из 12. века,
украдена 1971. из храма у индијској
држави Тамил Наду, јавља Би-Би-Си.
Статуа је пронађена у приватној
аукцијској кући Бонамс, саопштила
је индијска полиција. Висока је 52
центиметра, и једна је од пет статуа које
су раније нестале из индијског храма.
Виши полицијски званичник навео је
да је полиција Тамил Надуа „спремила
документацију” за повратак статуе.
Бонамс још није дао коментар. Током
протеклих неколико година, Индија
је појачала напоре да врати статуе
божанстава и друге старине украдене
или прошверцоване из њених храмова.
Индијски премијер Нарендра Моди
изјавио је у фебруару да је у земљу од
2014. успешно враћено „више од 200
статуа божанстава”.
Велика Британија је пре две године
Индији вратила три бронзане статуе,
украдене пре више од 40 година из
храма у Тамил Надуу, преноси Бета.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КОЈИ СРПСКИ
ВЛАДАР ЈЕ
УМРО ИСТЕ
ГОДИНЕ КАД
И ЧУВЕНИ
ЏИНГИС КАН?

Био је то Стефан Првовенчани.
Стефан Првовенчани рођен
је око 1166. године и био је
први крунисани краљ међу
Немањићима. Био је други син
Стефана Немање. Женио се
Евдокијом Анђео и Аном Дандоло.
Џингис-кан је био оснивач
и први велики кан Монголског
царства, које је постало највеће
светско царство у историји након
његове смрти. Темуџин, како је
гласило његово име на рођењу,
умро је 1227. године исте оне
у којој се упокојио и Стефан
Првовенчани.
Извор: Национална географија

(Принтскрин/Твитер/jayantmuraliips)
Извор: Политика

НАЈМАЊЕ ЛЕДА НА АНТАРКТИКУ
У ПОСЛЕДЊЕ 44 ГОДИНЕ

Обим антарктичког морског леда
достигао је најнижу вредност за
месец јул ове године што је седам
одсто испод просека за 44 године
праћења, објавила је Европска
служба за климатске промене
Коперникус.
Према Коперникусу, јул 2022.
године један је од три најтоплија
месеца јула у историји, што је скоро
0,4 степена Целзијуса изнад просека
за период између 1991. и 2020.
године. У извештају се, преноси
Танјуг, наводи и да је месец јул
био шести најтоплији забележен у
Европи и да топлотни талас подиже
температуре до нових локалних и

националних рекорда.
Међутим, температуре током
јула биле су испод просека дуж
западног Индијског океана.
Како се наводи, до овога долази
тако што се глечери и ледени
покривачи топе, након чега се
притисак скида са површине Земље
и долази до промена у силама
које делују на стене унутар коре и
горњег омотача.
Ово може довести до тога да се
више растопљене стене или магме
производе у омотачу, што може да
подстакне више ерупција.
(EPA EFE/ Steve_Morgan)
Извор: Политика

ЛОНДОНСКИ МУЗЕЈ ВРАЋА 72 АРТЕФАКТА У НИГЕРИЈУ
Лондонски музеј Хорниман
пристао је да врати у Нигерију
артефакте однете у 19. веку из
Краљевине Бенин. Власништво
над 72 предмета биће пребачено
на владу Нигерије, а то укључује
12 месинганих плоча, месинганог
петла и кључ од краљеве
палате. Одлука је уследила
након захтева за враћање тих
предмета од стране нигеријске

Националне комисије за музеје
и споменике у јануару. У музеју
у југоисточном Лондону кажу
да су се о томе консултовали
са
посетиоцима,
школама,
академицима,
стручњацима
за наслеђе и уметницима са
седиштем у Нигерији и Великој
Британији.
„Разматрани су сви њихови
погледи на будућност бенинских

предмета, заједно са њиховим
пореклом”, објаснио је музеј и
додао да је морално и прикладно
вратити их, преноси Танјуг.
Последњих година повећан
је политички притисак на
европске владе и музеје да врате
опљачкане артефакте.
(EPA-EFE/Cesare Abbate)
Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
МНОГО ПОСЛА ТОКОМ ЛЕТА ЗА СОМБОРСКЕ ВАТРОГАСЦЕ

УДВОСТРУЧЕН БРОЈ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ
На територији Ватрогасно-спасилачког батаљона
Сомбор од 1. јуна до 1. августа ове године ватрогасци
су интервенисали у гашењу 153 пожара на отвореном,
што је дупло више у односу на исти период претходне
године, када је забележено 76 пожара. У чак 30
случајева запалиле су се стрне житарице. Најчешћи
узрок пожара је људски немар и непажња.
- Ову прилику користим да подсетим грађане да не
спаљују суву траву, ниско растиње и остатке стрних
усева на отвореном простору, јер на тај начин могу
угрозити своју и безбедност људи око њих, а ширењем
пожара може се причинити велика материјална
штета на околним објектима. Такође, сада када је
све више излетника у шумама, скрећемо им пажњу
да је забрањено ложење отворене ватре у шуми
и на удаљености 200 метара од руба шуме, изузев
на одређеним видно обележеним местима - каже
Жарко Дмитровић, командир Ватрогасно-спасилачког
батаљона Сомбор.
Једна од озбиљнијих интервенција догодила се
19. јуна дуж железничке пруге између Светозара
Милетића и Алексе Шантића. Варнице воза запалиле
су траву у појасу од неколико километара. Ватра се
брзо проширила и изгорело је око 30 хектара жита.

Командир Дмитровић наводи значај добровољних
ватрогасних друштава, која су припадницима
Ватрогасно-спасилачког батаљона од велике помоћи,
првенствено зато што добро познају терен и брзо
стигну на места пожара.
Иако
припадници
Ватрогасно-спасилачког
батаљона и полиције спроводе стални појачани надзор

у циљу спречавања настанка пожара на отвореном
и санкционишу одговорне, најважније је да сами
грађани имају свест о опасностима и последицама до
којих паљење ватре може да доведе.
- Уколико дође до пожара, потребно је што пре
обавестити ватрогасну службу на број 193, а уколико
је пожар мањег интензитета, грађани могу сами
да покушају да га угасе, али никако по цену своје
безбедности - наглашава Жарко Дмитровић.
Командир
Ватрогасно-спасилачког
батаљона
Сомбор подсећа да су за непоштовање одредби Закона
о заштити од пожара, којом се забрањује ложење
ватре у шуми и на удаљености 200 метара од руба
шуме, за физичка лица предвиђене казне од 10.000
до 50.000 динара, док казне за спаљивање остатака
стрних усева, биљних остатака и смећа за физичка
лица износе 10.000 динара, а за правна од 300.000 до
милион динара.
Инспектори Одељења за ванредне ситуације
појачано контролишу спровођење мера заштите од
пожара на отвореном простору. Против особа које
не поштују забране, биће поднет захтев за покретање
прекршајног поступка.
Н. Ж.

СУБОТИЧКИ ВАТРОГАСЦИ У ЈУЛУ
УГАСИЛИ 86 ПОЖАРА

Током јула ватрогасци су имали 116
интервенција, од чега је 86 излазака
на терен било због пожара. Како из
Ватрогасно-спасилачког батаљона
Суботица истичу, повећан је број
пожара на отвореном, а у већини
случајева људски немар и непажња
били су узрок избијања ватре.
Врели јулски дани и температуре
које су увелико прелазиле 30 степени
Целзијуса донели су и повећан обим
посла за ватрогасце. Суботичани су
број 193 позвали више од сто пута за
месец дана, па су екипе гасиле пожар
за пожаром.
Повећан је број пожара
на отвореном, због чега долази до
ситуација да имамо два или више
пожара у исто време и морамо
да ангажујемо више ватрогасаца,
опреме и возила из свих околних
јединица - каже Срђан Бањанин,

заменик команданта Ватрогаснопасилачког батаљона Суботица.
У протеклом периоду већина
пожара била је на отвореном, а
људски фактор је у највећем броју
случајева био узрок. Горела је и шума,
која је посебно захтевна за гашење
због неприступачности терена.
- Узроци пожара најчешће су
људски немар и непажња, људи
нису свесни да било које спаљивање
траве или смећа може да проузрокује
пожар који се лако прошири на
стари воћњак или остатке стрних
усева, а ватра лако може да дође и
до помоћних објеката и запали их.
Самим тим могу да угрозе људске
животе и причине већу материјалну
штету.
Ватрогасци су у интервенцијама
имали велику помоћ добровољних
ватрогасних друштава, који су такође
пристизали и помагали у гашењу
ватрених стихија. Наш саговорник
апелује на суграђане да се понашају
одговорно, како се сличне ситуације
не би понављале.

ЕГЗИТ ПОКРЕЋЕ ФЕСТИВАЛ
И У МАКЕДОНИЈИ

Егзит је најавио покретање фестивала и у
Македонији, планираног за 2023. годину. Њему
ће претходити велика Get EXITed журка 7.
септембра у Струмици која ће у овај македонски
град довести низ познатих интернационалних и
регионалних музичких звезда. Цела листа извођача
и локација биће објављена ускоро, као и почетак
продаје првог контингента улазница. Новим
фестивалом ЕXИТ ће у 2023. ојачати своју већ
бројну фестивалску породицу на чак десет чланова
у осам држава и учврстити своју позицију највеће
фестивалске групације Југоисточне Европе.
Јединствени концепт Get EXITed музичког
догађаја представљен је на пресс конференцији
у Струмици, на којој су се бројним окупљеним
медијима обратили градоначелник Струмице,
Коста Костадинов и представници ЕXИТ фестивала.
- Get EXITed стиже 7. септембра у Струмицу!
Обећавамо пуно дружења, добре музике и лепих
изненађења. Позивам све народе Балкана да дођу у
Струмицу, да заједно отворимо једно лепо и велико
поглавље нашег отвореног Балкана – изјавио је

овим поводом градоначелник Струмице Коста
Костадинов.

Од самог оснивања EXIT постоје јаке везе између
Македоније и нашег фестивала, које одржавамо
већ две деценије, а сада је време да и ми свратимо
код вас! Будући да су споне између наших земаља
нераскидиве, управо због историје и заједничке
културе, веома нам је драго што се породици ЕXИТ
догађаја напокон придружује и Македонија, а

Аутор: Б. Николић

почетак ове сарадње је управо велики Get ЕXИТed
музички догађај у септембру у Струмици. Једна од
основних визија овог пројекта је увод у креирање
новог македонског фестивала следеће године,
који ће постати нова важна туристичка атракција
Балкана.
ЕXИТ је највећа организација музичке индустрије
Југоисточне Европе чија је мисија повезивање
региона и промоција мира, као и брендирање
дестинација и изградња њиховог препознатљивог
фестивалског имиџа. Поред матичног фестивала,
који се више од 20 година традиционално одржава
у Новом Саду, ЕXИТ је до сада организовао бројне
фестивале и велике концерте, као што су No
Sleep festival у Београду, Sea Dance и Ada Divine
Awakening у Црној Гори, Revolution у Румунији, Sea
Star у Хрватској, Echowaves у Грузији, Фестивал 84
у Босни и Херцеговини, Sunland на плажи Перла у
Бугарској, концерти Robbie Williamsa i Madonne у
Београду, Red Hot Chili Peppersa у Инђији и многе
друге, а с Get EXITed журком и фестивалом у 2023.
овој листи се придружује и Македонија.
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ВРШАЧКО СПОРТСКО ЛЕТО У ПУНОМ ЈЕКУ

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ЗАВРШЕН, СЛЕДИ
ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АКВАТЛОНУ

Турнир у малом фудбалу одржан
на терену ОШ „Паја Јовановић“ у
потпуности је оправдао очекивања
организатора, Спортског савеза и
Града Вршца. 12 екипа надметало
се за победнички пехар 4 дана,
а све утакмице биле су изузетно
борбене и резултатски неизвесне.
Завршни мечеви били су права
посластица за публику, снаге су
у првом полуфиналу одмерили
Архиватори и Град Вршац, а у
другом Јабланка и Судијска правда.
Пласман у финале изборили су
Град Вршац и Јабланка, док су у
борби за треће место момци из
екипе Судијска правда славили
заслужену
победу
против
Архиватора. Победник финалног
меча била је екипа Град Вршац.
Члан Градског већа за омладину и
спорт, Марко Рашић, истакао је да

се Вршачко спортско лето одвија
предвиђеном динамиком и да
ће предстојећег викенда Градско
језеро бити поприште великог
спектакла.

трчања. После тога по распореду
нам је турнир у баскету три на три
на Градском тргу, овог лета новина
је што смо такмичење поделили у
три конкуренције, играчи до 16

да ће на Градском тргу бити
изложено 110 аутомобила. Након
тога уследиће организаторски
новитет, такмичење у стоном
тенису и популарном „ножном
тенису“, такође на Тргу Светог
Теодора, рекао је Рашић.

Можемо се похвалити да
је Град Вршац већ трећу годину
за редом домаћин државног
првенства у акватлону, да
појасним у питању је такмичење
које се састоји од пливања и

година старости, играчи до 18
година и сениорска конкуренција.
Следи
манифестација
„Кар
стајлинг шоу“, уживаће пре свега
љубитељи аутомобила, односно
олдтајмера, до сада је потврђено

Завршницу Вршачког спортског
лета обележиће велики шаховски
турнир и планинско трчање на
Вршачком брегу.
Б.Ј.
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ВРШАЧКИ АФОРИСТИЧАР НАГРАЂЕН У ЧАЈЕТИНИ

ЂУРОВИЋУ ДРУГА НАГРАДА НА
АФОРИСТИЧАРСКОМ ГРЕН СЛЕМУ

У дворишту библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“, у
петак, 5. августа одржан је Летњи улични ерски
кабаре, традиционална манифестација која се већ
15. пут одржава у Чајетини. О њеном значају најбоље
говори чињеница да је ерски хумор препознат
као део српског идентитета и као такав уписан је у
Национални регистар нематеријалног културног
наслеђа.
На Летњем уличном ерском кабареу заступљен
је велики број манифестација, неке су постале
традиционалне, а посебно место заузима
додељивање награда најбољим афористичарима.
Становништво златиборског и ужичког краја
има један посебан смисао за хумористику,
комичну досетку, што се сматра највишим видом
интелектуалности“, рекла је овом приликом
Снежана Ђенић, директорка Библиотеке.
„Ово је афористичарски Грем слем“, каже
сатиричар Слободан Симић, који је био председник
жирија за избор најбољег афористичара. „Аутори
морају бити мало озбиљнији да би могли да уопште
уђу у конкуренцију за награду. Ове године прво
место је припало сјајном младом афористичару,
Братиславу Костадиновићу из Крушевца, друго
место је заслужио Зоран Ђуровић Ђурке из Вршца, а

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Заробљеног непријатеља сурово
казнили.
Натерали смо га да живи са нама.

смо

Зоран Ђуровић Ђурке

треће Велизар Радоњић из Подгорице. Дакле, види
се и међународни призвук нашег конкурса, јављају
се и афористичари из Региона, тако да одржавамо
један солидан ниво и интересовање афористичара,
а мислим да ће се и публици њихов наступ свидети“.
Ђуровић је освајањем другог места у Чајетини
наставио низ одличних резултата на српским
фестивалима.
„Прво бих захвалио председнику Вршачког
књижевног клуба Слоби Ђекићу који је успео да
обезбеди средства за превоз да бих присуствовао
свечаној додели награда. Такође, захваљујем

и нашој љубазној домаћици Љиљани Ракић,
библиотекарки која је била и члан жирија „Љубица Р.
Ђенић“. Пошто смо стигли доста раније предложила
нам је, да уз њену помоћ, разгледамо библиотеку.
Био сам изненађен и одушевљен њеним излагањем.
Водила нас је на спрат где је неколико просторија
међусобно повезаних у једну целину, пуно простора
са новим и савремено витринама за књиге, нов
намештај који се уклапа у амбијент... Чајетина је мало
место, али им библиотека заиста изгледа светски“,
рекао је Зоран Ђуровић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (178)

ТРИПТИХОН ОПАСНИ ДЕО КОЛЕКТИВНОГ ПАМЋЕЊА
Ако желите да сте успешни, да се обогатите,
уместо плена будете предатор, да манипулишете
људима онда ни случајно не посећујте изложбе
класичне уметности, не идите на концерте класичне
музике, не отварајте књиге песама, јер
вас то искуство може преобразити да
дајете, делите саосећате, помажете,
једном речју да радите нешто што
данас и није нека врлина.
Концепту
Триптихона
Паје
Јовановића
припада
искуству
антички јавних фресака, фигуре су
монументалне, јасне, али такође има
елемената православне филозофије
Светосавља, такође један грађански
опортунистички реализам као рецепт
за преживљавање.
Триптихон би, да има добре воље,
могао бити декодиран као прва
аутентична српска постмодерна слика
која има елементе импресионизма,
поентилизма,
експрепресинизма,
чак кубизма у назнакама. Као ехо искуства Сезана
без виђења, такође је класицистичка слика а слути
сецесију, соцреализам, ангажовано сликарство и
шта ћемо више. Некоме не одговара да Паја буде
већи од већ постојеће неподношљиве величине.
Паја није ушао у тренд сликарства који су лукаво

завели сва хумана достигнућа у воде толеранције и
трасирају пут за свет бесосећајности, утилитаризма,
свет без заустављања ротације жироскопа
вертикале вредности која се протеже дуже него

што је прихватљиво и оживљава незаустављиво у
сваком искуству уметности.
Искуства видео игара примамљиво митска епска,
пружају настрано осећање победе над другима а
уметничко искуство слави победу над сопственом
просечношћу. Де ен ка тестови јесу отисак прстију

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

нашег биолошког идентитета, али искуства
уметности јесу суштински индентитет нечег много
универзалнијег и личнијег, објава аболиције за
сопствену креативну хемију.
Нормално је да се у корену сваке
мисли налази хемијска реакција, али
никако да прихватимо да хемија није
наша кућна послуга, пуки сервис,
генератор енергије за размаженог
двоношца, толико умишљеног у
фантомском
царству
сопствене
самосвести и гиздаве личности
као пуке оперативне конструкције
коме је довољан један неухватљиви
импулс бића нашег тотала, хемије,
да та гизданост занеми, препусти
се исконским искуствима хемије
својеврсним хијероглифама које
истраживачи биохемије ума тек
назиру а уметници као божји
оперативци тиме владају и одувек
то искуство преносе сваком као
исконску јерес и претњу монополом свих врсти
предатора.
Некада су људи имали мале трокрилне
молитвенике за успут, док један велики вршачки
Т. Сухецки
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ИЗЛОЖБА „НИКОЛА ТЕСЛА И ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ГРАЦУ“
У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ

О ТЕСЛИНОМ
УТИЦАЈУ
НА НАУКУ И
ИНДУСТРИЈУ

К

ултурни центар Вршац у
сарадњи са Аустријским
културним
форумом
представља документарну
изложбу „Никола Тесла и Висока
техничка школа у Грацу“. Изложбу
чини 14 информативних панела, а
биће постављена у галерији Дома
војске (леви улаз) од 12. до 20. августа
2022. године. Изложба „Никола
Тесла и Висока техничка школа у
Грацу“ посвећена је годинама које
је генијални проналазач Никола
Тесла провео у Грацу и протеже се
од његових студентских дана до
Теслиних трагова у садашњости.
Посебно се бави Теслиним односом

са Високом техничком школом у
Грацу, у то време познатом као
к.к. Technische Hochschule (Царска
и краљевска Висока техничка
школа), где је студирао од 1875. до
1878. године и на којој је за своја
достигнућа добио почасни докторат
1937. године. Поред најважнијих
прекретница у Теслином животу
и његових техничких достигнућа,
изложба такође наглашава како
су Теслине идеје имале утицаја на
науку и индустрију, развој његове
образовне институције у Грацу,
данас Универзалног музеја Јоанеум,
и како се његово наслеђе одразило
на Технички универзитет у Грацу.

ВРШАЧКА КУЛА
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К УЛ И Н К У В А Р

САЛАТА
СА СМОКВАМА
НАМИРНИЦЕ:
- 500 г кора за питу
- 300 г пилећих прса
- 200 г шаргарепе
- 200 г грашка
- 100 г паприке
- 200 г барене сланине
- 250 г качакаваља
- 1 црни лук
- 100 мл млека
- 1 јаје
- 50 мл уља

НАМИРНИЦЕ:
- 100 г руколе
- 8 смокви
- 100 г димљене печенице
-1 гранцица босиљка
- шака очишћених ораха
Прелив:
- 50 мл лимуновог сока
- 100 мл маслиновог уља
- со, грубо млевени црни
бибер

НАМИРНИЦЕ:
- 300 г јунеће плећке
- 400 г макарона
- 50 г путера
- 0,5 дл уља
- 300 г златарског сира
- 100 г црног лука
- 2 дл киселе павлаке
- алева паприка
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Димљену печеницу танко исећи.
За салатни прелив помешати лимунов сок, маслиново уље,
со и бибер. Преко руколе послагати смокве исечене на
четвртине, листиће димљене печенице, орахе и обилно
посути листићима босиљка. Овако припремљену салату
прелити салатним преливом.

МУС А К А С А
МАКАРОНАМА

ПРИПРЕМА: Јунећу плећку
самлети у машини за млевење меса. Скувати
макароне у посољеној води, па их оцедити
и помешати са мало отопљеног путера. На
уљу пропржити ситно исецкан лук, додати
млевено месо, посолити, па зачинити алевом
паприком и бибером. Помешати, па поклопити
и динстати док месо не омекша. Подмазати
НАМИРНИЦЕ:
- 1 кг очишћених кајсија
- 3 јаја
- 6 шољица шећера
- 4 шољице млека
- 2 шољице уља
- 1 прашак за пециво
- 8 шољица брашна
- шећер у праху

ПРИПРЕМА:

путером ватросталну чинију, усути трећину
макарона, посути половином измрвљеног
сира, па прекрити половином млевеног меса.
Опет ставити другу трећину макарона, па
сир, па остатак млевеног меса и све прекрити
преосталим макаронама. Одозго прелити
киселом павлаком и испећи у загрејаној рерни,
на средњој температури.

МАМИН
КОЛ А Ч С А
К А Ј С И ЈА М А

Умутити беланца и постепено додавати
шећер. Додати жуманца и жицом полако
умешати млеко, уље, брашно и прашак за
пециво. Смесу сипати у науљен и побрашњен

плех, па преко поређати полутке очишћених
кајсија. Пећи око 40 минута у рерни загрејаној
на 180°Ц. Пред крај смањити на 140°Ц, да се
тесто више суши да не остане унутра влажно.
Кад се прохлади, сећи на веће коцке и богато
посути шећером у праху.

НАМИРНИЦЕ:
- 400 г пилећих прса
- 4 паприке
- 4 кашике кикирики
путера
- 100 г презли
- кајмак по потреби
- 100 г ренданог
пармезана
- со, бибер

ЛАГАНА ПИТА
СА МЕСОМ
ПРИПРЕМА: Скувати пилећа прса у посољеној
води. Уситнити и динстати на мало уља заједно са исецканим
црним луком и бареном сланином. Шаргарепу и паприку
исецкати на коцкице и заједно са грашком кувати 2-3 минута
у прокљуцалој посољеној води. Додати у
пилетину и динстати још око 5 минута. У охлађену смесу,
додати нарендани качкаваљ. Помешати млеко, умућено
јаје и уље. Сваку кору премазати том мешавином (оставити
мало за премазивање коре кад се стави у плех). На последњу
кору ставити фил и уролати. Ређати у науљен плех и одозго
премазати преосталом мешавином од јаја, млека и уља. Пећи
у загрејаној рерни на 200°Ц док пита порумени.

ПИЛЕЋЕ
К У ГЛ И Ц Е

ПРИПРЕМА: Пилећа прса
скувати са зачинима као за супу. Уситнити их
миксером и додати ситно исецкане паприке
и кикирики путер. Зачинити по укусу и
мутити док се смеса уједначи. Ако је смеса
НАМИРНИЦЕ:
- 2 шоље паленте
- 2 шоље белог брашна
- 250 г фета сира
-300 г прашке шунке
- 2 шоље јогурта
- 2 шоље киселе воде
- 3 јаја
- 1 прашак за пециво
- 100 мл уља

ПРИПРЕМА:

Умутити беланца у чврст снег, додати
жуманца, јогурт, уље, киселу воду. Измешати
варјачом, па додати помешане паленту,
брашно и прашак за пециво. Опет промешати,

превише мека, додати мало презли, а ако је
тврда, додати мало кајмака. Правити куглице
жељене величине. Сваку уваљати у мешавину
пармезана и презли и ставити у фрижидер да
се стегну. Служити хладно.

СЛАНИ
М АФ И Н И

па додати исецкане качкаваљ и прашку шунку.
Сипати у подмазан калуп за мафине и пећи у
загрејаној рерни на 250°Ц. После 5 минута
прекрити папиром за печење и пећи још 1012 минута. Пробости један мафин чачкалицом
да проверите да ли је печен изнутра.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
EGY FESTŐ PORTRÉJA

AUGUSZTUS 9. ÉS 14. KÖZÖTT RENDEZIK MEG

»Melegi Zsuzsanna az
Art klub vezetője

Az Art klub
megálmodója
A

nemrégiben festőtábort
rendeztek a nagybecskereki Petőfiben, amelyen
Szent Istvánhoz köthető alkotásokat festettek az alkotók. A
szorgosan ecsetelő művészek
között volt a tábor fő szervezője Melegi Zsuzsanna is. Zsuzsanna ez alkalommal a hadba
vonuló királyt örökítette meg.
Az alkotás szünetében sikerült
szóra kapnunk az Art klub vezetőjét, aki a festészetének a kezdeteiről, valamint az Art klub
beindulásáról is beszélt.
zz
A Petőfi történetében a festők
sűrűn aktív szakosztálya
voltak az egyesületnek. A
nagybecskereki amtőr festők is a
Petőfi szakosztályaként kezdték
meg munkájukat. Azonban volt
egy időszak, amikor nem volt
képzőművészeti szakosztálya az
egyesületnek. Hogyan indították
újra a festők szakosztályát a
Petőfiben?
Erre röviden azt tudom felelni, hogy igen szerencsés körülmények között kezdtük meg
munkánkat. Egyesek azt mondták, hogy eleve sikerre vagyunk
ítélve, tekintettel, hogy első kiállításunkat 2009. 09.09-én tartottuk meg. A három 9-es egy igen
szerencsés előjelnek bizonyult.
A kezdetekben alkalmi műsorok alkalmával a témához illő al-

»Melegi Zsuzsanna alkotása

MAGYAR TÜKÖR

»Melegi Zsuzsanna alkotása
kotásokat állítottak ki tagjaink.
Önnálló kiállításunk és rendezvényünk nem volt. A tagságunk
nem ilyen jellegű tevékenységet
látott elő, amikor összejöttünk
és önálló rendezvényeket is szeretett volna szervezni.
A „kezdőcsapat” mi 6-an a
nagybecskereki amatőr képzőművészek szervezetéből az
ULAZ-ból jöttünk ide a Petőfibe. Akkoriban bizonyos surlódások voltak az ulazon belül,
és én megkérdeztem az akkori
vezetőséget, hogy nem indíthatnánk mi hatan be a Petőfi-

ben egy képzőművészeti szakosztályt. Így indultunk be, a
kezdetben 16 gyerekkel is foglalkoztunk, és próbáltuk velük
megtanítani a festészet fortélyait. Ez így működött két évig
és akkor a gyerekek lassan lemorzsolódtak.
A kezdetekben a felnőtekkel
Miladin Đukanović festő foglalkozott, akitől én is rengeteget
tanultam meg a festészetről.
Későbbiekben, viszont Viorel
Florától volt alkalmam szintén
a szakma titkait eltanulnom.
A már említett szeptember
9-ei kiállítás volt az első önnálló rendezvényünk és ettől tekintjük az Art klub hivatalos
megalakulását. Természetesen ez nem zárta ki, hogy temetikus ünnepségek alkalmával műveinkkel mi is rész veszünk az ünnepi műsorokban.
Egy ilyen például a mai Szent
István festőtábor is. Egy hasonlú jellegű indításból és azCsupán ketten-hárman maaraadtak. akkori elnökasszony Tóth
Gelmba Klára kezdeményezésére, festettem meg a tizenhárom aradi vértanú portréját is.
Ezeket az alkotásaimat minden
október 6-án az eleméri megemlékezés alkalmával itt a szákházunk nagytermében ki is állítjuk. Ezen alkotásaimat Hallai Zoltán történész, a muzslyai
Szervó Mihály Általános Iskola
akkori igazgatójának a kérésére
egy ideig a muzslyai iskola rendelkezésére bocsátottuk, ahol
ki voltak állítva a vértanúk arcképei, és mindegyikhez egy rövid életrajz is fel volt tüntetve.

zz
Zsuzsa igen nagy odaadással

vezeti az Art klubot a
megalakulásától kezdev, de
hogyan kezdődött önnél a
festészet iránti érdeklődés?
Gyerekkoromban imádtam
elbújni az éléskamrában és ott
olvastam a meséket. Apukámtól kaptam egy könyvet, amely
Nemes Nagy Ágnes Aranyecset
című könyve volt. Miután elolvastam és beleszerettem ebbe a
mesébe és az ecsetbe, én arról
álmodtam, hogy igenis segíteni
szeretnék a főhősnek. Később
amikor olyan második-harmadik osztályos lehettem, az iskolával meglátogattuk a múzeumot. A múzeumban lenyűgöztek a portrék, de a legkedvesebb
képem, az Konstantin Daniel
egy festménye volt, melyen egy
püspököt ábrázol a pásztorbottal. Gyerek fejjel nem tudtam
elegett csodálkozni, hogy hogyan tudta ilyen hűen lefesteni azt a pásztorbotot.Ezek után
kezdet rajzolgatni. Azt osztályban mindenkinek én készítettem a rajzait. Nyolcadikos koromban már komolyabban kezdetm rajzolni, és megrajzoltam
egy fotó alapján nagyapámat
katonai egyenruhában, valamint nagymamamám portréját is elkészítettem.
Egy barátom mutatta meg,
hogy hol találkoznak az ULAZ
tagjai és én felkerestem őket.
Ebben az évben fejezte be az
egyetemet a későbbi igen közismert nagybecskereki festő Miroslav Mandić. Ő volt a kiállítások szelektora. Én a nagyapám
portréját mutattam meg neki,
erre azt mondta, hogy a portré
jó de az egyenruha miatt nem
mehet a kiállításra ez a portré,
így a nagyanyám portréját áll.
tottam ki. Ez volt az első művem, mellyel kiállításon rásztvettem.

„

Gyerekkoromban
imádtam elbújni az
èlèskamrában ès
mesèket olvasni.
A mesekèpek ihlettèk
a festèszet iránti
vonzalmam.
Miután férjhez mentem, akkor egy kicsit szüneteletem a
festészettel egy pár évig.
zz
Melyik a kedvenc képe? Van-e
olyan műve, melyhez különösen
kötődik?
Én minden képemhez nagyon ragaszkodom. Vannak
művek melyeket igen hosszú
ideig készítek és vannak, amelyeket nagyon gyorsan befejezek. Talán ez a legnagyobb különbség közöttük. A képeimtől
nem tudok megvállni, nem tudom eladni őket, mindegyikhez külön-külön élmény és emlék köt. Kiemelnék két képet,
az egyik egy portré kép melyet
igen huzamos ideig készítettem, ahol először használtam
egy el lesett szem festési technikát, ahol elértem azt az effektust, hogy az illető a tekintetével követi azt aki a festményt
nézi. A másik, viszont egy mű,
amely hirtelen felindulásból,
pár perc alatt született meg.

Sörnapok
Nagybecskreken
A
z idén a megszokottnál valamivel korábban
már augusztus első felében
rendezik meg a 37. Sörnapokat városunkban. A rendezvény augusztus 9-én kezdődik és 14-ig tart. A szervezők
igen változatos programmal
várják a látogatókat.
Ami a város főterén megrendezendő zenei prpgramokat illeti a következő
koncereteket hallgathatják
a rendezvény vendégei:
Csütörtökön augusztus
11-én 21.00 órai kezdettel a
Nagybecskereki Filharmónia és Stefan Milenković hegedűművész hangversenyére kerül sor.
Pénteken augusztus 12én 22.00 órától Martija Šerifović lép fel a nagyszínpadon. Szombaton Halid
Bešlić koncertje lesz szintén
22.00 órai kezdettel. A rendezvény zárónapján 22.00
órától ismét a Nagybecskereki Filharmónia koncertjét hallgathatjuk, aki ez alk-

lommal Amira Medunjanin
bosnják énekesnővel közösen hangversenyeznek.
A Búzatéren a következő
műsorral várják az érdeklődőket:
Kedd augusztus 9.
21.00 óra Inspektor Blaža
koncetje
23.00 Ortodoks Kelts
szerda augusztus 10.
21.00 Jerusalimski pilići
Együttes
23.00 Ateist Rep
csütörtök augusztus 11.
21.00 Koncert majstori
hangversenye
23.00 Bjesovi Együttes
péntek augusztus 12.
21.00 Kolja i 4 prsta
koncertje
23.00 S.A.R.S.
Szombat augusztus 13.
21.00 Vrelo
23.00 Dejan Petrović Big Band
Vasárnap augusztus 14.
21.00 Banat Bend
23.00 Ana Bekuta
énekesnő koncertjével
zárul a műsor

ÚJ PLÉBÁNOSA VAN NAGYBECSKERKNEK

Tapolcsányi Emmanuel
D

r. Német László nagybecskereki püspök augusztus 1-ei hatállyal Ft. Tapolcsányi Emmanuelt nevezte ki
új nagybecskereki plébánosá.
Tapolcsáni Emmanuel
1987. február 19-én született
Szendrőn. Székelykevén szentelték pappá 2011. szeptember 17-én. Az eddigiekig volt
lelkész Nagykikindán (20112013); segédlelkész Nagybecskereken, ahonnan oldallagosan ellátja Tordát és Törzsudvarnokot is (2013-2014); plébániai kormányzó Tordán és Törzsudvarnokon (2014-2020).
Ifjúsági- és ministránsreferens (2015-). A Pasztorális Bizottság tagja (2017-). Plébániai kormányzó Horvátklárin (20192022). Plébános Magyarcsernyén, Tamásfalván és Tóbán
(2020-2022). Plébános Nagybecskereken, plébániai kormányzó Perlaszvároson és Rezsőházán (2022-).
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A MAGYAROK KENYERE – PROGRAM KERETÉBEN
ÁTADTÁK AZ ADOMÁNYOKAT
A XII. Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a
muzslyai, lukácsfalvi, szentmihályi és erzsébetlaki termelők mintegy 800kg
búzát adományoztak. A termelők által felajánlott búzát – liszt formájában
- Vajdaság több pontján osztják majd szét a rászoruló gyerekeknek,
a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó egyesületeknek és civil
szervezeteknek. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tagjai ezúton
BORBÉLY TIVADAR
szeretnék megköszönni a termelők adományát.
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25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
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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. 060/3603-311 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. 061/3004439, 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.
Број

1390

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. 065/3131000.
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. 062/329812.
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,
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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
подно грејање, вишеструка расвета,
гранитне плочице, три тоалета. Улица
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/8447930.
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. 064/6658800.
Продајем кућу у Пландишту 153 м²,
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено

Издавање локала (канцеларија), 42
м2, на Светосавском тргу. Тел. 064/1979069.
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: 066/8017106.
Издајем трособан ненамештен стан
у улици Д.Туцовића. Тел. 065/3131-000.

РАЗНО
двориште, виноград и башта, помоћне
просторије, летња кухиња, гаража.
Тел. 064/3691597.
Стан на продају 60 м². Тел. 065/3131000.
Продајем плац површине 5 ари
изнад психијатрије, плац је раван. Тел.
013/830-380 и 065/8834-900.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се намештен једнособан стан
на Војничком тргу, број 21. Тел: 064/2259258.
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.

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
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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.

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. 013/885019
Продајем шиваће машине Багат
и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ
на дрва, може и замена за дрво. Тел.

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.
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. 064/1830018.
Продајем собна врата. Тел. 064/2906253.
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.013/2839-461.
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.
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

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 580 дин м2, превоз на адресу
купца. 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. 064/8372635.
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. 060/5886887.
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.069/8435287, 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. 063/7166960.
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.061/3071085.
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 013/601210.
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.
Поклањам у Вршцу младе голубове
превртаче. Тел. 013/837-701.
На продају инвалидска колица и
декубитални душек. Тел. 063/8310-629.
На продају шпорет, фрижидер,
кацига
за
мотор,
ловачки
карабинРемингтон магнум 7мм. Тел.
063/8310-629.
Продајемо
половне
термоакомулационе пећи шест комада,
јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по договору.
Радно време понедељак,цреда, петак
од 8 до 11 часова. Тел. 013/839-569 и
066/8013-286.
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“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ПРВИ ДЕО СЕРИЈАЛА О ПРОНИЦЉИВОМ ЈУНАКУ ШЕРЛОКУ ЊУШКАЛОМСУ

МОЗГАЛИЦА
СА ПРЕКО 30
ГЛАВОЛОМКИ
Краљевски
драгуљи
нестали
су из Пасигамске палате, а једина
шанса за њихово проналажење
сада је у шапама познатог детектива
Шерлока Њушкаломса и његове
помоћнице
докторице
Брксон.
Међутим, на њиховом путу налазе
се зачкољице, погрешни трагови и
много осумњичених…
Хоће ли успети да реше случај на
време?
Тим Колинс је рођен 1975. године
у Манчестеру (Енглеска). Најпре је
писао књижевност за одрасле, али
је након неколико година почео
да објављује романе и приче за
децу. Његови романи доживелу су
мноштво наставака и преведени су
на преко 40 светских језика.

„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 „Шерлок
Њушкаломс и случај краљевских
драгуља“, који ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com. У прошлом
броју поклањали смо књигу „ Буди
вода, пријатељу мој “, освојиле су је
Данијела Корбуц и Силвана Куневски.
Честитамо! Награде се могу преузети
у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.
При преузимању награде потребно
је са собом понети најновији број
„Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 19. 24. АВГУСТ 1976.

ТУ ЈЕ ТИТО РАТОВАО

Омладинска радна бригада „Жарко Зрењанин-Уча“
налази се на великој савезној радној акцији „Сутјеска 76“.
Омладинке и омладинци у њеном саставу - њих укупно
четрдесетпеторо - свечано су испраћени у Вршцу 8.
августа, а на акцији ће остати до 3. септембра. Командант
наше бригаде је Илија Штетић.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
Прошлост Вршачког виногорја бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.
Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (49)

У првој смени на Тјентишту било је 10 бригада. Они
су успешно обавили посао на постављању водоводне
мреже. Другом сменом, у коју су укључени и млади са
нашег подручја, обухваћено је укупно 11 бригада. Све оне,
поред уређења Тјентишта, раде на путу који повезује овај
легендарни крај са местом где је за време рата рањен друг
Тито, као и пут Тјентиште - Драгаш Седло.
Поносећи се именом Жарка Зрењанина и богатом
ударничком традицијом, наше омладинска бригада је
свим срцем прионула радним задацима, негујући при том
другарство, заједиштво, братство и јединство...

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 19. 24. АВГУСТ 1976.

БОЉИ УСЛОВИ ЗА УЧЕЊЕ И РАД
НОВИХ КАНДИДАТА
Поред АМД „Славко Родић“ и Удружења возача
и аутомеханичара, у Вршцу је широку активност на
обучавању будућих возача развио и „Црвени сигнал“.
У њему је само од јануара до јуна ове године обучено
преко 500 кандидата за полагање возачких испита. Иначе,
вршачки „Црвени сигнал“ има, у оквиру својих просторија,
савремено опремљени кабинет за одржавање теоријске
наставе, а располаже возним парком од укупно 10 „фића“.

Поред филијале у Пландишту, која већ увелико ради,
„Црвени сигнал“ ускоро отвара своју ауто-шлколу и у
Алибунару.
Најзад, поменимо и једну новину. Вршачка филијала
„Црвеног сигнала“ ускоро ће почети са обучавањем
кандидата за Ц и Е категорију, с тим што ће возни парк
ове ауто-школе бити до краја године потпуно обновљен и
повећан за још три возила. Тада ће се међу „фићама“ наћи
и један камион за обуку будућих возача.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

КРАТАК ОПИС ВИНОГРАДАРСТВА
ГРАДА ВРШЦА
Написао Алфред Берначки,

секретар Виноградарске секције народно-привредног удружења
2. ОПИС
Вршац
је
најважније
виноградарско
место
в р ш ач к о - б е л о ц р к в а н с к о г
виногорја. Благо земљиште
брега, које се пружа источно
од града, нарочито је погодно
за винску културу и засађено је
искључиво лозом, са изузетком
малих воћњака. Полазећи из
града према Гудурици 8,5 км,
према Месићу 6.5 км, пролази
се само кроз винограде, који
оивичени подножјем Брега
почињу на 100 м надморске
висине и пењу се до висине
до 250 м. Тло више заасађених
винограда састоји се у просеку
од распаднутог и истрошеног
гнајса, гранита и кречњака
и зато је грубо песковито
и плитко, али је према
положају Брега обележено
жутом иловачом из периода
Диливиума и због деловања
поплава, у геолошком смислу
мисли се да је то толико
утицало на садашњост, да се,
не рачунајући навејани песак,
могу наћи све замисливе врсте
тла - макар у ограниченој
мери. Платои, који се пружају
до равнице и који су погодни
за виноградарство, састоје
се од дубоке иловаче богате
хумусом, глине и кречњака.
Климатски услови су они
који владају у Панонији
- континентални. У лето
термометар се пење често до
+40 Ц, у зиму пада он понекад
до испод -20Ц; пролеће је
кратко, кишовито, лето често
склоно сушама, прекидано
жестоким невременима, јесен

са уобичајним равномерним
температурама, задржавајући
лепо време.
Годишњи просек падавина
је 740 мм.
Опасност
од
ноћних
мразева у пролеће и града
у лето лебди стално изнад
винограда вароши, и ретка је
то година, у којој део бербе
није на овај начин уништен.
Међу инсектима-штеточинама
појављује се из године у
годину, или наступа у веђим
или мањим
интервалима,
гроздов
смотавац (Tortrix pilleriana),
који се 1870. тако масовно и

упорно појавио, да су се многи
виноградари носили мишљу,
да ће због причињених штета
морати потпуно да напусте
виноградарство; жути гроздов
мољац (Cochylis ambiguella),
једна врста озиме совице
(Agrotis
segetum).
Мали
јунски гудељ (Rhiyotrogus
solstitialis), пешчар (Opatrum
sabulosum),
цигараш
(Rhynchites betulet), попац
(Gryllus melas), италијански
попац (Oecanthus pellucens)
и оса. Од бесцветница пламењача
винове
лозе
(Peronospora viticola) која је

Превео Петар Јоксимовић
већ проузроковала штету од
стотине хиљада круна, док
се пепелница (Oidium tucjeri)
ређе примећује.
Наше
виноградарство
обновљено
је
процесом
калемљења,
у
почетку
калемљењем на чокот
подлоге Riparia souvage, а
касније зеленим калемљењем
најчешће на Riparia portalis.
Већ десет година искључиво се
примењује такозвана зелена
копулација.
Од великог броја осталих
поступака, овај се поступак
временом искристалисао као
најсврсисходнији, и овом
поступку се може приписати
брза обнова у великом стилу.
Најраширеније сорте грожђа
су следеће: сланкаменка, или
како се овде назива мађарка,
шилер, банатски ризлинг
или креаца, кадарка, у мањој
мери маглено плаво или
грожђе бојадисар и опорто
(овде називано португизер);
у значајној мери гаје се
различите стоне сорте, наиме
разне шасле (gutedel) и
мускатне сорте, онда сорте
козјих сиса и најзад се овде од
америчких директно носећих
сорти установило отело, док
су остале, многохваљене,
директно носеће бројне сорте
настале опитима, опет, нестале.
У првим годинама обнове
испробане су многе стране
сорте од стране појединих
пионира у овом послу, данас,
ипак, располажу само поједини
већи произвођачи сортним
виноградима, док економско
стање узвећава искључиво
горе споменуте старе сорте.
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КО Ш А Р К А

СРБИЈИ БРОНЗА У ИЗМИРУ
СЛОВЕНИЈА – СРБИЈА 67:70 (16:13,18:19, 20:20, 13:18)

Мушка У18 репрезентација Србије освојила је
бронзану медаљу на Европском првенству у Измиру! Тим
који води тренер Владимир Ђокић у борби за пласман
био је боља од Словеније. И то после велике борбе,
нешто лошијег почетка, али захваљујући одличној игри
у другом полувремену.
Словенци су нешто боље почели. Половином другог
периода отишли и на 10 разлике – 29:19. Међутим, то
није обесхрабрило наше момке који су повезали редове,
потом поенима Ћурчића на минут и 45 секунди пре
краја првог полувремена пришли на 33:32. Неколико
прилика да сасвим окрену резутлат, наши момци
нису искористили. Срећом, добро су се бранили, па је
Словенија до великог одмора предност увећала само за
један поен.
По повратку са великог одмора наш тим је наставио
у том добром ритму, ускоро је сасвим окренуо резултат,
да би тројком Милијашевића, крајем 26. минута побегао
и на седам разлике – 47:40.
Међутим, Словенија је имала одговор у виду серије
9:2 за поравнање – 49:49 и наставак драме. Иако су је
противник боље завршио трећи период, наши момци
су боље отворили последњи – серијом 10:2 још једном
окренули резултат и повели 62:56. Ни то није био крај.
Словенија се још једном вратила, пришла на 66:67, пред
последњих 50 секунди. Ђоковић (два пута) и Ћурчић су
до краја били половични са линије пенала, али то је било
довољно да се одбије тај налет ривала, на крају слави и
велика победа.
Подсећамо, самим доласком до полуфинала наши
јуниори су изборили пласман на Светско првенство
играча до 19 година које ће се играти следећег лета.
Ђорђе Ћурчић је са 21 поеном (шест тројки из 15
покушаја) предводио све стрелцне, Лазар Ђоковић је
бројао до 19, уз 9 скокова, Илија Милијашевић стао на
11 поена.

ПРЕДСЕДНИК КСС ПРЕДРАГ ДАНИЛОВИЋ
УГОСТИО БРОНЗАНЕ ЈУНИОРЕ

Председник
Кошаркашког
савеза
Србије Предраг Даниловић угостио је
мушку јуниорску репрезентацију и стручни
штаб на челу са тренером Владимиром
Ђокићем, која се данас вратила из турског
града Измира са Европског првенства
на коме је освојила бронзану медаљу и
изборила пласман на Светско првенство
играча до 19 година које се игра следећег
лета.
Прдеседник Даниловић је дочекао
момке у свечаној сали „Куће кошарке“
у друштву генералног секретара Златка
Болића и потпредседника за мушку
кошарку Ненада Крстића, истакао велико
задовољство због овог сјајног успеха и

рекао:
– Желим да вам се од срца захвалим!
Знамо какву радост и срећу осећате, знам
да сте на неки начин били хендикепирани,

жао ми је због те деце којима родитељи,
менаџери и водећи људи у клубовима нису
дозволили да играју за ову репрезентацију.
И због њих ми је жао што нису могли да

осете ово што ви осећате, па нека се ти
људи запитају због чега су то урадили…
Али, толико о томе, то не треба да квари
ваш понос на оно што сте урадили. Ваше
сам године имао давно, знам како је то
када се освоји медаља у тим годинама…
То ће вероватно да вам буде једна од
најдражих медаља. Пуно среће у даљем
раду, желим вам све најбоље. Наравно,
велике честитке стручном штабу, на челу
тренером Ђокићем и Крстићем… Стварно
сам искрено срећан, јер сам био у вашим
годинама, у вашој ситуацији и знам колико
вам то значи. Честитам вам још једном!
– поручио је председник КСС Предраг
Даниловић.

ЖЕНСКА ЕКИПА ВРШЦА АНГАЖОВАЛА ПОЈАЧАЊА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ СЕЗОНУ

ВРШЧАНКЕ ОЈАЧАЛЕ БЕКОВСКУ ЛИНИЈУ
Женска екипа Вршца комплетира
тим за наредну сезону у Првој лиги
Србије, а управа клуба ангажовала је
домаћа и појачања из иностранства.

Дрес Вршца у сезони 2022/23
носиће две турске интернационалке,
Ојку Канлил и Суденаз Фидан, а
осим појачања из Турске Вршац је

ангажовао и бившу играчицу Радивоја
Кораћа, Неду Кукић, као и доскорашњу
играчицу Партизана и некадашњу
омладинску репрезентативку Србије,

Нину Самарџић. Тренер Мирослав
Кањевац ће током наредне недеље
окушити екипу и почети припреме за
нову сезону.
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ СРУШИО БИВШЕГ СУПЕРЛИГАША И ОСТВАРИО ДРУГИ ТРИЈУМФ У МОЦАРТБЕТ ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ ИЗНАД ЗЛАТИБОРА

Фудбалери ОФК Вршца исписали су нову страницу
клупске историје. У првој утакмици пред домаћим
навијачима надиграли су Златибор у свим елементима
и са шест освојених бодова заузели лидерску позицију
на табели. Први меч у прволигашкој конкуренцији на
стадиону под кулом обележила је посета каква годинама
није виђена у Вршцу, преко 1.500 љубитеља фудбала
овацијама са трибина поздравило је изабранике
тренера Ненада Мијаиловића који су им узвратили
пожртвованошћу и ефикасном игром.

МОЦАРТБЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО
ОФК Вршац - Златибор		
РФК Нови Сад - Железничар
Трајал - ИМТ			
Јединство (Уб) - Рад		
РФК Графичар - Лозница		
ГФК Слобода - Мачва		
Раднички (НБ) - Раднички (С)
Инђија - Металац		

3:1
0:1
2:3
0:0
5:1
2:1
1:0
2:2

1.ИМТ		 2
2.ОФК Вршац
2
3.Графичар
2
4.Металац
2
5.Јединство (Уб) 2
6.ГФК Слобода 2
7.Трајал		 2
8.Златибор
2
9.Железничар
2
10.Раднички (НБ) 2
11.Мачва
2
12.Инђија
2
13.Рад		 2
14.Раднички (СМ) 2
15.РФК Нови Сад 1921 2
16.Лозница
2

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

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

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

6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0

Прво узбуђење виђено је већ у 9. минуту, Главинић
је одлично продро по левом крилу, ушао у казнени
простор, уследио је старт дефанзивца Златибора,
домаћи су тражили пенал, али судија Јеринић није
показао на белу тачку. У 20. минуту ерупција славља,
Огњен Илић се ослободио дефанзиваца гостију и
пронашао Главинића у срцу шеснаестерца, млади
нападач ОФК Вршца савршено је пласирао лопту у сам
угао гола Аврамовића и довео Вршчане у вођство, 1:0.
У 35. минуту виђена је најлепша акција на утакмици,
Илић је савршено извео корнер са десне стране а
штопер ОФК Вршца, Милош Николић, велемајсторским
волеј ударцем затресао мрежу и повећао предност,
2:0.
Стручни штаб Златибора у полувремену је извршио
две измене, освежење у игри гостију донели су Рмуш и
Вукмировић, а најистуренији играч Дишић у 61. минуту
успео је да савлада Марковића и врати резултатску
неизвесност. Међутим и тренер Вршчана Мијаиловић
имао је одговор са клупе, улазак Вујића освежио
је офанзивну игру и право је чудо како везиста
филигранске технике није успео да затресе мрежу
Златибора јер се три пута нашао у приликама из каквих
ретко греши. Ипак, дилему по питању победника
решио је тандем младих вршачких нападача, Главинић
је 65. минуту идеално упослио Ивића који је ефектно

послао лопту под пречку и поставио коначан резултат
меча, 3:1 за ОФК Вршац.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 3:1 (2:0)
Градски стадион у Вршцу, гледалаца 1.500,
судија: Данило Јеринић (Београд) 7, стрелци:
Главинић у 20, Николић у 37. и Ивић 65. минуту
за ОФК Вршац, Дишић у 61. за Златибор, жути
картони: Петковић (Златибор).
ОФК ВРШАЦ: Марковић 7, Кадијевић 7
(од 80. Стојковић -), Парађина 7, Петрић 7
(од 62. Мршуља 7), Николић 7,5, Терзић 7,
Станисављевић 7,5, Илић 8, Брауновић 7 (од
62. Вујић 7,5), Грек 7 (од 57. Ивић 7,5), Главинић
8 (од 80. Миливојевић -).
ЗЛАТИБОР: Аврамовић 6, Илић 6 (од 71.
Кампања 6), Митровић 6, Дишић 7, Чумић
6, Јеремић 6 (од 60. Килибарда 6), Врбић 6,
Милорадовић 6 (од 46. Рмуш 6,5), Петковић 6,
Вјештица 6, Икономикос 6 (од 46. Вукмировић
6,5).
Играч утакмице: Ђорђе Главинић

ОСВАЈАЊЕ БОДОВА ОБЕЛЕЖИО СЈАЈАН АМБИЈЕНТ НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ

МИЈАИЛОВИЋ: ЧЕСТИТАМ

ИГРАЧИМА, ХВАЛА СВАКОМ НАВИЈАЧУ!
Фудбалери ОФК Вршца разгалили
су срца својих симпатизера на
премијерном прволигашком мечу
на Градском стадиону и победом
увеличали историјски тренутак за
спорт у свом граду. Тренер Ненад
Мијаиловић похвалио је своје
изабранике, али не дозвољава
еуфорију јер је екипа још увек веома
далеко од свог циља.
Задовољан сам са освојена
три бода и другом победом у
низу. Мислим да можемо још да
напредујемо, али морамо да радимо
да би то остварили, наравно и да
гајимо односе какве сада имамо у
овом сјајном клубу. За три бода смо
ближи опстанку и то ме такође радује,

идемо даље утакмицу по утакмицу,
тренинг по тренинг, са много мотива.
Дуго се у Вршцу фудбалска сезона
није ишчекивала у „грозници“ и
дуго фудбал није био тема број
један у граду. Хиљаду и петстотина
гледалаца на трибинама потврда је
да се најважнија споредна ствар на
свету у великом стилу вратила у срца
љубитеља спорта.
Повратак
публике
на
стадион је за мене утисак број један.
Сваком гледаоцу понаособ наклон до
земље, због њих смо били бољи, хвала
им на великој подршци и позитивној
енергији коју су слали играчима.
ОФК Вршац није клуб коме
место бонус играча представља

оптерећење,
напротив,
против
Златибора тренер Мијаиловић је
почео и завршио са пет играча
млађих од 20 година.
Није битно колико играч
има година већ колико може да пружи
на терену. Биће и једанаест младих
играча у првој постави уколико
радом, залагањем, односом према
обавезама то заслуже, а исто тако
немам ништа против да буде само
један, колико налажу пропозиције.
Нама то не представља оптерећење,
одавно смо опредељени да се клуб
ослања на сопствену омладинску
школу, закључио је Мијаиловић.

Б. Ј.

ПОЧИЊЕ ПРВЕНСТВО У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ ИСТОК

НА СТАРТУ ДЕРБИ – ВЛАЈКОВЧАНИ НА КАРЛОВЧАНЕ
После месец дана припрема, 22 одржана тренинга и пет
припремних утакмица, фудбалери влајковачког Јединства
почињу такмичење у Војвођанској лиги исток. У премијери
их чека меч у Банатском Карловцу против Пролетера.
Предводиће их доскорашњи тренер гребеначког Вултурула,
Аца Какован, који је после пет одиграних припремних
мечева оценио спремност екипе за првенствене дуеле.
Током припрема екипа није било комплетна,
што се у доброј мери одразило на резултате тренинг
мечева. Одмерили смо снаге са Карашом из Јасенова (0:0),
ОФК Вршцем (0:7), Радничким из Ковина (1:4), Црвеном
звездом из Павлиша (0:2) и Будућношћу из Алибунара
(5:0). У прелазном року екипа је ослабљена одласком

најбољег стрелца у свим војвођанским лигама прошле
сезоне, Марка Богдановића, који је отишао у Аустралију.
Искусни Пештерац и Вукајловић отишли су у Долово, док
је Текијашки завршио играчку каријеру. Ангажовани су
доскорашњи играчи ОФК Вршца, Данијел Бељин и Никола
Вранић, из Гребенца су стигли: Барић и Јефтић, прикључили
су се Валентин Јованов и Павлов.
Нови шеф стручног штаба истакао је да су амбиције
клуба стабилна позиција у средини табеле и афирмација
младих играча.
Услови за рад у Влајковцу су одлични. Терен
и инфраструктура су на завидном нивоу, екипа има
изузетну подршку управе и симпатизера. Захвалио бих се

досадашњем тренеру екипе Миши Бељину, који је изузетно
тактички и технички спремио екипу.
Некадашњи стручњак Влајковчана тренутно је у
стручном штабу шампиона Србије у женском фудбалу,
суботичког Спартака, где учествује у припремама екипе за
наступ у квалификацијама за Лигу шампиона.
Јединство на почетку Војвођанске лиге исток, по оцени
тренера Какована, има тежак распоред, после гостовања
у Банатском Карловцу, очекује их меч на домаћем терену
против Црвене звезде из Руског Села, а потом два гостовања
у Кикинди, против ЖАК-а и ОФК Кикинде.

Б. Ј.
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