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Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, 
заштиту животне сердине, комунално стамбене послове, 
инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду општине Пландиште, 
на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гласник 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 - др. 
закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 91. став 1. Правилника о сарджини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) оглашава, 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 35/20 kV ПЛАНДИШТЕ 1 1X10МVA 

Инвеститор: MIDALA INVEST GROUP doo Vršac из Вршца, улица 
Димитрија Туцовића бб. 

Локација: Пут Зрењанин – Вршац, кат. парц. бр. 1990 КО Маргита 
Носилац израде УП-а: Предузеће „Аrt Royal inženjering“ из 

Панчева, Трг Слободе број 1. Предузетник Радован Јеремић, дипл. 
инж. грађ. 

Обраћивач УП-а: Предузеће „Аrt Royal inženjering“ из Панчева, 
Трг Слободе број 1. Одговорни урбаниста Наташа Ђ. Митрески, 
дипл. инж. арх. 

Позивају се сва заитересована правна и физиčка лица да изврше 
увид у урбанистички пројекат број 10/22 

Јавна презентација траје 7 дана почев од 29. августа 2022. 
године, сваког радног дана у времуну од 10-12 сати. 

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради 
Општине Пландиште, улица Војводе Путника број 38 у Пландишту 
у Општинској управи Пландиште и на сајту Општине Пландиште 
https://plandiste-opstina.rs/ 

Информације и обавештења о презентацији можете добити 
на телефон број 013/861-904 у времуну од 10-12 сати у времену 
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од дана од 29. августа 
2022. године. 

Заинтересована правна и физичка лица, на нацрт урбанистичког 
пројекта могу поднети примедбе овом одељењу, за време трајања 
јавне презентације, у писаној форми поштом или преко писарнице 
Општинске управе Пландиште, улица Војводе Путника број 38 
Пландишту, најкасније до 06. септембра 2022.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да 
је Одељење за комуналне и стамбене послове 
и послове заштите животне средине Градске 
управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат 
– Реконструкција локације РБС ‘’PAU75/ PAL75/ 
PAO75/ PAJ75 Вршац – Хемоград’’ к.п. 9675/3 К.О. 
Вршац, у улици Каталпи бб. у Вршцу,на  територији 
града Вршца, носиоца пројекта ‘’Телеком Србија’’ 
а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2 није потребна 
процена утицаја на животну средину (Решење број 
501-33/2022-IV-04 од дана 08.08.2022. године).

 Заинтересована јавност може изјавити 
жалбу против овог решења у року од 15 дана од 
дана његовог објављивања у средствима јавног 
информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине

Покрајинска влада је на седници 
одржаној у среду, 17. августа, утврдила 
Предлог покрајинске скупштинске одлуке 
о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. 
годину. Нови обим буџета износи 95,16 
милијарди динара, што је повећање од 5,96 
милијарди динара, односно 6,68 одсто.

Ребаланс буџета остварен је највећим 
делом у повећаним приходима од пореза 
на добит – 5,37 милијарди динара. Средства 
капиталног дела буџета већа су за 4,85 
милијарди динара и биће распоређена за 
завршетак важних инвестиционих захвата 
који су у току и за нове пројекте.

Две велике инвестиције у водопривреди 
обезбедиће техничке могућности за 
снабдевање водом пољопривредних 
површина у оквиру два система за 
наводњавање на више од 20.000 хектара – 
за те намене предвиђено је 1,13 милијарди 
динара, као и 143,4 милиона динара 
за водоснабдевање у шест локалних 
самоуправа: Бечеј, Бачка Топола, Суботица, 
Инђија, Сента и Нови Сад.

За реконструкцију старог објеката 
Каменице 1 у комплексу Института у 
Сремској Каменици, набавку линеарног 
акцелератора за Институт за онкологију и 

за набавку опреме за здравствене установе 
у АП Војводини – предлажу се средства у 
висини од 1,3 милијарде динара.

Опредељено је 800 милиона динара за 
одржавање саобраћајница на територији 
града Новог Сада, као и 170 милиона 
динара за завршетак реконструкције 
локалног пута Стапар–Сивац.

Средства у износу од 534 милиона 
динара намењена су за техничко-
технолошко опремање Радио-телевизије 
Војводине што ће омогућити потпуно 
пресељење запослених из старог објекта 
у новоизграђени објекат на Мишелуку у 

Сремској Каменици.
За завршетак једног од раније започетих 

дугогодишњих пројеката – адаптацију, 
реконструкцију и доградњу Народног 
позоришта у Суботици – планирана су 
средства у износу од 274 милиона динара.

Иако је првобитно било предвиђено 
задужење од 450 милиона динара код 
Европске банке за обнову и развој 
за пројекте унапређења енергетске 
ефикасности у објектима јавне намене 
у АП Војводини, у овој години то неће 
бити учињено пошто још није закључен 
уговор са ЕБРД, а финансијски потенцијал 
покрајинског буџета омогућава да 
се реализација пројекта енергетске 
ефикасности започне из сопствених 
средстава.

Ребалансом су обухваћена и улагања у 
домове културе, основне и средње школе.

Извор: РТ Војводина

НА СЕДНИЦИ ПАРЛАМЕНТА АП ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДЛОЖЕН РЕБАЛАНС ПОКРАЈИНСКОГ 
БУЏЕТА ВЕЋИ ЗА 6,68 ОДСТО

Сва удружења пољопривредника су током 
вечери прихватила предлог Владе Србије за 
решење њихових захтева, што значи аутоматски 
прекид свих протеста и склањање трактора са 
путева у сваком месту у Србији, речено је Танјугу 
у влади. 

Према сазнањима Танјуга, поред удружења 
“Стиг” и групе грађана “Јужни Банат”, који 
су раније данас прихватили предлог Владе, 
исти предлог прихватила су касније и остала 
удружења, попут “Иницијативе за опстанак 
пољопривредника Србије”, пољопривредника 
из Раче, Крагујевца, Новог Сада и свих осталих 
градова и општина у Србији.

Влада је предложила коначну цену сунцокрета 
ка пољопривредним произвођачима од 73 
динара по килограму, а исплата је договорена до 

15. октобра текуће године.
Истим договором, ограничена је маржа 

посредника на максимум 2,6 динара, док трошак 
транспорта робе од откупног места до уљаре, 
сносе саме уљаре.

За дизел гориво влада је предложила 
подстицај у наредном периоду од 20 динара 
по литру, за 50 литара по хектару, док ће се 
премија за млеко за један квартал у 2022. години 
повећати на 15 динара.

Према данас изнетим и прихваћени 
предлозима владе, она се обавезала да у 
наредном периоду, у вези са креирањем мера у 
сектору сточарства, разговара са сточарима.

Истим документом, пољопривредницима је 
обезбеђен мораторијум на кредите у периоду 
од 12 месеци. Овим је постигнут коначан 

договор са свим пољопривредницима, чиме 
је њихов вишедневни протест завршен, а сва 
пољопривредна механизација биће уклоњена 
са саобраћајница у току ноћи, речено је Танјугу.

Влада Србије раније је истакла да је 
задовољна успешним завршетком преговора и 
да јој је драго да су пољопривредна удружења 
показали висок степен толеранције, разумевања 
и солидарности, имајући у виду тешку недељу 
која је пред Србијом и да су разумели колико је 
за Србију важно очување унутрашњег мира и 
стабилности, саопштено је раније данас.

Део пољопривредника који су данас поподне 
кренули тракторима из Шумадије ка Влади 
Србије са намером да протестују, враћају се 
кућама након што су добили писмену потврду из 
владе да ће испунити данас постигнут договор о 
цени сунцокрета.

То је за Танјуг рекао Милан Милошевић из 
Раче који се са осталим пољопривредницима 

који су кренули за Београд и зауставили се у 
Великој Плани када су чули вест да је договор 
постигнут, и онда одлучили да сачекају потврду 
из Владе којом им се гарантује да ће договор 
бити испуњен.

Потврда им стигла електронским путем, а 
они су кренули назад својим кућама.

“Враћамо се кућама да коначно видимо 
своје породице. Нећемо да будемо у дуговима и 
у минусу, ми смо задовољни и кад смо на нули”, 
казао је Милошевић.

Пољопривредници из Раче Крагујевачке, 
Лапова и Баточине кренули су данас за Београд 
магистралним путем преко Смедеревске Паланке 
и Смедерева, пре него што је постигнут договор 
у влади о цени сунцокрета, а зауставили су се у 
Великој Плани, где су чекали да добију писмену 
потврду о постигнутом договору.

Извор: РТ Војводина

СВА УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПРИХВАТИЛА ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

КРАЈ БЛОКАДА У СРБИЈИ 
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Протеклог викенда, село Куштиљ 
било је централно место културних 
догађаја у околини. Одржана је 
манифестација „Дани Куштиља” где 
су мештани села и уважени гости 
имали прилику да присуствују 
разним културним, комеморативним, 
спортским и кулинарским 
дешавањима.

У оквиру манифестације одржана 
је промоција часописа за културу 
и уметност „Лумина” а на летњој 
бини, у петак, био је одржан 
фолклорни програм са КУД-овима 
из Дете и Оравице (Румунија). Овом 

догађају присуствовао је и Славиша 
Максимовић, члан Градског већа Града 
Вршца, задужен за рурални развој који 
је за своје дугогодишње заслуге у овој 
области добио признање “Повеља 
Куштиља” и титулу почасног грађанина 
овог насељеног места. Овом 
приликом, Максимовић је изјавио 
да је почаствован и веома пријатно 
изненађен овим указом. Пожелевши 
домаћинима пуно успеха у наредним 
данима манифестације, Максимовић 
је напоменуо да Град Вршац подржава 
сва рурална места са територије нашег 
града и да се активно ради на њиховом 

напретку, а што се самог Куштиља 
тиче, у наредном периоду радиће 
се на реновирању Дома омладине, 
на пројектној документацији за 
канализациону мрежу и надамо се, 
ускоро, новом прилазу селу.

У суботу је одржан централни догађај 
у Дому културе где је обележено 140 
година од прве позоришне представе 
у Куштиљу, „Сеоска свадба”, одигране 
12. априла 1882. Од тада, са малим 
паузама, позоришни живот у Куштиљу 

није стао. На свечаној академији 
у част обележавања јубилеја, 
додељена су признања глумцима и 
учесницима представа током година 
интерпретације, а признање је било 
додељено и Граду Вршцу, коју је у име 
града примио др. Трајан Качина, члан 
Градског већа задужен за културу.

Манифестација се званично 
завршила у недељу, кулинарским 
такмичењем и меморијалним 
фудбалским турниром.

ОДРЖАНИ „ДАНИ КУШТИЉА”

МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈА НЕГУЈЕ ТРАДИЦИЈУ

Бесплатну летњу школу програмирања за 
ученике и ученице старијих разреда основне 
школе која је почела 12. а трајаће до 28. августа, 
похађа 74 дечака и 26 девојчица из 33 града и 
општине у Србији.

Ови основци имају прилику да уче основе 
рачунарства, сазнају како је радити у ИТ 
индустрији и које све могућности имају за развој 
каријере у тој области као и да кроз рекреативне 
активности попут излета, квизова и вечери 
друштвених игара упознају Вршац и околину, 
саопштено је из Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.

Смештај и исхрану на бази пуног пансиона 
су обезбеђени у “Дому ученика средњих школа 
Вршац”, док се настава одвија у школском центру 
“Никола Тесла”, недалеко од Дома.

Програм школе прилагођен је предзнањима 
пријављених ђака и према томе су формиране 
групе и организован рад.

Школа програмирања је покренута на 
иницијативу председнице Владе Републике 
Србије Ане Брнабић, као наставак подршке за 
дигиталну трансформацију привреде и друштва 
кроз увођење информатике у основне школе, 
отварање ИТ одељења у гимназијама и друге 
сличне иницијативе.

Организује је Фондација Петља, у оквиру 
пројекта “Изградња кључних рачунарских 
компетенција - ка радној снази будућности”, који 
је подржан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и Владе Србије, а 
спроводи се у партнерству са УНДП.

Извор: РТ Војводина

БЕСПЛАТНУ ШКОЛУ 
ПРОГРАМИРАЊА У ВРШЦУ 

ПОХАЂА 100 ОСНОВАЦА

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС  132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 39. 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

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 

13 У ВРШЦУ
Обрађивач Плана: ЈП „УРБАНИЗАМ“ из Панчева, улица 

Карађорђева бр.4.
Излагање елабората на рани јавни увид обавиће се у холу 

зграде СГ Вршац, Трг победе бр.1 и на порталу Града Вршца, 
почеће од 22.августа 2022.године и трајаће 15 дана.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше 
увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца преко овлашћеног лица пружиће све 
потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим 
решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити 
током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу 
израде плана Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, преко писарнице 
општинске управе, поштом и електронском поштом(mlegan@
vrsac.org.rs), закључно са 06.09.2022.године. 

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и 
сугестије на изложени план за време трајања раног 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 и сугестија на план.

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

Ове године проглашена си 
за ђака генерације у Школском 
центру „Никола Тесла“. Шта за тебе 
представља овај успех? 

- Представља веру да се вредан рад 
и упорност исплате и мотивише ме да 
наставим са даљим успехом. 

На ком смеру си се школовала? 
- Школовала сам се на смеру  

електротехничар информационих 
технологија. Одлучила сам из разлога 
што се те године отварао нови смер 
у вези са програмирањем и то ме 
је привукло. Такође сам чула пуно 
похвала о раду и професорима 
школе. Најинтересантнији су ми 
били пројекти на којима смо радили. 
Један од њих је био да снимимо и 
направимо кратак филм на слободну 
тему. Веома смо се забавили и 
направили доста успомена. Такође 
смо имали заједничку радионицу са 
ученицима из Румуније где смо се 
дружили и учили да правимо веб-

сајтове. Сви пројекти су били веома 
занимљиви и дали нам шансу да се 
дружимо док учимо. 

Како си задовољна образовањем 
које си стекла у средњој школи? 

- Презадовољна сам. Научила сам 
пуно ствари из веома различитих 
области и већина тих ствари је 
применљива у послу и даљем 
образовању. Веома сам захвална 
свом разредном старешини 
Велимиру Радловачки јер нам је 
дао подршку да се такмичимо и 
наставимо са школовањем. 

Које успехе током школовања би 
издвојила као најзначајније? 

- Рекла бих да ми је најзначајнији 
успех из средње школе израда 
инфографика. Нисам била сигурна да 
умем са другарицом да презентујем 
испред великог броја људи, али са 
подршком разредног старешине и 
другара, успеле смо да освојимо прво 
место. Такмичила сам се већином 
из израде презентација, физике и 
математике. 

Чиме се бавиш у слободно 
време? 

- Изван школе волим да 
фотографишем, као и да 3Д 
моделујем. 

За који факултет си се одлучила? 
Како замишљаш своју будућност? 

- Одлучила сам се за ФТН у Новом 
Саду. Замишљам себе као искусног 
програмера у некој фирми или чак и 
у сопственој. Волела бих да се бавим 
програмирањем и дизајном модела. 
Планирам да останем у Србији неко 
време док не стекнем средства и 
добру прилику да се преселим у неку 
другу државу. 

Т.С. 

ВЕРА У РАД И УПОРНОСТ 
ЕМИЛИЈА ОПСЕНИЦА, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „НИКОЛА ТЕСЛА“

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

 Колектив Школског центра „Никола Тесла“ на 
крају школске 2021/22. године, најуспешнијом 
матуранткињом је прогласио Емилију Опсеница, 
ученицу смера електротехничар информационих 
технологија. Емилија је током средњошколских дана 
постигла бројне успехе на различитим такмичењима, 
учествовала у многим пројектима и радионицама. За 
рад у Школском центру „Никола Тесла“ има само речи 
хвале, а ове јесени наставља образовање у Новом 
Саду, на Факултету техничких наука, после кога је, 
сасвим извесно, очекује успешна каријера у свету 
програмирања. 
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Још од чувене генерације Моше и Тиркета, која је на првом 
Светском првенству у Монтевидеу 1930. неправедно остала без 
борбе за светски трон, сан о финалу мундијала остао је недосањан 
за наше фудбалере. Ипак, један Вршчанин мађарског порекла 
имао је ту привилегију. Реч је о овде потпуно непознатом играчу 
под именом Јено Винце, који је најважнију утакмицу на планети 
одиграо на мундијалу у Француској давне 1938. године и то у дресу 
репрезетанције Мађарске.

Овај фудбалски ас рођен је 1908. у тада аустроугарском Вршцу, 
који је, како се негде може прочитати, напустио са породицом 
када је Војводина присаједињена Краљевини Србији. Било му 
је свега десетак година. Играчку и тренерску каријеру успешно 
је градио у матичној земљи – Мађарској, а за Вршац га је, колико 

нам је познато, везивала само чињеница да му је то родно место, 
што се и наводи у свим његовим званичним биографијама. Ипак, 
то је сасвим довољно да уђе у нашу историју као једини фудбалер 
који је рођен на тлу данашње Србије, а био је финалиста Светског 
првенства у фудбалу.

Већ је био у озбиљним годинама за једног спортисту, јер је имао 
тачно тридесет лета, када је те 1938. са мађарском репрезентацијом 
успео да дође до финала светског првенства. На том путу без 
много муке су савладали тадашњу Холандску Индију, тј. данашњу 
Индонезију (6:0), потом Швајцарску (2:0), па Шведску (5:1). У 
последњем мечу Италијани су се, ипак, показали као превелик 
залогај. Савладали су их са 4:2 и други пут узастопно постали 

шампиони света. Иако су остали без титуле, био је то највећи успех 
фудбалера Мађарске. Винце је на том мундијалу одиграо само две 
утакмице, међу којима је била и та најважнија – за титулу. 

За разлику од родног Вршца, Јено Винце је у Мађарској добро 
познато име. Можда је чак и познатији под надимком Пешкир. 
Каријеру је започео 1922. у Дебрецину, док је играјући за Бошкаи, 
у сезони 1930/31, постао најбољи стрелац мађарске лиге са 
постигнутих 20 голова. То га је препоручило да пређе у тада 
чувени будимпештански клуб Ујпешт Дожу, за који је играо читаву 
деценију, од 1934. до краја играчке каријере 1944. године. Био је и 
остао клупска легенда и део најсјајније епохе Ујпешта. У њиховом 
дресу је одиграо чак 136 утакмица и постигао 67 голова.

Када је окачио копачке о клин, постао је тренер. Најпре је 
водио два локална клуба, да би после Мађарске револуције 1956. 

одлучио да напусти земљу. Емигрирао је у Швајцарску, где је 
такође радио као тренер, а потом је са успехом водио и клубове у 
немачкој Бундеслиги. Преминуо је 1988, у 80. години, али нам није 
познато где. 

Остао је упамћен као веома тврдоглав играч, који је добрим 
дриблинзима успевао да надмудри противнике и затресе 
голманову мрежу. Имао је чврст карактер, који му је доносио 
успехе и у тренерској каријери.

Јелена Ј. Баљак

ГОЛГЕТЕР СА ВРШАЧКИМ ПЕДИГРЕОМ
ЈЕНО ВИНЦЕ, МАЂАР РОЂЕН У ВРШЦУ, ЈЕДИНИ ФУДБАЛЕР СА ОВИХ ПРОСТОРА КОЈИ ЈЕ ИГРАО ФИНАЛЕ НЕКОГ МУНДИЈАЛА

Јено Винце,  мађарски фудбалер и тренер, пореклом из Вршца. У време када је био тренер у 
немачкој Бундеслиги.

Репрезентација Мађарске, која је 1938. 
играла финале Светског првенства у фудбалу 

у Француској. Ту је и Јено Винце, пореклом 
из Вршца.

ПОСЛЕДЊИ МЕЧ 
ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Као један од најбољих нападача тридесетих 
година прошлог века, Јено Винце је био 
стандардни репрезентативац Мађарске. У 
периоду од 1930. до 1939. одиграо је 25 утакмица 
и постигао осам голова. Учествовао је на два 
Светска првенства – осим оног у Француској, 
четири године раније је био и на мундијалу у 
Италији, где су заустављени у четвртфиналу. 
Интересантно је то да је његов последњи меч у 
националном дресу био баш против Југославије. 
Одигран је 12. новембра 1939. у Београду, тек 
стотинак километара удаљеног од његовог 
родног Вршца. Мађари су тада славили са 2:0, а 
Јено није био међу голгетерима.

Репрезентације Италије и Мађарске пред 
почетак финала СП у фудбалу, одржаног у 

Француској 1938. године.

Јено Винце (други с десна), мађарски 
фудбалер пореклом из Вршца, био је део 

најславније епохе Ујпешт Доже из Мађарске. 
Година 1939.

Јене Винце са репрезентацијом Мађарске на 
СП у Италији 1934. године. Јено Винце, мађарски репрезентативац 

у фудбалу, пореклом из Врсца. Година 
1938, када је играо финале мундијала у 

Француској.
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У оквиру Вршачког спортског лета, у 
недељу 14, августа, на Градском језеру, 
одржано је треће Првенство Србије у 
акватлону уз учешће 140 такмичара 
из целе Србије у мушкој и женској 
конкуренцији у укупно 24 старосне 
категорије. Титулу најбољег одбранио 
је Владимир Данко (Triogy Racing 
Team) из Новог Сада, док је код дама 
победила Ива Ђукић (Спортикус) из 
Београда.

- Временски услови погодовали 
су такмичарима што је допринело да 
постигнути резултати буду за нијансу 
бољи него на претходном првенству. 
По први пут имали смо и такмичење 
штафета, које су углавном чинили 
наши Вршчани. Захвални смо Граду 
Вршцу, члану Градског већа за спорт 
Марку Рашићу, генералном спонзору 

трке Сава Осигурање, Српском 
Триатлону и свим волонтерима 
који су нам свесрдно помагали око 
организације. Велику помоћ пружио 
нам је Вршачки атлетски клуб, Клуб 
екстремних спортова Изазов, за сваки 
случај били су ту и наши пријатељи 
лиценцирани спасиоци из Беле 

Цркве, срећом нису имали никаквих 
интервенција – рекао  је организатор 
догађаја Кристифор Манчу и додао да 
су такмичари имали изузетно богату 
окрепу поред стазе, да је Свислајон 
помогао са слаткишима и да су велику 
помоћ пружиле и судије из Триатлон 
савеза Србије својим саветима и 
сугестијама. 

Представници Триатлон савеза 
Србије, који су Граду Вршцу и клубу 
Ахилесу трећи пут за редом доделили 
организацију првенства Србије, и 
овог пута били су задовољни, пре 
свега стазом коју Вршац има и коју 

сматрају идеалном. Око језера је 
перфектна асфалтна стаза на којој не 
постоји скоро никаква могућност да 
се такмичар повреди, а вода је увек 
бактерилошки исправна, што је први 
услов да би такмичење могло да се 
одржи. 

- Надам се да ћемо једног 
дана моћу у Вршцу да организујемо 
и такмичења у триатлону, да ће 
моћи да се вози и та фамозна вожња 
бициклима, до тада трудићемо се 
да првенства у акватлону у нашој 
организацији буду све боља, закључио 
је Манчу.

Б.Ј.
Фото: Дејан Голд

РЕКОРДАН БРОЈ ТАКМИЧАРА НА 
ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У АКВАТЛОНУ

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ОДРЖАНА ТРЕЋА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ СПОРТСКОГ ЛЕТА

ПЛАСМАН

жене
1. Ђукић, Ива  37:31  
2. Бошковић, Миона 40:39  
3. Хофман, Лара 40:42

мушкарци
1. Данко, Владимир 34:16  
2. Митровић, Миљан 47:51  
3. Вукајловић, Стефан 48:50

штафете
1. Ферчик, Игор, Сменски радници 
44:11  
2. Иричанин, Игор, ПС   
57:10  
3. Грујин, Дијана, Дрека  
1:05:37
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Астрономи с Технолошког института 
у Масачусетсу (МИТ) ухватили су радио-
сигнал из галаксије удаљене милијардама 
светлосних година од Земље, који се јавља 
у одређеном ритму, попут откуцаја срца, 
објавили су медији у САД. Научници још 
нису успели да одреде тачну локацију ових 
радио-таласа.

Експерти верују да би њихов извор могле 
да буду неутронске звезде, које су настале 
од језгара џиновских звезда које су се 
претходно угасиле.

Сигнали се јављају стално и трају до три 
секунде, кажу истраживачи, док већина 
оваквих радио-таласа траје само неколико 
милисекунди.

„Наш тим је открио такозване рафале 
радио-таласа који се понављају сваке 0,2 
секунде у јасном периодичном обрасцу, 
слично куцању срца, а трају скоро три 
секунде”, наводи се у саопштењу МИТ-а.

„Не само да су таласи веома дуги, 
пошто трају око три секунде, већ је било 
периодичних пикова који су били изузетно 
прецизни, емитујући сваки делић секунде. 
Ово је први пут да је сам сигнал периодичан”, 
рекао је Данијел Микили, истраживач у 
МИТ-у.

(EPA/NASA/ANN FILE)
Извор: Политика

Био је 14. март 1951. Алберт 
Ајнштајн је тог дана навршио 72 
године. Чувени физичар, који је 
рођен у немачком Улму, живео је 
годинама у Сједињеним Државама 
и радио на Институту за напредне 
студије у Принстону. Ту су у његову 
част организовали прославу 
рођендана.

Када је после свечаности изашао 
са Института, напољу су га вребали 
фото-репортери. Хтели су да чују 
понеку анегдоту светски познатог 
професора о ситуацији у свету 
и сниме савршену рођенданску 
фотографију. Ајнштајн је био 
уморан од свих рођенданских 
говора и гужве, а медијску 
радозналост свакако није волео.

Само је хтео да оде. Али није 
могао. Седео је на задњем седишту 
лимузине, стешњен између бившег 
директора Института, Френка 
Ејделата и његове супруге Мери. 
“Доста је, доста је”, кажу да је то 
говорио репортерима, али га нису 
оставили на миру. “Хеј, професоре, 
насмешите се за рођенданску 
фотографију!”, добацио му је један 
од њих.

Ајнштајн, неконвенционални 
слободоумни човек, напокон 
плази гњаваторима језик. Прилику 
је дочекао фотограф Артур Сас, 
и притиснуо окидач апарата. Та 
фотографија ће обићи свет.

TOPHAM PICTUREPOINT / 
TOPFOTO / PROFIMEDIA

Извор: Национална географија

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ЗАШТО 

АЈНШТАЈН 
ПЛАЗИ ЈЕЗИК?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

„УХВАЋЕНИ” РАДИО-ТАЛАСИ 
ИЗ ДАЛЕКЕ ГАЛАКСИЈЕ

Волонтери на Новом 
Зеланду спасили су данас 
седам од девет насуканих 
делфина, доносећи 
канте воде и умотавајући 
животиње у пешкире како 
би биле хидриране све док 
плима на удаљеној плажи 
не порасте довољно да би 
се вратили у море.

Било је најмање 
једно младунче међу 
девет животиња које су 
биле насукане у заливу 
Ваканева на острву 
Вајхеке, код града 
Окланда, саопштила 
је „ Проџект Џона”, 
непрофитна организација 
специјализована за 
спасавање насуканих 
китова и делфина.

Плима је омогућила 
спасиоцима да седам 
делфина врате у море, а 
две животиње умрле су 
пре тога.

Мало острво Вајхеке, 
дом за око 10.000 људи, 
удаљено је око 40 минута 
вожње трајектом од 
Окланда.

Нови Зеланд има 
највећу стопу насукавања 
делфина и китова на 
свету, са стотинама сисара 
на обали сваке године, 
али разлог зашто остају 
заробљени на плажама 
остаје загонетка, наводи 
Танјуг.

(EPA-EFE/STEPAN 
FRANKO)

Извор: Политика

ВОЛОНТЕРИ СПАСИЛИ СЕДАМ НАСУКАНИХ ДЕЛФИНА

Ласерска оловка која може 
да пише у ваздуху најновије 
је откриће кинеских 
научника. Наиме, стручњаци 
из лабораторије Хунгтуо у 
Вухану креирали су оловку 
која користи кратке ласерске 
пулсеве како би уклонила 
електроне из молекула 
ваздуха и претворила их у 
плазму која емитује светлост, 
како би се написане речи 
појавиле у ваздуху, преносе 
светске агенције.

„За цртање у ваздуху 
захваљујући овој оловци нису 
потребни ни табла, папир, 
нити екран. Оловка користи 
пулсеве од само неколико фемтосекунди (једнака једном 

квадрилионитом делу секунде), 
којима је потребно милион 
мегавата енергије. Како су ти 

пулсеви изузетно кратки, 
потрошња енергије и није 
тако велика, а ласерску 
оловку је могуће безбедно 
користити”, објашњава вођа 
истраживачког тима Цао 
Шангдонг.

Научници се надају да 
би ова ласерска оловка 
у будућности могла да 
се користи у квантном 
рачунарству и другим 
напредним технологијама, а 
можда чак и као нека нова 
холографска технологија.

(Wikimedia Commons/
Pangkakit at Chinese Wikipedia)

Извор: Политика

ЛАСЕРСКА ОЛОВКА КОЈА ПИШЕ ПО ВАЗДУХУ
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У центру Суботице прошле суботе 
организовано је прикупљање потписа 
за петицију којом група грађана намера 
да затражи измештање Прихватног 
центра за мигранте.

Организатори су поручили да се 
потписи прикупљају с намером да 
Скупштина Суботице питање боравка 
миграната у нашем граду уврсти у дневни 
ред на некој од следећих  седница 
Скупштине. Истовремено, прикупљају 
се и потписи за петицију која би била 
послата Народној скупштини Србији. 
Подсетимо, након убиства једног 
мигранта и рањавања шест миграната 
у шуми на Маковој седмици, у Суботици 
су одржана три протеста. Велики број 
грађана, посебно Суботичани који живе 
у насељу Макова седмица, незадовољни 
су ситуацијом када су у питању илегални 
мигрант. Они су још на првом протест 
рекли да се не осећају безбедно, да 
свакодневно виђају мигранте у такси 
возилима сомборских регистарских 

ознака, затим илегалне стране 
држављане у мањим и већим групама 
како пролазе њиховим улицама и иду 
ка шуми, одакле илегалним каналима 
покушавају да пређу преко жичане 
ограде коју је Мађарска поставила дуж 
границе Мађарска — Србија.

Многи су навели непријатне 
ситуације које су доживели лично или су 
се десиле некоме кога познају и надају 
се да ће овај проблем бити ускоро 
решен. 

Начелник Севернобачког округа 
Бојан Шоралов је изјавио да је одржан 

састанак посвећен бољој безбедности 
грађана, а посебно је на том састанку 
представника свих релевантних 
институција апострофирано 
неконтролисано кретање миграната. 
Према његовим речима највише 
забрињава што ”без обзира што 
полиција свакодневно премешта 
мигранте са простора града у прихватне 
центре ван града, они константно 
долазе”.

Шоралов је рекао да је у току је 
формирање такозваног посебног 
брисаног простора између шумског 
и граничног појаса, где би полиција 
имала потпуну контролу над кретањем 
миграната. Нагласио је да ће захтевати 
наредних дана још већи број 
припадника специјалних полицијских 
јединица на простору Суботице, 
посебно у насељеним местима која се 
налазе уз шуму.

Н.С.Н.
Извор: Суботичке новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

СУБОТИЧАНИ ПРИКУПЉАЈУ ПОТПИСЕ 
ЗА ИЗМЕШТАЊЕ МИГРАНАТА

Служба за заједничке послове 
Града Новог Сада је за потребе 
Градске управе за  нспекцијске 
послове, у чијем саставу је и 
Комунална милиција, расписала 17. 
јуна јавну набавку за пет возила 
и десет бицикала са камерама за 
надгледање поштовања прописа 
у области саобраћаја. Набавка је 
објављена у различитим партијама, 
са роковима важности приспелих 
понуда 25. јула за возила и 15. јула за 
бицикле. Комисија је донела одлуку 
за  набавку бицикала и склопљен је 
уговор са добављачем Ада систем 
из Новог Сада, а одлука за возила се 
очекује најкасније до 25. августа.

Према речима члана Градског 
већа за комуналне и инспекцијске 
послове Здравка Јелушића сви 
грађани су сведоци великог 
процента непрописно паркираних 
возила у граду, а Комунална полиција 
није могла да на традиционалан 
начин процесуира тако велики број 
прекршаја, па је одлучено да се 
купе возила и бицикли са камерама. 
Истакао је да ће увођењем бицикла 
са камерама, поред возила која ће 
контролисати стање на коловозима, 

бити решен проблем непрописног 
паркирања у пешачким зонама, 
на тротоарима и бициклистичким 

стазама и да ће то допринети 
унапређењу комуналног реда.

Казне за оне који крше прописе 

су високе, износе 250.000 динара за 
паркирање на зеленој  површини 
за правна лица, 25.000 динара 
за физичка лица која паркирају 
на зеленој површини или другој 
површини која није дефинисана као 
површина за паркирање, а правно 
лице мора да плати 150.000 динара 
уколико је возило паркирано на 
непрописном месту које није зелена 
површина.

Пуштање система у рад 
подразумева и одређена техничка 
подешавања, успостављање 
директне конекције са системом 
Министарства унутрашњих 
послова, али се очекује пуна 
фунционалност најкасније до 
краја текуће године. Очекује се да 
ће овакав систему првим данима 
примене процесуирати више 
хиљаду прекршилаца дневно, 
али се одговорни у Граду надају 
да ће Новосађани релативно 
брзо прихватити нове околности 
и драстично смањити број 
непрописно паркираних возила 
како би саобраћај био убрзан на 
задовољство свих.

Извор: НС репортер

Најстарија Подунавска 
мотонаутичка регата у Србији, 
јубиларна 50. по реду, трајала је 
пуних девет дана, од 22. до 31. јула. 
На овогодишњем путовању токовима 
Дунава од Сомбора до Новог Сада 
низводно учествовало 60 чланова 
посаде из Сомбора и околине на 24 
чамца. Регата је кренула од Лавача 
код Апатина, пловила до Сланкамена 
и у Новом Саду се укључила на канал, 
а у Богојеву је изашла поново на 
Дунав. 

- Све је беспрекорно 
функционисало, није било никаквих 
проблема. Време и вода су били 
фантастични, а није било ни комараца. 
Сви чамци су се безбедно вратили 

и сви учесници су задовољни. На 
регати нема баријера што се тиче 
старости, најмлађи учесник је имао 
седам година, а најстарији више од 
80. Све се одвија у природи, најчешће 
у подручјима где нема ни мрежа 
за мобилни телефон па ни деца не 
користе интернет, него уживају у 
природи. Водостај је био низак, што 
је за нас повољно јер је било пуно 
лепих пешчаних плажа на којима смо 
правили паузе - казао нам је капетан 
Марин Голуб, најстарији учесник 
регате који на регатама учествује од 
1979. године.

Т. С.
Извор: Суботичке новине

ОД СОМБОРА ДО НОВОГ САДА ВОЖЕНА ЈУБИЛАРНА 50. ПОДУНАВСКА МОТОНАУТИЧКА РЕГАТА 

ПЛОВИДБА ТОКОВИМА ДУНАВА

И НОВИ САД ДОБИЈА ОКО СОКОЛОВО
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По  седми  пут, Туристичка организација 
Војводине у оквиру кампање Дани 
Војводине,  у Темишвару је 11. и 12. 
августа промовисала комплетну 
туристичку понуду АП Војводине.

Туристичка организација Вршац 
узела је учешће са циљем да позове 
бројне грађане жупаније Тимиш да 
искористе предстојеће лепо време и 
посете бројне манифестације у Вршцу, 
уживају у богатој гастрономији, освеже 
се на купалиштима али и посете Вршачке 

планине и Делиблатску пешчару.
Прес конференцији су присуствовали: 

Генерални конзул Републике Србије у 
Темишвару, Владан Тадић; др Наташа 
Павловић, директорка Туристичке 
организације Војводине, заменик 
Покрајинског секретара, Палимир Тот, 
представник Савеза Срба у Темишвару, 
Драган Попов, као и префект жупаније 
Тимиш, Михаи Ритивоиу и саветник 
председника Жупанијског савета 
Тимиш, Виорел Коифан.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ПРОМОВИСАЛА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ

ДАНИ ВОЈВОДИНЕ У ТЕМИШВАРУ 
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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 (179)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КО ДРЖИ ГАС И КОЧНИЦЕ СВЕТА?
Човек на десетом спрату велеградског солитера у 

својој бетонској јазбини сања призоре са
Пајиног Триптихона као могућу слободу избора у 

свету где он напросто, ако нема струје, нема грејања, 
нема воде, нема боравиште, чак ни јазбину.

Чувени Ноам Чомски, глас свести Америке, пита се 
како су Французи пре два и по века због социјалних 
разлилика, које су биле око две хиљаде пута између 
плебејаца и елите, која је, чини се, променила угао 
ротације свести планете, али где је та страст данас када 
су разлике и читавих милијарду пута?

То се пита Ноам Чомски, али не и ми, јер дуго живимо 
у конформизму чак изобиљу које као да нам је живот 
поклањао па сад када неко то ресетује, кочи, пуни 
разумевања прихватамо као мање купања, мање оброка, 
мање топлог комфорнизма, све зарад тога да не буде 
горе а може.

Пајин Триптихон је билборд, информатички памфлет 
масовни медиј свог времена.

У то време бајтови,терабајтови, информатичка мрежа 
нису били ни у визијама пророка.

Данас нам се смеши преузимање од стране 5Г. Мрежа, 
већ нас мерка шеста генерација, упоредо како наши умови 
најављено постају хладнији, конформизам неизвеснији, 

када је све мање хране а гориво све скупље и све оно што 
нам ускраћује стварни живот компензује нам сајбер свет 
бесконачне забаве у којој и најдепресивнији мргуд може 
удавити своју тугу.

Споменути амерички мислилац указује на суштински 
јаз духовности савременог човека, отровну поделу 
човека као хомодуплекса једног пред светом и оног 
сакривеног и притвореног.

А права наше подвојености која се може наслутити 
на лицима људи на Пајином Триптихону не постоји 
или их нико није обавестио да је њихов ум такав. 
Правии хомодуплекс, наставља Чомски је патолошко 
запостављање сопствене духовности, интуиције, коначно 
замирање уметности. Са појавом метамодернизма све 
мање је разлика између ексклузивности садржаја наше 
свести и сајбер фантомског света.

Можда је наша послушност док чујемо шкрипање 
точкова развоја света коме је неко повукао ручну и то 
што је и ово мало таква цивилизацијска премија као 
свест да бар у развијеном свету већина људи живи много 
бољим комформистичким изобиљем него сви француски 
краљеви. 

Бар неколико генерација на овој планети, која постаје 
нечије власништво, имало је среће да живи достојано 

човека, да окуси живот чак и у претеривању изобиља свих 
врста, потрошње, производње, путовања, хедонизма, 
културе, недостижног конформизма свих врста и будући 
власници планете изгледа да свој посед желе без нас, 
како каже Чомски.

На Пајином Триптихону ограничења живота била су 
по мери незнања степена развоја, чак заблуда. Данашња 
ограничења, колико калорија човек треба да троши, 
колико да се греје, који пол да буде, прво се прописује 
у великом свету којем толико желимо да наликујемо да 
ћемо и то да кусамо.

Имамо осећај кривице кад издахнемо угљендиоксид 
и остављамо карбонски траг, како се каже у 
новоговору, и када се са стрепњом слажемо са изјавом 
мултимилијардера да човек све мање вреди а све више 
кошта и како један духовити човек креативно каже, 
некоме не смета толико загађење колико загађивачи.

И то је крај једне идиличне приче тренутка невиности 
на Пајином Триптихону, када на пијаци није оно што ми 
производимо већ нешто што би било бачено да ми не 
купујемо, када су виногради давно закоровљени, а ми 
смо без посла.

Т. Сухецки  

Београдски састав Rain Dogs скоро 20 година активно изводи 
музику легендарног Том Вејтса. Иако замишљен као једнократни 
трибуте банд, врло брзо је прерастао у градску клупску атракцију, 
а кроз године, у својеврсни путујући кабаре који је наступао по 
целој Србији као и у окружењу.

Вејтсови фанови биће позитивно изненађени и визуелно и 
музички, а остали ће уживати у мешавини блуза, џеза, свинга, 
звуцима Кубе, Русије, Француске....односно свим жанровима кроз 
које је Вејтс уврнуто пролазио и користио да исприча своје приче. 
Бенд се састоји од седам чланова - глас, бас, бубњеви, гитара, 
саксофон, клавир и хармоника.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ДОБРЕ СВИРКЕ, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ ЗА ПЕТАК 19. АВГУСТ ОД 21 ЧАСОВА, НА ЛЕТЊОЈ СЦЕНИ ДОМА ВОЈСКЕ, 
НАЈАВЉУЈЕ КОНЦЕРТ БЕНДА RAIN DOGS.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ 
МУЗИКЕ 

ТОМА ВЕJТСА

ПЛАТФОРМА WOMBA ЗА ИЗВОЗ СРПСКЕ 
И БАЛКАНСКЕ МУЗИКЕ У СВЕТ

World Music Balkans (WOMBA), 
нова музичка платформа за 
популаризацију и извоз српске и 
балканске музике у свет, премијерно 
је и успешно представљена у оквиру 
овогодишњег издања ЕXIТ фестивала, 
кроз истоимену конференцију и 
showcase. Конференција је одржана 
од 8. до 10. јула у Wellnes & SPA ресорту 
„Фрушке терме”, уз присуство више 
од 100 делегата професионалаца 
музичке индустрије из Европе и 
света, док је специјални схоwцасе 
представљен на самом фестивалу од 
7. до 10. јула, на новој локацији знатно 
унапређене Еxitove Pachamama бине. 
WOMBA платформа креирана је у 

оквиру европског пројекта МОСТ – 
The Bridge for Balkan Music, који је 
подржао Програм Креативна Европа. 
ЕXIT фондација је, уз Hangvető, Piranha 
Arts (званични организатор WОМЕX – 
Workd Music EXPO), Songlines (водећи 
светски World Music медиј) и шест 
других партнера из Европе, важан 
партнер музичког пројекта МОСТ, 
са заједничким циљем повезивања 
уметника, промотера, догађаја, 
издавачких кућа и организација 
из региона фокусираних на 
традиционалну музику Балкана, 
популаризовања World Music жанра 
на овим просторима и извоза српске 
и балканске музике у свет.
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ДАНИ ЧЕШКЕ 
КУЛТУРЕ И 

ИЗЛОЖБА МОЈ КРАЈ 
МОЈОМ КАМЕРОМ 
У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

У оквиру Вршачког културног 
лета организатор, Културни центар 
Вршац, најављује занимљив програм 
за следећу недељу: одржаће се Дани 
чешке културе са више различитих 
садржаја, биће изведена још једна 
дечија представа, а следи и изложба 
фото овогодишњег конкурса Мој 
крај мојом камером, у сарадњи са 
Фестивалом Циркулирање.
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ФРАНЦУСКЕ 
ЋУФТЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г  јунеће плећке
- 100 г презли 
- 4 јаја 
- 100 г киселе павлаке
- 1 главица црног лука 
- веза першуна 
- 2 кромпира
- 50 г сусама 
- 1 чен белог лука
- пола кашике соде 
бикарбоне 
- 1 кашика француског 
коњака
- уље, со, бибер 
- 50 г пармезана 
- качкаваљ

ПРИПРЕМА: Јунећу плећку самлети у машини 
за млевење меса. У дубљу посуду ставити ситно исечен црни 
лук, нарендати кромпир, додати уситњен бели лук, ситно 
исецкан першун, соду бикарбону, павлаку, млевено месо, 
сусам, коњак, 2 јаја, со и бибер, па све руком сјединити. 
Припремљену смесу ставити у фрижидер да одстоји сат 
времена. У одвојеној посуди умутити 2 јаја. Смесу извадити 
из фрижидера и формирати цуфте. Сваку ћуфтицу уваљати 
у умућена јаја, па у презле. Пржити у добоком уљу, добро 
загрејаном. Пржене цуфте вадити на тацну обложену 
салветом (да упије масноћу), па преко нарендати качкаваљ.

НАМИРНИЦЕ:

- 600 г  пилећих прса 
- 150 г брусница
- мало цимета 
- 3 велике јабуке 
- 60 г путера 
- 10 г брашна
- 2 кашицице зацина Ц 
- 500 г пилецег филеа 
- 1 кашика маслиновог 
уља 
- 50 мл воде 
- 2 кашике шећера 
- 1 кашика џема од бруснице

ПРИПРЕМА: Бруснице катко 
прокувати са шећером. Оставити да се охладе, 
па процедити воће, а сок скувати.Пилећа 
прса исећи на шницле, мало излупати, посути 
зачином Ц и са једне стране посути брашном. 
Препећи их на загрејаном уљу или у грил 
тигању, прво на побрашњеној страни, а заим 
окретати, све док не добију златножуту боју. У 

међувремену, на 10 г загрејаног путера лагано 
препећи јабуке (исецене на кришке) док не 
добију боју, па их посути циметом. У тигањ, у 
коме се пекло месо, додати сок од брусница и 
џем, па прокувати на лаганој ватри. Умешати 
остатак путера исецканог на коцкице, а на крају 
додати бруснице. Печене шницле служити уз 
јабуке и прелити сосом од брусница.

Д Е С Е Р Т  С А 
Б Р Е С К В А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 2 мање брескве
- 3 дл грчког јогурта
- 1 дл слатке павлаке
- 200 г џема од бресака
- 4 г желатина
- 1 лимета
- 60 г шећера у праху

ПРИПРЕМА: 
 Потопити листиће желатина у хладну воду 

10 минута. Опрати лимету, нарендати кору и 
исцедити сок. Бресквама уклонити кожицу 
и исећи на кришке. Помешати пола сока од 
лимете с џемом и мало га загрејати. Умутити 
павлаку са шећером. Загрејати оцеђен 
желатин са 4-5 кашика јогурта на лаганој 
ватри, непрестано мешајући, док се желатин 

не отопи. Умешати јогурт са желатином у 
остатак јогурта с кором лимете и преосталим 
соком. Измешати добро, па додати павлаку и 
пажљиво промешати. Распоредити половину 
џема у 6 чинијица. Преко нанети смесу од 
јогурта.

Покрити чинијице и ставити у фрижидер 
да се десерт охлади и стегне. Декорисати 
кришкама бресака и остатком џема.

К УЛ И Н  К У В А Р

А Р О М АТ И Ч Н А 
П И Л Е Т И Н А 

П Р Е Л И В Е Н А 
С О С О М  О Д 
Б Р У С Н И Ц А

СЕНДВИЧИ 
СА СИРОМ И 

ЈАБУКОМ
НАМИРНИЦЕ:

- 10 кришки хлеба 
- 250 г гауда сира 
- 250 г сремског сира
- 2-3 накиселе црвене јабуке 
- пола кашичице бибера

ПРИПРЕМА: Добро опрати јабуке и не 
љуштити. Спустити јабуке у кипућу воду и оставити их 3 
мунута. Извадити јабуке из кипуће воде и исећи на крупне 
кришке. Кришку хлеба премазати слојем сремског сира, 
мало побиберити и преко ставити режањ гауда сира. Преко 
гауда сира ставити већу или две мање кришке јабуке. Преко 
кришки јабуке ставити опет режањ гауда сира и преклопити 
другим парчетом хлеба.

НАМИРНИЦЕ:

- 8 парчета интегралног 
хлеба 
-12 режњева панчете  
- 1 главица црног лука 
- свеже млевени бибер 
- 2 шољице руколе 
- сир за мазање

ПРИПРЕМА: Сланину танко 
исећи и пропржити на тефлону. Извадити на 
папирнати убрус да се оцеди вишак масноће. 
Тост препећи на рингли. Црни лук исећи на 

колутове. Тост премазати мајонезом. Преко 
ставити сланиницу, црни лук и пар листова 
руколе. Поклопити тостом и служити топло.

 С Е Н Д В И Ч И 
С А 

Д И М Љ Е Н И М 
Л О С О С О М

НАМИРНИЦЕ:

- 12 кришки хлеба од целог 
зрна
- 200 г димљеног лососа
- 2 везе нане
- 300 г швапског сира
-2 кашике сецканих семенки 
бундеве
- 200 г празилука
- шака зрна нара
- со, бибер

ПРИПРЕМА: 
У чинији измешати сир и семенке бундеве. 

Посолити и побиберити и добро измешати. 
Празилук исећи на колутове. Кришке хлеба 
премазати сиром.

Преко посути празилуком, поређати 
листове нане и филете лососа. Побацати преко 
димљеног лососа зрна нара и преклопити 
кришком хлеба.

С Е Н Д В И Ч И 
С А  П А Н Ч Е ТО М
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MAGYAR TÜKÖR

Harminckilencedik alkalommal  
rendezték meg az arató 
fesztivált Muzslyán
Június 24 –ét a római katoli-

kus  naptárban kiemelt ün-
nepként jelölik. Ekkor van 

Keresztelő Szent János napja 
(Szent Ivánként is ismert), ha-
gyományosan ekkor kezdődik 
meg a legkorábban érő kalászo-
sok betakarítása. A katolikus 
egyház másik ünnepe, Szent 
Péter és Pál napja a mezőgazda-
ságban az aratás jelképes kez-
dete, hiszen a rozs és a búza 
Péter Pál napjának környékén 
válik vágáséretté.

A kenyérgabona beérése és 
aratása azonban nem ünnepek-
hez kötődik, az időjáráshoz kell 
alkalmazkodnia a parasztem-
bernek. Ha az említett napon 

nem is, de Szent Jakab havában, 
július 2 –án, Sarlós Boldogasz-
szony napján falvainkban már-
megkezdődött az aratás. Elő-
ször  az árpa, majd a kenyérga-
bona betakarítását végezték el. 
Erre a napra már megszakadt 
a búza töve, és ez őseinknél az 
aratás kezdetét jelentette. 

Muzslyán  39 évvel ezelőtt  
rendezték meg az első aratóver-
senyt a helybeli mezőgazdasági 
szövetkezet szervezésében. Ezt 
az elmúlt szobaton  a Hagyomá-
nyápolók Egyesület és a Klasz-
ter Fókusz Családi Gazdálko-
dók Egyesűletének szervezésé-
ben az idén is megszerveték az 
arató fesztivált. Az ez évi ren-
dezvénynek a  Földtől az aszta-
lig jelképes címet is adhatnánk.

A kora reggeli órákba, a fesz-
tivál megnyitására a falú köz-
pontjában a Petőfi Sándor Ma-
gyar Művelődási Egyesület szé-
káza előtt került sor, amelyen 
ünnepi beszédet Simo Salapura 
polgármester és Palatinus Ervin 
a muzlyai helyi közösség taná-
csának elnöke mondtak.

A muzslyai határban Kalapis 
Stoján atya megáldotta a búza-
táblát, a vágásra váró búzát, és 
az ünnepség részvevőit, ezt kö-
vetően Fremond Árpád a VMSZ 
elnökségi tagja és a Szerb parla-

ment képviselője szólt az egybe-
gyűltekhez, aki egyben meg is 
nyitotta az aratóversenyt. 

Külön érdekeségnek számit, 
hogy ebben az  évben a verseny 
legidősebb részvevője a muzs-
lyai RÉMUSZ színeiben induló  
nyolcvankét éves Emán Pál volt, 
míg a legfiatalabbjai Babinszki 
Áron, Babinszki Ádám és Kovács 
Kornél  a muzslyi Partiak csapa-
tának tagjai voltak. A legdísze-
seb öltözetben  nagybecskerek-
ről érkeztek még pedig Katarina 
Čolak, Elena Ilić, Lana Sikimić 
és Hela Savičić. A rendezvényre 

vendégek jöttek  Magyarország-
ról, Romániából, valamint Szé-
kelykevéről és Tordáról.

Emlékeztetőül el kell mon-
dani, hogy a kézzel learatott bú-
zát paraszt kocsikkal a gazda-
sági udvarokba szállították és 
csak ezt követően került sor a 
cséplésre. Egy ilyen folyamat, 
melyet a Szántóföldtól az asz-
talig nevezhetünk, vagyis a fo-
lyamat amely során a kenyérga-
bonából ropogós friss kenyér el-
készül megközelítőleg két havi 
munkát vett igénybe. 

KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ

Lili bárónő a színpadon
A nagybecskereki Madách 

Színház ismét egy komp-
lett operetet állított színpad-
ra. A közönség ez aklalommal 
Huszka Jenő és Martos Ferenc: 
Lili bárónő operettjét láthatja 
majd. A Bega-parti város tár-
sulatajúnius utolsó napjaiban 
zártkörő bemutatót tartott, te-
kintettel, hogy a tavalyi évad 
utolsó heteiben a nagybecske-
reki színház nagytermét a fel-
ügyelőség omlás veszély miatt 
lezárta, és az használaton kí-
vül volt. A termet június utol-
só napjaiban vehették csak is-
mét birtokukba a színészek és 
a közönség. Tekintettel, hogy 
ez a színházi évad utolsó nap-
jait jelenti, és az igen kedvezőt-
len időjárási viszonyok miatt 
döntöttek a zárkörű bemuta-
tó rendezéséről. A közönség 
a következő évad elején lát-
hatja majd a darabot, amely az 

idén 70 éves Madách jubielu-
mi ünnepségével együtt lesz 
megtartva.

A Lili bárónőt Tóth Irén ál-
lította színpadra. Az előadás 
egyik érdekessége, hogy a Ma-
dách társulata először tecnhikai 
újítással mutatja be a darabot, 

ugyanis az betétdalok énklésé-
nél mikroportokat hasznának 
a színészek. Ezt a felszerelést a 
színház a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt támogatásának kö-
szönve szerezte be. A támoga-
tás értéke megközelítőleg fél 
millió dinár volt. 

Ezen technikai újítással a 
társulat kültéri színpadokon is 
fel tud lépni, ami az eddigiekig 
igen körülményes volt.

A zenei alapokat Huszka Je-
nő betétdalai alapján Klemm 
Dávid dolgozta ki. Az éneke-
ket viszont Rontó Márta taní-
totta be. A korhű jelmezeket 
Venczel Valentina tervezte és 
a Tina Szalon varrodájában ké-
szültek el.

A közönség a következő sze-
repostásban tekintheti meg a 
darabot: Lili bárónő: Körtési 
Katarina, gróf Illésházy: Juhász 
Valentin, báró Malomszeghy: 
Balázs György, Frédi: Kelemen 
Imre, Clarisse: Rontó Márta, 
Agata grófnő: Kovács Hajnal-
ka/Mészáros Violetta, Kriszti-
na grófnő: Kiss Gizella, Becsei: 
Jenovay Lajos, és mindensze-
repben: Kósa Zoltán.

Az operett bemutatását Ma-
gyarország Kormánya a Bethlen 
Gábor Alapkezelő, a Tartomá-
nyi Művelődési és Tájékoztatá-
si Titkárság támogatta.

Olajszentelési 
szentmise a 
nagybecskereki 
székesegyházban
Az idei évben június 27-én Szent László ünnepén tar-

tották az olajok megáldásának szertartását a nagy-
becskereki székesegyházban. Az ünnepi szentmisén, me-
lyet Dr. Német László SVD megyéspüspök mutatott be, a 
Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztorai megújították 
papi fogadalmukat. 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA HÍREI

Észak-bánáti 
zsinati animátorok 
találkozója Szajánban
A Szajáni plébánián ke-

rült sor június 18-án az 
észak-bánáti zsinati animá-
torok találkozójára. Dr. Né-
met László SVD püspök atya 
megköszönte a több éves 
odaadó munkájukat a zsinati 
folyamatokban. Ismertette a 
zsinati dokumentum legfon-
tosabb rendeleteit és a jövőre 
vonatkozó öt éves terveket.

Kérte az animátorokat, 
hogy ezután is maradjanak 
az egyházmegye aktív tag-
jai és segítsék a plébániák 
munkáját, fejlődését. Az 
előadás végén az animáto-
rok kérdéseket tehettek fel.

A kötetlen beszélgetés 
után kiosztásra kerültek a 
püspök atya  ajándékai és 
a találkozó agapéval zárult.

 »Clarisse szerepében Rontó Márta és a Lili bárónőt alakító Körtési Katarina

 »Olajszentelés

 »Az animátorok találkozója

 »Döntött a képviselőtestület

„
 Muzslyán  39 évvel 
ezelőtt rendezték meg 
az első aratóversenyt 
a helybeli 
Mezőgazdasági 
szövetkezet 
szervezésében

 »A verseny legidősebb részvevője Emán Pál »A parti csapat Dobó Ilona és József, valamint a legfiatalabb résztvevők

 »A tordaiak csapata

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

NAGYBECSKEREKI KÈPVISELŐTESTÜLET ÜLÈSE

Rendkívüli ülèsen 
döntöttek a vízről 
A városi kèpviselőtestület kedden rendkívüli ülèst tar-

tott, melynek napirendjèn város ívóvíz ellátásának a 
kèrdèse szerepelt. A tanácsnokok döntèse èrtelmèben a 
víz tisztításával a belgrádi szèkhelyű Pannonia Water cè-
get bízzák meg. Az erről szóló megállapodást a Szerb Kor-
mány èpületèben írták alá szerdán.

A TERMÖFÖLDEK ÖLELÉSÉBEN A NAPSUGARAS TÓ PARTJÁN
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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.

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.

Продајем плац површине 5 ари изнад 
психијатрије, плац је раван. Тел. 013/830-
380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издаје се намештен једнособан стан на 
Војничком тргу, број 21. Тел: 064/225-9258.

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.

Издајем трособан ненамештен стан у 
улици Д.Туцовића. Тел. 065/3131-000.

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.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1391

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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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 или у 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. 064/8372-635.

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.

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, 
среда, петак од 8 до 11 часова. Тел. 013/839-
569 и 066/8013-286.

На продају 4 кубика резане грађе. Тел. 
064/2355436

Бицикл средње величине (женски) 
Немачке производње врло повољно (у 
одличном стању). Тел. 064/4256130

Травокосачица на бензин, машина за 
прање веша“Раде Кончар“, убодна тестера. 
Тел. 013/885-019.

Продајем телевизор „Vox“  лед , 32 инча, 
81 цм, мало коришћен, као нов и разне 
кућне апарате .све је ново некоришћено. 
Тел. 064/3906-276.

Продајем електричи шпорет „Слобода 
„ Чачак, исправан, мало коришћен и нову 
плинску пећ „Алфа  план“ и две пећи на 
дрва. Тел. 064/3906-276.

Ротвајлер, штенад , 2 мужјака, једна 
женкица, и њихова мајка пред парењем 
на  продају, повољно, могућ договор. Тел. 
061/2406-95.

Presa canario, жута женка купирана, 
родитељи са  Канарских острва , пред 
парењем. Могућ сваки договор. Тел. 
061/2406-295

Х луле за проточни бојлер. Тел. 063/1270-
245

На продају када „Колпа-сан“ бела 140х70 
комплет, још под гаранциојм. Комода 
од пуног чамовог дрвета са  пет фиока 
70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. Тел 063/1077-271

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

ДРОБЊАК ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ 
Тог дана изаћи ћемо на његов гроб, прекрити га цвећем и залити сузама.
Ожалошћени отац Драгомир и мајка Добрила и многобројна родбина.

Дана 28. августа 2022. године навршава се 37 године од преране смрти 
нашег сина јединца

ДРАГИЦЕ ЉУБИЧИЋ
“Све је нестварно док траје и дише;
 Стваран је цвет чија одсутност мирише
 И цвета, а цвета већ одавно нема ...”

Толико смо те волели, да те никада не можемо заборавити.
Твоји: ћерка Катарина, унук Стефан, зет Зоран, брат Живко са породицом 

и заова Вера са породицом.

 ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Дана 18.августа 2022.године навршило се 
двадесет тужних година од када се изненада 
угасио живот наше најдраже мајке, сестре и баке
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Не можете да је видите, али она је доле 
и посматра како вам се ноге померају 
у мутној води. Најмоћнија машина за 
убијање у природи, предатор на врху 
ланца исхране још од времена диносаура. 
Торпедо саздан од меса, костију и зуба. 
Немате где да побегнете.

Кад је сазнао да је млада девојка на 
ужасан начин настрадала на ноћном 
купању, шеф полиције Мартин Броди 
посумњао је у напад ајкуле. Затварање 
плаже за купаче била је његова прва 
инстинктивна реакција, али градић 
Ејмити на Лонг Ајланду налазио се на 
почетку дугог, врелог лета и нове сезоне. 
Градоначелник је очекивао најезду 
гостију, а ајкуле су биле реткост у овим 
водама.

Ипак, напади се настављају, а група 
вештих и одлучних људи спремна је да 
крене у лов на ајкулу убицу.

Питер Бенчли одрастао је у Њујорку, 
дипломирао на Харварду, а затим радио 
као новинар и писао говоре за америчког 
председника Линдона Џонсона. 

Био је еколог и искусни ронилац, 
осмислио је и учествовао у десетак 

пројеката и документарних филмова 
посвећених природи и океанима. Успех 
филма мучио му је савест све до смрти. 
„Знајући оно што знам сад, никад не 
бих могао да напишем ту књигу данас”, 
изјавио је у интервјуу из 2005.

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

ЛЕГЕНДА 
КОЈА ОДБИЈА 

ДА УМРЕ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА ЉУБИТЕЉЕ КУЛТНИХ ХОРОР ОСТВАРЕЊА 
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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

Обрада винограда одступа од 
оне из ранијег времена у понеком 
погледу; док се раније резана 
лоза помоћу бургије у обрађено 
или на стрмом прекопаном 
земљишту веома густо садила, 
чокотима нису додаване притке, 
данас се за подизање једног 
винограда одређено земљиште 
брижљиво риголује и равна, а 
место појединачних чокота помоћу 
унакрс затегнутих канапа означава 
и калемове сада у ископане садне 
рупе поред раније побијених 100-
120 цм високих притки или калеме 
у случају да се на месту калеми.

Раздаљина чокота и размака 
између врста, која је на почетку 
обнове износила 90-100 цм данас је 
око 80 цм и на једном катастарском 
јутру стаје 8000 чокота. Воћке се 
данас не саде више толико као 
раније.

Обрада земљишта раније се 
са великим делом радила помоћу 
коња, док данас, тек у новије

време, опет, поједини власници 
винограда почињу да примењују 
плуг.

Резидба није више ранија гола 
резидба, већ је, напротив једна 
врста резидбе у облику чепа и ради 
се помоћу лозних маказа, док се 
раније користио нож у облику српа 
(косир).

Заштитне мере против 
перноспоре (пламењаче) 
помоћу бордовске чорбе данас 
су уобичајне, исто као и у јесен 
ослобађање чокота од брандуса, 
који избијају из племенитог дела 
(одкорењавање).

Наднице су нечувено велике: 
у пролеће 2,40-2,50 круна , у лето 
3,60-3,70 круна, у јесен 2,40-3,60 
круна, у зиму 2,00-2,60 круна.

Вршачка вина поседују јужни 

карактер, она су, наиме, богата 
алкохолом, али сиромашна

киселинама, јака су, сладе, 
поседују довољно сувих материја; 
бела вина су зеленкасо-беле боје, 
црна су тамно обојена. Грожђе 
кадарка, чини се, не може више 
на Riparija portalis подлози сваке 
године и на сваком месту да 
постигне ово савршенство зрелости 
и да даје тако изванредно вино 
коме Вршац заправо захваљује свој 
ранији глас (Вршачки ауспрух), зато 
овде производња црног вине нема 
више ранији значај и ограничава се 
на најбоље положаје на Брегу. 

Овај недостатак поправља, ипак 
делом, овдашњи заиста добар 

квалитет који је постигло вино 
отело, чија је годишња производња 
око 10.000 хл.

Највећи део бербе, који износи 
преко 200.000 хл, купују аустријски 
вински трговци већ као кљук 
или као младо вино ради сечења 
(купаже) аустријских киселих 
вина, или, у најновије време, за 
производњу разних слатких вина, 
при чему и одлично погодују 
његове споменуте особине. Велики 
део вина, ипак, заслужује да се цени 
не само као стоно вино, већ такође 
као ракија доброг квалитета, 
што, такође, сведоче награде и 
одликовања добијена на разним 
изложбама (тако на пр. 1875. Нови 

Сад, Будимпешта; 1876. Сегедин, 
Темишвар; 1877. Париска изложба; 
1879 . Столни Београд; 1888. Брисел; 
1896. Миленијумска изложба, 
Будимпешта).

Нарочиту сложеност вршачким 
вину већ је дала чешћа злонамерна 
критика, али и неправедне 
изјаве, делом неистините тврдње 
страних трговаца вином, чак 
стручних органа, а потом је вино 
произведено од вршачког грожђа 
већ више пута анализирано 
и анализе на погодан начин 
обзнањене. Последња таква акција 
потиче из 1906. године, када је у 
државним подрумима у Будафоку 
из грожђа са различитих положаја 
из вршачке области 11 сорти вина 
цењено и Краљевском угарском 
хемијском институту предато 
ради анализирања. Подаци су 
објављени 1908. године у 11 свесци 
“ Kiserletugyi Kozlemenyek” према 
којима састав вршачког вина је у 
просеку следећи:

У 100 кубних сантиметара вина 
налази се: волумен алкохола -10

Алкохол-8
Екстрат ослобођеног шећера 

-1.83
Слободне киселине-0,46
Глицерин - 0,72
Екстратне материје - 1.85
Пепео -0.21
Редуциране материје -0.12
Фосфорна киселина - 0.021
Мора се споменути да је на 

изложби вина, одржаној 11. 
фебруара 1909. у Вршцу, од вина 
из 1908. године на 18 небираних 
узорака белих и црних вина 
испитиван садржај алкохола и 
константован у 7 узорака 10.5-
11.5%, у 8 узорака 11.5-12.5%, и у 
3 узорка 12.5-14.5 % алкохолног 
волумена.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (50)
КРАТАК ОПИС ВИНОГРАДАРСТВА 

ГРАДА ВРШЦА
Написао Алфред Берначки, 

секретар Виноградарске секције народно-привредног  удружења

Превео Петар Јоксимовић

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 31, 22. АВГУСТ 1977.

КУПАЛИШТЕ ЗВАНО ЖЕЉА 
– ДОГОДИНЕ СТВАРНОСТ

Пролазиле су године, летње жеге, а Вршчани су безнадно гледали 
у своје језеро које је пропадало. Овога пута, међутим, неугодна 
традиција загађеног купалишта ће најзад бити прекинута. Окупили 
су се људи и сада њихове снажне машине, полако али сигурно дају 
нове обрисе будућем-уређеном вршачком језеру, које ће како се 
планира, прерасти у рекреациони центар. А да ће започети послови 
бити и завршени, гарантује се, између осталог, чињеницом да су 
потребна средства (око четири милиона динара) - обезбеђена.

- Радови на уређењу  језера, предвиђени за ову годину, за 
сада теку без застоја. Наравно, то је резултат и чињенице да смо, 
најзад, обезбедили потребна финансијска средства - обавестио 
нас је недавно Раде Симин, секретар Прве месне заједнице. – У 
међувремену, наиме, Самоуправна интресна заједница за  стамбено-
комуналну област је фонду за уређење вршачког језера уступила 
петстотина, а од општинског СИЗ-а за одмор и рекреацију радника 
пристигло је 750 хиљада динара. Други, значајни део је  обезбеђен 
позајмицом, док је остатак притекао (или ће притећи) од радних 
организација. 

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 31, 22. АВГУСТ 1977.

АВИОНИ ЋЕ ПОЛЕТАТИ ИЗ 
ВРШЦА

 
Једанаестог септембра, на аеродрому Ваздухопловног школског 

центра ЈАТ-а у Вршцу- стартује Двадесети, јубиларни аеро-рели. Ова 
ваздухопловна манифестација, чији је покровитељ ЈАТ, одржава се 
у години Титових јубилеја и у тренутку обележавања три деценије 
од формирања Југословенског аеротранспорта и 50 годишњице 
Ваздухопловног савеза Југославије.

Очекује се да ће на овогодишњем релију, чија прва етапа 
креће 13. септембра на релацији Вршац - Нови Сад - Бања 
Лука, учествовати око 30 пилота, односно сви они који су се на  
републичким и покрајинским такмичењима пласирали за ову 
највећу ваздухопловну манифестацију у нашој земљи.

- Ми, као први и почасни домаћини, ћемо се посебно 
припремити, како би отварање било што успешније. Поред 
тога што ће се овде извршити демонстрација свих летелица 
које ће учествовати у релију. Вршац ће ову манифестацију 
поздравити и културно-уметничким наступом својих 
аматера - рекао нам је Милош Шуњеварић, директор 
Пилотске школе ЈАТ-а. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Владимир Ђокић један је од најбољих 
младих кошаркашких стручњака Србије, који 
иза себе има две освојене медаље са млађим 
репрезентативним селекцијама наше земље 
(златна медаља на ЕП 2015 у Италији за играче 
до 20 година, бронзана медаља на ЕП у Турској 
2022 за играче до 18 година). За њега се може 
рећи да је тренер који прати и креира савремене 
кошаркашке трендове, међутим, када је у 
питању однос према граду, клубу, а нарочито 
репрезентацији Србије, непоколебљиви је 
традиционалиста и патриота. Ђокић је за 
читаоце „Вршачке куле“ говорио је о утисцима 
са недавно завршеног Европског првенства 
за играче до 18 година, о негативном тренду 
неодазивања младих играча у репрезентацију 
Србије, и наравно, о амбицијама Вршца у 
наредној сезони Кошаркашке лиге Србије.

Када сумирате утиске, почев од окупљања младих 
репрезентативаца па до меча за бронзану медаљу, 
да ли сте задовољни оствареним резултатом на 
Европском првенству у Турској?

- Презадовољан сам оствареним резултатом. Треба 
нагласити да су момци који су играли и који су били на 
окупу од првог дана припрема, показали невероватну 
жељу, вољу и енергију да играју за репрезентацију и да се 
сви заједно докажемо на Европском првенству у Турској. 
Очекивања су била подељена, од таквих да одемо да 
се не обрукамо па до очекивања да освојимо златну 
медаљу. Сви смо веровали да ћемо добрим тренингом 
направити добру игру, добру атмосферу у тиму и да ћемо 
добро изгледати на терену. Реално је било очекивати да 
прођемо осмину финала, да се пласирамо међу осам 
најбољих селекција Европе и на тај начин избегнемо 
борну за опстанак у А дивизији. Кад смо успели да се 
пласирамо у четвртфинале хтели смо да дамо још више 
од себе и да обезбедимо учешће на наредном светском 
првенству. 

У четвртфиналу Србија је направила невероватан 
преокрет и после минуса од 17 поена савладала 
Израел. Да ли су играчи веровали у преокрет у 
полувремену?

- Радећи са овим момцима схватио сам да су прави 
раритет, односно једна су од ретких генерација која 
има карактер и умеће да изрази свој таленат и квалитет 
у битним моментима, да погоде важан шут, да освоје 
важну лопту у нападу или да савршено одиграју одбрану. 
Верујте, видео сам много талентованих и добрих играча, 
али момака са оваквим победничким менталитетом 
заиста нема много. Они су апсолутно веровали и 
доказали да могу. Уласком у полуфинале остварили 
смо важан циљ, пласирали смо на наредно Светско 
првенство за играче до 19 година које ће се следећег 
лета одржати у Дебрецину. 

У полуфиналу противник је била репрезентација 
Шпаније. Да ли је убедљив пораз обејктивна разлика 
у квалитету?

- Шпанци у свим млађим селекцијама изгледају 
феноменално. Направили су систем селектирања који је 
на далеко вишем нивоу од свих осталих репрезентација 
у Европи. Могу да им парирају евентуално Французи. 
Имали смо амбицију у полуфиналу да направимо 
изненађење, али као селектор имао сам план Б, уколико 
утакмица не крене како смо прижељкивали, нисам хтео 
да истрошим носиоце игре, идеја је била да сви осете 
терен и утакмицу, али не дуже од 10-12 минута. То се 
одразило на резултат, изгубили смо катастрофално 
(60:38), али смо зато у сачували свежину за утакмицу 
у којој смо освојили бронзану медаљу. Случај је хтео 
да први и задњи меч на Европском првенству играмо 
против Словенаца.

Да ли сте се прибојавали неписаног правила 
да је изузетно тешко два пута савладати једног 
противника на великом такмичењу?

- Гледано из тренерског угла да, прибојавао сам 

се меча са Словенцима без обзира што смо их у групи 
убедљиво савладали. Међутим, у разговору са Ненадом 
Крстићем, потпредседником КСС за мушку кошарку, 
који је дошао да нас бодри, рекао сам му да не брине 
јер ова екипа има невиђен карактер. То је видео већ 
сутрадан, после полуфинала, када смо на дан утакмице 
за треће место заказали јутарњи тренинг у 10 часова, а 

меч за бронзу играо се од 18. Видевши са каквим жаром 
су момци одрадили тих 45 минута тренинга, Крстић се 
уверио у оно о чему сам му причао. Утакмица за треће 
место разликовала се од меча у групи са Словенцима 
јер су одговорили на наше тактичке замисли, успели су 
да нам парирају и кад се учинило да нас преламају и да 
воде утакмицу у правцу у којем они желе, наши играчи 
су показали карактер победника и учинили ме изузетно 
поносним тренером.

Последњих година није се често дешавало да се 
наше младе репрезентације враћају са медаљама. 
Какве су биле реакције у Кошаркашком савезу 
Србије после освојеног трећег места у Измиру?

- Председник КСС Предраг Даниловић организовао је 
пријем за репрезентативце у Кући кошарке, сви су били 
пресрећни, видео сам понос у њиховим очима док су 
гледали фотографије генерација наше репрезентације 
које су освајале одличја и наших великих тренера. Видео 
сам да су поносни што су постали део историје српске 
репрезентативне кошарке. Мислим да је тај пријем био 
права ствар.

Да ли после шампионата остаје жал што на 
окупу нису били сви најбољи млади играчи наше 
земље, што никада нећемо сазнати да ли смо имали 
генерацију која је могла да парира неприкосновеним 
Шпанцима?

- Поред тога што Шпанија и Француска сјајно 
селектирају младе играче, што атлетске особине 
тих момака заиста изазивају дивљење, за њих је 

рецимо незамисливо да наступ у репрезентацији 
отказују најбољи играчи као што је то случај код нас. У 
разговорима са селекторима других репрезентација, 
када смо им предочили да се позиву у наш национални 
тим није одазвало пет – шест играча, они једноставно 
тај речник нису разумели. Одбијање играча да игра за 
младу репрезентацију код њих једноставно није опција. 

То је највећи проблем наше кошарке због којег тешко да 
ћемо икад моћи да тврдимо да смо кандидати за медаљу 
на неком такмичењу.Тим проблемом би требало да се 
баве и савез и тренери, да једном сви заједно седнемо 
за сто и да се та ситуација превазиђе. 

Почеле су припреме Вршца за нову сезону, екипу 
још увек комплетирате, какав ће бити састав тима?

- Пре свега желим да се захвалим управи клуба и 
Граду Вршцу. Заиста на сваком кораку добијам подршку. 
Разболео сам се прошле сезоне у незгодном тренутку 
и за мене и за клуб, управа је имала пуно разумевања, 
максимално ме испоштавала, сачекала да се опоравим 
и наставим са радом. Сада сам здрав, пун елана, желим 
да наставим са радом тамо где смо стали прошле 
године. Екипу смо селектирали на мало другачији 
начин, уследиле су промене које су биле неминовне, 
подмладили смо тим, имамо новајлије за које мислим да 
ће се добро уклопити. Успешно је обављен разговор са 
челницима Црвене звезде и очекујем да нам се ускоро 
прикључе репрезентативци из селекције до 18 година, 
Радаковић и Ђоковић. Успели смо да доведемо Николу 
Вујовића, изузетно квалитетног играча на позицији 
центра, променили смо играче на позицији плејмејкера, 
дошли су Шушић и Лазар Васић, од њих очекујем 
другачији начин игре него што смо имали прошле 
сезоне. 

Ко је остао из прошлогодишњег састава?
- Словеначки интернационалац Жига Јурчек показао 

се као позитивна и добра особа и заслужио је да и 
даље носи дрес Вршца. Направили смо договор са 
Братиславом Јековићем, играчем изузетних људских 
особина и карактером, који ће највероватније бити 
нови капитен тима. Имаће мало другачију улогу него 
прошле сезоне, али изузетно сам задовољан што је 
остао са нама, мислим да ће му наредна сезона бити 
једна од бољих у Вршцу. Остали су још Тома Васиљевић, 
Слободан Јовановић, Стефан Агоч, наравно и млади 
Вршчани, Матеја Мајсторовић и Марко Дукић. Предстоји 
ми разговор са најбољим и најискуснијим играчем 
Вршца Милошем Димићем, покушаћу да му предочим 
шта очекујем од њега и шта он може да очекује од Вршца. 
Амбиције су да ове сезоне поправимо игру на страни, не 
сумњам да ћемо добро играти на домаћем терену, али 
у гостима морамо да остваримо већи број победа него 
прошле сезоне када смо славили само два пута. 

Какав је план рада до почетка првенства?
- Током прве две недеље припрема радићемо у 

Вршцу где имамо изванредне услове за рад на стадиону 
и у Центру Миленијум.  У раду ће нам помоћи тренер 
Деђански, који ће са екипом обавити базични део 
припрема. Морам да кажем да у нову сезону улазимо без 
мог досадашњег првог асистента, Марка Лалића, са којим 
сам имао изузетно лепу сарадњу, али његова је одлука 
била да се пресели за Београд и желимо му сву срећу. 
За 14. септембар заказали смо прву припремну утакмицу 
са Војводином у Центру Миленијум, потом ћемо 16. и 17 
септембра учествовати на турниру у Темишвару. 

Б. Ј.

ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, ТРЕНЕР КОШАРКАША ВРШЦА И СЕЛЕКТОР МЛАДЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

ПРЕДВОДНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ СА КАРАКТЕРОМ ПОБЕДНИКА

КО Ш А Р К А

ТЕШКО ЈЕ СХВАТИТИ ОДБИЈАЊЕ 
НАСТУПА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Пратећи годинама уназад окупљања младих 
репрезентативаца за припреме за велика такмичења 
могло се приметити да одбијање позива у репрезентацију 
није случајност већ да је постало негативан тренд. Због 
чега мислите да се то дешава?

- Пре него што одговорим на то питање навео бих још 
један пример из шпанске репрезентације. Најкориснији играч 
Европског првенства до 18 година у Турској био је центар 
Изман Алманса, момак који има 17 година, и који је само 
15 дана раније играо за Шпанију на Светском првенству за 
играче до 17 година, и такође био МВП. Он се најнормалније 
одазвао позиву селектора и једне и друге репрезентације. 
То је начин на који ја размишљам, начин на који васпитавам 
своју децу, како учим играче које тренирам. Знам да исто то 
раде и сви моји бивши саиграчи који су сада тренери или су 
на било који начин остали у кошарци. Желимо да наша деца 
играју за репрезентацију у било ком узрасту. Заиста не могу да 
схватим да неко откаже или не жели репрезентативну обавезу 
на првенству Европе или света. Проблем је комплексан и 
дубок, мислим да је, ипак, његов корен у васпитању и осећању 
припадности једној држави, химни, застави, репрезентацији, 
које се стиче пре свега код куће.
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Металац је у Горњем Милановцу у последњој утакмици 3. 
кола Моцартбет Прве лиге Србије оправдао улогу фаворита и 
убедљиво савладао ОФК Вршац. Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића нису успели да понове игре из прва два кола када су 
постигли четири поготка и освојили шест бодова, па је већ после 
26. минута игре домаћин имао три гола предности. 

Играчи тренера Дејана Рађеновића имали су потпуну 
иницијативу у првих десетак минута утакмице и кажњавали сваку 
грешку одбране ОФК Вршца. Већ из прве озбиљне акције домаћин 
је повео. После лошег комбиновања у задњој линији Вршчана 
лопту је прихватио Ђурић, вештим дриблинзима ослободио се 
Николића и Станисављевића и прецизним ударцем савладао 
Марковића, 1:0.

Тек у 15. минуту играчи ОФК Вршца успели су да дођу до даха 
и створе две лепе гол прилике. Најпре је врло добро главом 
шутирао Брауновић, после центаршута Парађине, његов ударац 
завршио је мало поред стативе. Четири минута касније Павлов је 
био у акцији после центаршута Кадијевића, шутирао је главом из 
не баш лаке позиције, лопта је завршила поред гола.

У 23. минуту нова грешка дефанзиваца ОФК Вршца и нова 
казна домаћих играча. Милошев је продро по десној страни, 
ефектним дриблингом ослободио се Николића и прецизним 
ударцем погодио доњи угао Марковићевог гола, 2:0.

У 26. минуту, Металац постиже још један гол, слободан ударац 
са леве стране извео је Ђурић, лопта је прелетела скоро читав 
шеснаестерац а на самој гол линији у мрежу је спровео дефанзивац 
Бачкуља, 3:0. Са тим резултатом завршено је прво полувреме.

У наставку меча ОФК Вршац је изгледао неупоредиво боље, 
Огњен Илић је у 60. минуту имао прилику, али је његов шут из 
тешке позиције одбранио голман Мирковић. У наредном нападу 
Металца постигнут је и четврти гол. Абах је идеално центрирао 
са десне стране, у пуном трку на лопту је натрчао Милошев, 
прецизним ударцем главом постигао је свој други гол и свом тиму 
обезбедио недостижну предност, 4:0.

Вршчани су у 65. минуту успели да дођу до почасног поготка, 
после одличне акције Вујића, Павлов је са голом спојио Парађину, 
али је иместо бека Вршчана лопту у мрежу спровео дефанзивац 
Металца, Милићевић, 4:1.

ОФК Вршац је имао још једну лепу прилику за други погодак, 
Лазевски је одлично центрирао из корнера, лопта је прелетела 
читав казнени простор домаћих, Павлов је гађао угао гола 
Металца, али је голман Мирковић одбранио.

У 4. колу, ОФК Вршац у петак, 19. августа, на Градском стадиону, 
дочекати екипу Новог Сада. Почетак меча је у 17. часова. Металац 
ће гостовати екипи Мачве.

МОЦАРТБЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ, 3. КОЛО

ФАВОРИТ УБЕДЉИВ У ГОРЊЕМ 
МИЛАНОВЦУ, ПРВИ ПОРАЗ ВРШЧАНА

ФУД БА Л

Меч у Горњем Милановцу проглашен 
је дербијем 3. кола Моцартбет Прве 
лиге Србије, али епитет није пратила 
резултатска неизвесност јер је питање 
победника практично било решено 
после 26 минута. Металац је био далеко 
бољи ривал од ОФК Вршца, био је веома 
ефикасан у реализацији прилика, док 
су гости чинили кардиналне грешке у 
одбрани, некарактеристичне за овај ниво 
такмичења. Шеф струке Вршчана Ненад 
Мијаиловић имао је бесану ноћ и детаљно 
је анализирао узроке убедљивог пораза.

- Мој утисак је да је један Металац 
више респектовао ОФК Вршац, него што 
смо ми великог ривала, а то за било кога 
нормалног не може бити нормално. 
Сви добро знамо какав је клуб Металац, 
колико дуго је био суперлигаш, колико 
је стабилан, организован, квалитетан. 
Изгледа да су нас две уводне победе 
подигле у нереалне висине. Ниједан пораз 
није добар, али може бити прихватљив 
ако се из њега извуку неке поуке. 

Као и у најави меча Мијаиловић је био 
пун хвале људе из табора Металца.

- Могу да похвалим гостопримство 
људи из Горњег Милановца, мислим да је 
лепом фудбалском амбијенту и тв преносу 
недостајао макар мало бољи ОФК Вршац.

Тренер ОФК Вршца додао је да ће неке 
одлуке стручног штаба бити видљиве 
врло брзо.

- У прва два кола били смо 

дисциплиновани, покорни тактици, 
имали смо тимски дух, док смо у Горњем 
Милановцу били препотентни, покушали 
индивудално да се истакнемо и били смо 
без тимског духа. Паметном доста. Сигуран 
сам да ћемо показати реакцију већ за два 
дана када на свом терену играмо наредни 
меч.

О игри Вршчана писало се изузетно 
лепо у медијима широм Србије после 
тријумфа у мечевима са Инђијом 
и Златибором, неки су чак клуб из 
Стеријиног града апострофирали као 
потенцијално изненађење. Међутим 
тренер Мијаиловић каже да је то код 
неких играча изазвало конфузију.

-Сигурно је да су појединци после 
таквих текстова у штампи помислили 
да је ипак до њиховог индивидуалног 
квалитета а не до колективне борбености 
и дисциплине. Међутим, увериће се већ 
у наредној утакмици да је ОФК Вршац 
тим, не појединац, и да има широк избор 
играча, закључио је Мијаиловић.

Б. Ј.

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ  3. КОЛО
 
Металац - ОФК Вршац  4 : 1
Раднички (СМ) - Инђија  1 : 1
Мачва - Раднички (НБ)  2 : 1
Лозница - ГФК Слобода  0 : 0
Рад - РФК Графичар  0 : 3
ИМТ - Јединство (Уб)  2 : 1
Железничар - Трајал  1 : 0
Златибор - РФК Нови Сад   1 : 1
 
1.ИМТ   3  3  0  0  9
2.РФК Графичар  3  2  1  0  7
3.Металац  3  2  1  0  7
4.ОФК Вршац  3  2  0  1  6
5.Железничар  3  2  0  1  6
6.ГФК Слобода  3  1  2  0  5
7.Јединство (Уб)  3  1  1  1  4
8.Мачва   3  1  1  1  4
9.Златибор  3  1  1  1  4
10.Траyал  3  1  0  2  3
11.Раднички (НБ)  3  1  0  2  3
12.Инђија  3  0  2  1  2
13.Раднички (СМ)  3  0  2  1  2
14.РФК Н. Сад 1921  3  0  1  2  1
15.Рад   3  0  1  2  1 
16.Лозница  3  0  1  2  1

ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 1. КОЛО

Вождовац - РФК Графичар  2 : 2
Партизан - Чукарички  2 : 1
ТСЦ - Бродарац   4 : 1
Рад - ИМТ   0 : 1
Раднички (НБ) - Нови Пазар  1 : 0
Раднички 1923 - Напредак  1 : 1
Војводина - ОФК Вршац   5 : 3 
Црвена звезда - Младост (Л)  4 : 2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 1. КОЛО

Слобода - ЖАК   3 : 1
Јединство Стевић - Полет   0 : 0
Козара - Јединство (БК)  1 : 3
Младост - Омладинац ФАМ  0 : 2
Војводина 1928 - Борац  5 : 0
Бегеј - Раднички   1 : 0
Пролетер - Јединство (В)  1 : 0
Црвена Звезда - ОФК Кикинда 1 : 0 

ПФЛ ПАНЧЕВО  1. КОЛО

Униреа - Слога (БНС)  1 : 3
Потпорањ - Глогоњ  1 : 1
БАК - Долово   2 : 2
Хајдучица - Будућност (А)  2 : 6
Вултурул - Спартак 1911  1 : 0
Долина - Партизан (Г)  1 : 2
Партизан (У) - Црвена звезда 2 : 1
Слога (П) - Караш (Ј)  3 : 1
 

МЕТАЛАЦ – ОФК ВРШАЦ 4:1 (3:0)
Стадион Металац у Горњем Милановцу, гледалаца: 

500, судија: Милан Илић (Ћуприја), стрелци: Ђурић у 3, 
Милошев у 23. и 62, Бачкуља у 26. минуту за Металац, 
Милићевић (аутогол) у 65. минуту за ОФК Вршац, жути 
картони: Бачкуља, Шкорић, Фићовић, Абах (Металац). 

МЕТАЛАЦ: Мирковић, Николић, Милићевић, 
Бачкуља, Антонијевић, Шкорић (од 90+3. 
Миловановић), Здравковић, Фићовић (од 84. Вујичић), 
Абах (од 68. Лукић), Милошев (од 68. Ратковић), Ђурић 
(од 83. Луковић).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Мршуља (од 68 Диуф), 
Николић, Терзић (од 68. Пајевић), Парађина, Кадијевић, 
Станисављевић (од 63. Вујић), Брауновић (од 46. 
Лазевски) Илић, Павлов, Главинић (од 46. Ивић).

ФЦ „Вујадин Бошков“, гледалаца 100,  
стрелци: Јањић у 38, Гагић у 50, Дробњак 
у 72. и Абаџија у 76. и 80. минуту за 
Војводину, Ивић у 33. и 36. и Фернандес у 
58 за ОФК Вршац.

ВОЈВОДИНА: Борак, Трнинић, Букинац 
(од 46. Хромиш), Поповић, Павић, Дробњак, 
Ковачев (од 46. Сукачев), Апостоловски, 
Гагић (од 70. Абаџија), Јањић (од 65. Стајки), 
Пауновић (од 86. Костадиновић).

ОФК ВРШАЦ: Узелац, Савић, Трњанац, 
Лунц, Кљачић (од 83. Рабијац), Секулић, 
Ивић, Јунгић, Меденица, Фернандес (од 88. 
Станисављев), Делић (54. Диксон).

Омладинци ОФК Вршца храбро су 
се у Ветернику борили против једног 
кандидата за титулу првака, али ипак нису 
успели да избегну пораз. Изабраници 
тренера Бориса Станковића у финишу су 
остали без снаге и свежине па је Војводина 
дошла до преокрета и победе.

- Имајући у виду да је екипа још увек у 
стварању, да се још увек уигравамо, да је 
прва постава први пут играла заједно и 
да нисмо успели да региструјемо тројицу 
играча, не нашом кривицом, могу бити 
задовољан приступом, борбеношћу и 
залагањем. Наравно, једино чиме нисам 
задовољан је резултат, без обзира што смо 
за противника имали екипу која је једна 
од три најбоље фудбалске школе у нашој 
земљи. Водили смо до 82. минута и док смо 
успевали да одржимо ниво снаге и енергије 
имали смо резултат, касније смо пали, што 
је на неки начин било неминовно јер смо 
практично били без измена. Генерално, 

ово је велики подстрек за момке, ако су 
могли да буду равноправни са Војводином, 
нема те екипе са којом не могу да играју у 
лиги. Сигуран сам да ће екипа временом 
расти и да ће постизати боље резултате, 
рекао је Станковић

Екипу ОФК Вршца у 2. колу Омладинске 
лиге Србије очекује још један меч 
против кандидата за титулу шампиона. 
На помоћни терен Градског стадиона са 
вештачком подлогом долази београдска 
Црвена звезда. Утакмица се игра у суботу 
са почетком у 11 часова.

Фото: ФК Војводина

ВРШЧАНИ ДВА ПУТА ВОДИЛИ У ПРЕМИЈЕРНОМ МЕЧУ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ, АЛИ ОСТАЛИ БЕЗ БОДОВА

ГОЛЕАДА БЕЗ ХЕПИЕНДА
ВОЈВОДИНА – ОФК ВРШАЦ 5:3 (1:2)

ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ВРШЧАНА АНАЛИЗИРАО ИГРУ СВОГ ТИМА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

МИЈАИЛОВИЋ: ПРЕПОТЕНТНО У ПОРАЗ
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