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Ових дана завршава се рангирање 
средњошколаца заинтересованих за 
смештај у Дому ученика и приводе се 
крају припреме за усељење домаца на 
почетку нове школске године. По конкурсу 
расписаном од стране Министарства 
просвете, предвиђене су три расподеле 
пријављених кандидата. Прва је завршена; 
у току је друга за ученике који услед 
обављања праксе добијају сведочанства у 
августу, а током треће расподеле рангирају 
се ученици који припадају социјално 
осетљивим групама. По конкурсу, 10 одсто 
капацитета, односно 16 места, предвиђено 
је за ученике из социјално осетљивих 
група, а уколико се не попуне сва места, 
она ће бити доступна кандидатима који су 
у прве две расподеле остали „испод црте“. 

- Као и ранијих година, полако је 
приметан пад броја кандидата који 
конкуришу за место у Дому, што се донекле 
може објаснити и тиме да је укупан број 
деце мањи. Годинама су се капацитети 
попуњавали већ током прве расподеле, а 
ове године смо добили укупно 164 пријаве 
за 160 доступних места – каже Дарко 
Секулић, педагог у Дому ученика. 

По завршетку рангирања кандидата, 
следи формирање васпитних група, 
припрема уговора и остале документације, 
а затим и усељење ђака, дан пред почетак 
наставе. У међувремену, обављају се 
и редовне припреме за почетак нове 
школске године. 

- Тренутно се завршава реконструкција 
купатила, завршено је кречење, замена 

столарије у заједничким просторијама, 
и полако се обављају све рутинске 
припреме попут сервисирања клима 
уређаја и провера гасних инсталација. 
Епидемиолошке мере су попустиле у 
односу на претходне године и препоруке се 
односе на ношење маски, бригу о хигијени 
и обавезу пријављивања у случају појаве 
заражених корисника – додаје Секулић. 

У вршачком Дому ученика ђацима су 
на располагању махом четворокреветне 
собе са етажним купатилима, трпезарија, 
спорт сала, библиотека, тв сала, 
ђачки клуб, информатички кабинет, 
двадесетчетворочасовни бежични 
интернет... Ученици у Дому свакодневно 
имају сва три оброка, а у објекту је током 
24 часа присутно обезбеђење са видео 
надзором. О деци непосредно брину 
чланови васпитне службе, коју чине шест 
васпитача, књижничар и педагог, а деца су 
распоређена по васпитним групама. Улога 
запослених је, како педагог Секулић каже, 
да корисницима Дома помогну да одрасту, 
а њихов рад се одвија кроз четири целине: 
адаптација, учење, живот у заједници и 
животне вештине. 

- Оно што је наш првенствени циљ јесте 
да ђацима током првог периода боравка 
у Дому помогнемо у прилагођавању на 
домску и градску средину. Обично су у 
питању деца која долазе из мањих средина, 
тако да је потребан период адаптације на 
све нове околности. Такође смо ту да им 
помогнемо у учењу, да им пружимо знања 
и инструкције о методама и техникама 

успешног учења. Сваки васпитач у склопу 
свог програма васпитног рада има програм 
који реализује различите теме. Током 
септембра нове ђаке углавном упознајемо 
са градском средином, организујемо 
излете на Вршачки брег, водимо их 
у обилазак културних институција... 
Васпитачи такође воде рачуна о школском 
успеху и похађању наставе ученика 
смештених у Дому, обилазе школе и 
обављају консултације са разредним 
старешинама домаца. 

Посебност вршачког дома, који је 
један од 14 домова у Војводини, јесте и 
у великом броју секција у којима ђаци 
учествују. Ту су спортско-рекреативне 
секције: стрељаштво, одбојка, стони тенис, 
мали фудбал, шах и кошарка. Ђацима 
је на располагању спортски терен на 
отвореном у оквиру Дома и стрељана у 
Миленијуму, а у зимском периоду користи 
се фискултурна сала неке од средњих 
школа. Од културно-уметничких секција 
ту су: музичка, драмско-рецитаторска, 
ликовна, фото и видео, литерарна, плесна 
и фолклорна секција. 

- Годинама се сваког понедељка 
организују филмске пројекције, а пре 
короне су се једном месечно организовале 
и журке у спортској сали. Више од деценију 
се традиционално организује и домски 
квиз „Мислилица“ који је врло популаран 
код ђака. Организују се дебате, трибине, 
сарађујемо са бројним институцијама из 
Вршца и околине. Сваке јесени организује 
се вече под називом „Покажи шта знаш“ 

где се нови домци представљају осталима 
кроз своје таленте и вештине. У децембру 
се традиционално организује „Недеља за 
креативност“ где се бирају најукрашеније 
празничне собе, нај-читаоци домске 
библиотеке, најуредније собе... Све секције 
представљају и категорије за међудомска 
такмичења, такозване „Домијаде“ које 
се организују сваког пролећа. Тада се 
путује, ученици се друже са децом из 
других домова, уче нешто ново... Прваци 
регионалних сусрета чак добијају и 
додатне поене за конкурс за пријем у Дом 
у наредној школској години. Настојимо 
да изађемо у сусрет свим ђачким 
интересовањима, али и да им развијемо 
неке нове таленте и пружимо нова 
искуства – закључује Секулић. 

Т.С. 

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ У ДОМУ УЧЕНИКА 

УСЕЉАВАЊЕ ЂАКА 31. АВГУСТА 

Национална служба за запошљавање је 22. 
августа расписала Јавни позив за реализацију 
овогодишњег програма подстицања 
запошљавања младих „Моја прва платаˮ, који ће 
бити реализован кроз четири фазе.

Прва фаза је намењена искључиво 
послодавцима, који ће од 22.08. до 22.09.2022. 
године моћи да се пријаве за учешће у програму 
на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Друга фаза је намењена незапосленим 
лицима, која ће за учешће у програму моћи да се 
пријаве од 03.10. до 31.10.2022. године, такође на 
сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза програма односиће се на избор 
кандидата од стране послодаваца. Послодавци 
ће имати могућност да врше процес селекције 

пријављених кандидата од самог почетка 
њиховог пријављивања, а повезивање (коначан 
избор) кандидата ће: 

- послодавци из приватног сектора 
обавити у периоду од 01.11. до 15.11.2022. 
године, а

- послодавци из јавног сектора у 
периоду од 16.11. до 30.11.2022. године.

У року од 15 дана од дана коначног избора 
кандидата, на сајту www.mojaprvaplata.gov.
rs биће објављена листа оглашених позиција 
послодаваца са бројем одобрених кандидата.

Четврта фаза реализације програма 
подразумеваће потписивање тројног уговора 
између Националне службе за запошљавање, 
послодавца и изабраног кандидата, и почетак 

спровођења програма у року од 15 дана од 
дана формирања листе оглашених позиција 
послодаваца са бројем одобрених кандидата. 

За ову годину је планирано да се у програм 
„Моја прва плата“ укључи до 10.000 младих 
старости до 30 година, са најмање средњим 
образовањем и без радног искуства. Програм 
ће се спроводити код послодавца, у приватном 
и јавном сектору, у трајању од 9 месеци, а 
реализује се без заснивања радног односа. 

Током трајања програма, Национална 
служба за запошљавање ће на месечном нивоу 
исплаћивати младима са средњим образовањем 
новчану накнаду у износу од 25.000 динара, 
док ће младима са високим образовањем 
исплаћивати 30.000 динара, уз уплату доприноса 

за случај повреде на раду и професионалне 
болести.

Овим програмом даје се могућност младима 
који немају радно искуство да обаве праксу на 
конкретним пословима код послодавца, у циљу 
стицања знања, вештина и компетенција за рад, 
како би на тај начин повећали своје могућности 
за запошљавање.

Јавни позив за овогодишњи програм „Моја 
прва плата“ и све информације о програму 
налазе се на сајту Националне службе за 
запошљавање (www.nsz.gov.rs), као и сајту Моја 
прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs.).

ЈАВНИ ПОЗИВ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
„МОЈА ПРВА ПЛАТА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Председник Покрајинске владе Игор 
Мировић присуствовао је вечерас у 
Новосадском позоришту свечаности поводом 
обележавања празника мађарске националне 
мањине – 20. августа – Дана Светог Иштвана.

Честитајући празник, председник Мировић 
изразио је уверење да ће политика заједништва 
бити настављена, као и да ћемо и даље заједно 
и успешно чувати све оно што је највредније у 
Војводини.

„Равноправност српског народа и свих 
националних мањина и свих људи који у њој 
живе – без обзира на етничку, конфесионалну, 
културолошку или било коју другу припадност 
– једна је од најважнијих карактеристика и 
највећих вредности АП Војводине. Зато очување 
и унапређивање те равноправности и јесте један 
од наших најзначајнијих циљева“, изјавио је 
председник Мировић.

Према председниковим речима, током 
шест година изражена је велика одговорност 
у заједничком вршењу власти у Покрајини, и 
потврђена обострана искрена посвећеност 
остварењу поменутог циља.

Мировић је додао да су од изузетног 
значаја плодотворна сарадња и изванредни 
односи наших двеју земаља – Републике 
Србије и Републике Мађарске, предвођених 
председником Александром Вучићем и 
премијером Виктором Орбаном – храбрим, 
одлучним и мудрим државницима посвећеним 
очувању интереса, идентитета и традиционалних 
моралних вредности својих народа и земаља.

Председник Националног савета мађарске 
националне мањине Јене Хајнал изјавио је да је 
срећа и обавеза присећати се предака,  као и да 
овај празник има посебан значај јер је један од 
истакнутих датума од покрајинског значаја.

„Данашње славље доказује нашу вољу и 
значај тога што смо сви привржени заједничкој 
нади која нам гради будућност“, нагласио је 
Хајнал.

Свечаној академији присуствовали су и 
представници Владе Србије и Покрајинске 
владе, председник Скупштине АП Војводине 
Иштван Пастор, представници Града Новог Сада 
и други.

ОБЕЛЕЖЕН ПРАЗНИК МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

МИРОВИЋ: ЗАЈЕДНО ЋЕМО ЧУВАТИ НАЈВРЕДНИЈЕ 
У ВОЈВОДИНИ
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Жетва сунцокрета почела је пре десетак 
дана, али је убрзо и стала због обилних киша 
које су пале током викенда и почетком недеље. 
Наставиће се чим се време пролепша, а одмах 
затим следе и берба соје и кукуруза, међутим, 
очекују се лоши приноси јер су временски 
услови током целе године били врло неповољни. 

- Тренутно је затишје због кише која је пала 
након дуго времена. Суша је трајала малтене 
цело лето. Код нас је током целог лета пало свега 
око 70 литара кише, а током 21. и 22. августа пало 
је око 50-60 литара кише по квадратном метру. 
Због свега тога очекујемо знатно мање приносе 
кукуруза, сунцокрета и соје него ранијих 
година – објашњава Горан Тадић, дипломирани 
инжењер, саветодавац ПСС „Агрозавод“. 

До сада је скинуто око 5 одсто усева 
сунцокрета и процењује се да ће га бити око 20 
одсто мање од вишегодишњег просека. 

- Стање са кукурузом је катастрофално, по 
нашој процени биће га можда и 50 одсто испод 

вишегодишњег просека, а соје око 70 одсто 
испод просека, што је стварно лоше за јужни 
Банат који је добио најмање кише током целе 
године. Ценом сунцокрета пољопривредници 
су углавном задовољни. Обећана је цена од 
73 динара, која је реална. Са друге стране, 
цена кукуруза и соје зависиће од тржишта, а 
с обзиром да су приноси кукуруза, којег има 
око 50 одсто у укупној структури, врло лоши, 
то ће се врло негативно одразити на примања 
пољопривредника – истиче Тадић. 

Паралелно са скидањем усева почињу и 
припреме за сетву у октобру. 

- После прошлогодишњег рода пшенице, 
који је био рекордан, ове године је принос 
био у вишегодишњем просеку. То је скинуто 
релативно лако и брзо, а пољопривредници се 
већ спремају за идућу сетву пшенице, уљане 
репице и јечма, која ће кренути чим се пролепша 
време – додаје Тадић. 

Т.С. 

ПОЧЕЛА ЖЕТВА СУНЦОКРЕТА 

ПРИНОСИ МАЊИ ОД 
ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОСЕКА 

Поводом Дана Преображења, Српска 
заједница из Румуније традиционално додељује 
„Велику Базјашку Повељу“ за укупно песничко 
и књижевно дело, а овогодишњи добитник 
великог признања, 29. по реду је песник Никола 
Вујчић из Београда. Град Вршац је покровитељ 
ове награде и једини град у Србији који на такав 
начин подржава српску културу и књижевност 
српске националне мањине у Румунији.

Награда се традиционално уручује у Базјашу 
поред Дунава, при српском манастиру којег је 
по предању основао Свети Сава 1225. године 
и сходно томе, манастир носи име „Вазнесења 
Господњег, Светосавска Обитељ“.

Након одржаног богослужења испред 
манастира, пред великим бројем Срба из 
Румуније, Повеља је свечано додељена Николи 
Вујчићу. Додели Повеље присуствовала су 
свештена лица и представници четири српска 
манастира Срба из Румуније. Свечаном тренутку 
присуствовали су и председник Матице Српске, 
др Драган Станић, генерални секретар Матице 
Српске, др Милан Мицић и председник Савеза 
Срба из Румуније, Огњан Крстић.

У име Града Вршца, додели је присуствовао 
др Трајан Качина, члан Градског већа за културу, 
који се овом приликом обратио јавности:

„Част ми је и задовољство да у име Града 
Вршца могу присуствовати овако великом 
догађају. „Велика Базјашка Повеља“ је признање 
које је одавно превазишло локални карактер. 
Подршку коју држава Србија, Матица Српска 
и Град Вршац дају, доказ је величине овог 
признања. Град Вршац подржава Вашу активност 
и почаствовани смо што можемо на овај начин 
допринети бољој сарадњи и повезаности са 
Србима у Румунији. Наш град је сигуран партнер 
који ће наставити да подржава ову посебну 
манифестацију, међу осталим стварима и због 
чињенице да ми знамо вредност културе 
националних мањина. Лично, као припадник 
националне мањине у Србији, могу рећи да ми 
је посебно драго што мултикултурални Вршац 
стоји чврсто иза српске националне мањине у 
Румунији. Добитнику Повеље желим пуно успеха 
и надаље, а Савезу Срба из Румуније да настави 
са овако добром организацијом и да се видимо и 
следеће године.“

Након доделе признања, у Српском Дому 
Културе који функционише при манастиру, 
одржано је међународно песничко вече са 
српским песницима из Србије, Румуније, 
Републике Српске, Хрватске, Чешке, Немачке и 
Француске.

ВЕЛИКА БАЗЈАШКА 
ПОВЕЉА НИКОЛИ ВУЈЧИЋУ

На основу члана 34. Закона о јавној својини Хемијско 
медицинска школа из Вршца,Стеријина 113,

 Упућује јавни позив
 За прикупљање писаних понуда за давање у 

закуп киоска у склопу школе за потребе пекаре

 Предмет овог јавног позива је давање у закуп 
киоска, који се налази у саставу Хемијско-медицинска 
школе у Вршцу, Стеријина 113:

-Киоск се може користити искључиво за потребе 
пекаре

-Рок трајања закупа је: од дана потписивања 
уговора па до 31. августа 2023. године

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Пријава односно понуда мора садржати: висину 

закупнине која се нуди, фотокопију
Решења о упису у АПР, а физичка лица име и 

презиме, ЈМБГ адреса, контакт и телефон.

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној 
коверти са назнаком „ЗАКУП-не отварати“ на адресу 
Хемијско медицинска школа, Вршац, Стеријина 113.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана 
објављивања позива у листу Вршачка кула.

Свe додатне информације могу се добити на 
телефон: 013//830-292 или 013/839-085

СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА ИЗ РУМУНИЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНО НАГРАЂУЈЕ 
ПЕСНИЧКА И КЊИЖЕВНА ДЕЛА
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

Ове године проглашена си 
за једног од ђака генерације у 
Гимназији „Борислав Петров 
Браца“. Шта за тебе представља 
овај успех? 

- За мене је овај успех подсетник 
да све можемо постићи трудом и 
напорним радом као и мотивација 
за даље школовање. 

Како си се одлучила за 
ову средњу школу и шта ти 
је током школовања било 
најинтересантније? 

- Одлучила сам да упишем 
гимназију јер нисам била 
сигурна шта желим да студирам 
у будућности, а гимназија 
ми је омогућила да донесем 
праву одлуку у вези са даљим 
школовањем и будућом 
професијом. Јако сам задовољна 
образовањем које сам тамо 
стекла, трудила сам се да што више 
унапредим своје знање и мислим 
да сам успела у томе. 

Који су твоји најзначајнији 

успеси током школовања? 
- Ишла сам на разна такмичења 

и учествовала у пројектима  како 
у основној тако и у средњој 
школи. Кроз такмичења и 

пројекте у којима сам 
учестовала стекла 
сам пуно знања као 
и нова познанства и 
нове пријатеље. Из 
тог разлога сматрам 
да је свако такмичење 
посебно на свој начин 
и поносна сам на 
сваки успех који сам 
постигла. 

Успешно се бавиш 
и спортом. Када си 
почела и који су ти 
највећи успеси на 
овом плану? 

- Стони тенис сам 
заволела још као 
мала, почела сам да 
тренирам са 6 година. 
Веома сам срећна што 
сам имала прилику 
да представим своју 
школу на такмичењу 
у стоном тенису и 
могу рећи да сам 
на то најпоноснија 
с обзиром да сам 
освојила прву 
награду у екипи са 

својом другарицом. Поред спорта, 
у своје слободно време читам 
књиге. Много волим да читам и 
томе посвећујем баш доста пажње. 

За који факултет си се 
одлучила? 

- Одлучила сам да упишем 
медицински факултет. Волим да 
помажем људима и сматрам да 
ће ми медицина то омогућити. У 
будућности замишљам себе као 
успешног лекара и трудићу се да 
то и остварим. 

Т.С. 

УСПЕСИ ЗА ПОНОС
ЕМИНА КЕРЧОБАН, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У ГИМНАЗИЈИ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ 

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Мултикултуралност у Вршцу успешно се негује 
и кроз образовање, па се у Гимназији „Борислав 
Петров Браца“ средњошколци генерацијама школују 
похађајући наставу и на румунском матерњем језику. 
У генерацији која је матурирала овог пролећа, 
ученица генерације одељења у којем се настава 
изводи на румунском језику је свестрана Емина 
Керчобан, успешна спортисткиња, пасионирана 
љубитељка књига и будућа лекарка. 
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Вршачко културно лето, у организацији 
Културног центра Вршац, а под покровитељством 
Града Вршца, манифестација је која се годинама 
одржава у току јула и августа месеца, а у оквиру 
које се готово свакодневно, на различитим 
локацијама у ширем центру града, одвијају 
програми конципирани тако да задовоље укусе 
најшире публике. 

Под слоганом „Културно летовање“, 
овогодишња манифестација посетиоцима 
је пружила прилику да погледају изложбе, 
ревије филмова, вечерње и дечије представе 
и перформансе, књижевне вечери, музичке 
догађаје, те представљање култура других 
земаља. 

Овогодишње Вршачко културно лето започето 
је изложбом фотографија „Стари Вршац“ која је 
реализована у сарадњи са удружењем „Феликс 
Милекер“, а прву седмицу манифестације 
обележили су својим наступима, на великој сцени 
НП „Стерија“, вршачки балетски и плесни студији 
и клубови „Royalty“, „Daisy“, „Step up“, „Millennium“ 
i „Super star“. Вечерња хит представа „Љубавне 
играрије (за млађе и за старије)“ и Ватрени 
перформанс групе „Интерлудијум“, изведени 
у центру града, били су сјајно прихваћени од 
стране вршачке публике, а одличну посету имале 
су и представе Асоцијације младих уметника 
Вршца које су игране у башти Дома војске. Добар 
одзив имали су и вишедневни мултимедијални 
програми заједница националних мањина; 
македонске, румунске и чешке, као и промоције 
култура других земаља – ове године Италије и 
Аустрије које су представљене двема сјајним 
изложбама о Николи Тесли. Књижевне прозне 

и поетске вечери имају верну публику која ни 
овог лета није изостала. Љубитеље џез звука 
обрадовао је концерт београдског састава Rain 
Dogs који изводи музику легендарног Том Вејтса, 
а љубитељи седме уметности имали су прилику 
да уживају у Данима комедије који су обухватили 
пројекције 5 домаћих остварења. Најзначајнији 
одјек имали су свакако програми које су извели 
или су пак били намењени нашим најмлађим 

суграђанима. Осим поменутих наступа вршачких 
плесних клубова, одиграно је пет представа 
за децу, у простору Музичког павиљона, 
представљене су две изложбе у галеријама Дома 
војске реализоване у оквиру пројекта „Уметник у 
малом“, те одржан концерт полазника Радионице 
гитаре Вршац. 

Значајно је напоменути да су овогодишње 
Вршачко културно лето обогатили  и „Културни 
базари“ који се реализују у сарадњи са 
Удружењем креативаца Вршца, а одржавали су 
се сваке суботе на простору испред Дома војске. 

Било би потребно много простора да се 
помену сви програми појединачно, али је 

довољно рећи да је у оквиру овогодишњег 
Вршачког лета реализовано више од педесет 
програма, из чега се може закључити да је 
програмски било заиста богато и да, осим што 
спада у ретке манифестације овог типа које трају 
толики временски период, с правом носи ласкав 
епитет једне од најуспешнијих. 

Наравно по окончању Вршачког културног 
лета, програмске активности Културног центра 
Вршац се настављају. Једна од првих активности 
биће жирирање радова наградног конкурса 
„Паја Јовановић“, а потом и припремање изложбе 
која ће бити отворена у октобру у оквиру Дечије 
недеље.

ПРЕГРШТ УСПОМЕНА СА „КУЛТУРНОГ ЛЕТОВАЊА“
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР И ГРАД ВРШАЦ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛИ ТРАДИЦИОНАЛНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ
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Градоначелница Вршца, Драгана 
Митровић, посетила је у недељу, 
21. августа, манифестацију “Дани 
Преображења - Уљма 2022.” Она је 
најпре обишла штандове излагача 
домаћих производа и рукотворина 
и разговарала са представницима 
удружења грађана који су ове године 
узели учешће на традиционалној 
манифестацији. Градоначелница се 
потом сусрела са члановима Савета 
Месне заједнице Уљма и том приликом 
најавила наставак капиталних улагања 
у овом насељеном месту.

- Драго ми је што се Уљма и ове 
године показала као добар домаћин 
ове традиционалне манифестације 
која је окупила велики број удружења 
жена, инвалида рада, виноградара 
и других, како са територије Града 
Вршца тако и околних општина. Оно 
што је свакако најважније је да ће Град 
Вршац у наредном периоду наставити 
са великим улагањима у Уљму, која 
ће додатно унапредити квалитет 

живота мештана. Најпре је за почетак 
наредне године у плану наставак и 
завршетак изградње спортске сале 
на коју Уљмани већ јако дуго чекају, 
што представља проблем који смо 
наследили. Локална самоуправа 

издвојиће средства за завршетак 
ове инвестиције на радост како 
ученика основне школе у Уљми, тако и 
спортских клубова који овде тренирају. 
Такође, у току су припреме за израду 
пројектне документације за мрежу 
фекалне канализације са пречистачем 
отпадних вода за насељена места 
Уљма, Избиште и Влајковац. Оно што 
је свакако најизвесније јесте изградња 

асфалтног пута од насељеног места 
Уљма до Уљманских винограда, а за 
шта је тендер већ расписан, изјавила 
је градоначелница Драгана Митровић 
приликом јучерашње посете Уљми.

Током манифестације “Дани 
преображења - Уљма 2022.” посетиоци 
су имали прилике да виде изложбе 
старих заната, као и фотографија 
“Уљма некад и сад” затим украшене 
штандове, кулинарске специјалитете 
и рукотворине које су припремила 
удружења грађана. Пионири ФК 
“Партизан” из Уљме одиграли су 
ревијалну утакмицу, док је за крај КУД 
“Бранко Радичевић припремио наступ 
у Дому културе.

У такмичарском делу, награда 
за најбољу слану питу припала је 
удружењу жена “Од извора два путића” 
из Месића, док су најбољу слатку 
питу припремиле представнице 
удружења “Лепота различитости” 
из Гудурице. У украшавњу свог 
штанда најкреативније су биле жене 
из Орешца. Такође је одржано и 
такмичење у кувању гулаша у којем су 
најбољи били представници Ловачког 
друштва из Уљме.

РАСПИСАН ТЕНДЕР 
ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА 

ДО УЉМАНСКИХ ВИНОГРАДА

НА ДАНИМА ПРЕОБРАЖЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИЦА НАЈАВИЛА ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У УЉМИ
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Долмени Гвадалперала потопљени су 
изградњом бране и пуњењем вештачког 
језера 1963. године током владавине 
Франсиска Франка, а од тада су били само 
четири пута били делимично видљиви током 
изузетно интензивних сушних периода. 
Најгора суша у последњих неколико 
деценија изазвала је велике проблеме 
у Шпанији, али је археолозима донела 
прилику да проуче древно праисторијско 
камење.

Долмени Гвадалперала, такође познати и 
као „Шпански Стоунхенџ“, састоје се од 150 
гранитних стена кружно аранжираних за 
које се верује да датирају 5.000 година пре 
нове ере.

Тренутно су потпуно откривени након 
што је ниво воде резервоара Валдеканас 
драстично опао на само 28 одсто капацитета.

„Ово је ретка прилика да можемо да им 
приступимо“, каже археолог Енрике Седиљо 
са Универзитета у Мадриду, преноси РТС.

Долмене је открио немачки археолог Хуго 
Обермајер 1926. године, а читав локалитет 
потопљен је 1963. године изградњом бране.

(Фото Twiter/CyberPunkCortes)
Извор: Политика

Када су француски 
колонизатори покушали да заузму 
Западноафричко краљевство 
Дахомеј крајем 19. века, наишли 
су на неочекиван и жесток отпор 
неколико хиљада жена ратница. А 
један од њих је након борбе против 
дахомејских Амазонки изјавио да 
су се “бориле храбро и увек испред 
осталих трупа”, али и да су биле 
“изузетно добро дисциплиноване и 
обучене за борбу”. Западноафричко 
краљевство Дахомеј се од 
17. па све до почетка 20. века 
простирало територијом данашње 
Републике Бенин. Уређење се 
заснивало на централизованој 
монархији са сложеним системом 
опорезивања и огромном војском, 
која је допринела стварању јаке и 
стабилне економије. Ипак, према 
мишљењу многих најупечатљивији 
аспект њене претколонијалне моћи 
је била легија жена војника. Међу 
локалним становништвом познате 
као Мино или “мајке” и Ахоси или 
“краљеве жене” представљале су 
групу добро обучених ратница 
које су вековима штитиле своју 
домовину. Научници сугеришу 
да оснивање ове елитне групе 
највероватније потиче из перода 
након оснивања краљевства, када 
је први владар решио да регрутује 
непривлачне жене из свог харема и 
од њих направи своју личну гарду.

Извор: Национална географија
 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО СУ БИЛЕ 

ДАХОМЕЈСКЕ 
АМАЗОНКЕ? 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СУША ОТКРИЛА 
„ШПАНСКИ СТОУНХЕНЏ“

На Гренланду испод санти леда недавно је 
откривена нова врста рибе која се прилагодила 
животу у екстремним условима. Кроз тело ове 
врсте тече флуоресцентни зелени антифриз 
заправо висок садржај протеина који спречава 
смрзавање.

„Протеин из антифриза лепи се за површину 
малих кристала леда и спречава их да прерасту у 
велике кристале”, истакао је коаутор истраживања 
Дејвид Грубер, научни сарадник у Америчком 
природњачком музеју и професор биологије на 
универзитету у Њујорку, преноси РТС.

(Фото Тwиттер/АМНХ)
Извор: Политика

ИСПОД САНТИ ЛЕДА 
ОТКРИВЕНА РИБА СА 
АНТИФРИЗОМ

Највећи свемирски телескоп 
на свету „Џејмс Веб” приказао 
је Јупитер кроз спектакуларне 
фотографије које је објавила НАСА. 
Телескоп Веб забележио је до сада 
невиђене призоре Јупитеровог 
северног и јужног светла и 
ковитлајућу поларну измаглицу.

Јупитерова Велика црвена пега, 
заправо олуја довољно велика да 
прогута Земљу, јасно се истиче 
поред безброј мањих олуја, које 
без престанка бесне на највећој 
планети Сунчевог система.

Посебно интересантна је 
фотографија широког поља која 

приказује бледе прстенове око 
Јупитера, као и два мала месеца на 
светлуцавој позадини удаљених 
галаксија.

„Никада нисмо видели овакав 
Јупитер. Све је то прилично 
невероватно. Искрено говорећи 
нисмо оцекивали да ће бити 
овако добро”, рекла је планетарни 
астроном Имке де Патер са 
Калифорнијског универзитета у 
Берклију, преноси Танјуг.

(Фото Принскрин/SpaceHub)
Извор: Политика

ОБЈАВЉЕНИ СПЕКТАКУЛАРНИ 
СНИМЦИ ЈУПИТЕРА
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Нови Сад се по броју долазака домаћих и страних 
туриста, у поређењу са осталим туристичким 
дестинацијама у Србији, налази на другом месту, иза 
главног града а испред бањских и планинских центара, 
показују подаци Републичког Завода за статистику. За 
првих шест месеци у Новом Саду и околини остварено 
је око 250.000 ноћења. Најбоље у тој статистици је 
чињеница да су страни туристи остварили дупло 
више ноћења него што су то урадили домаћи. Када 
се упоређује првих шест месеци 2019. година која по 
статистици слови за најуспешнију туристичку сезону 
за наш град, бележи се раст од чак 36 одсто, рекла је 
из Туристичке организације Новог Сада Жељана Рудић 
за РТВ. 

Нови Сад је средњоевропски град који се истиче 
мешовитом архитектуром, Петроварадинском 
тврђавом са подграђем као доминантном баштином 
из 18. века, низом културних садржаја, забавних 
дешавања, међу којима је Егзит најзанимљивији 
и најпривлачнији за младе, спортских догађаја, 
значајних регионалних културних манифестација, а 
свакако је ове године наш град у зениту с обзиром да 
је Европска престоница културе.

Миран и питом град је обично оно што странци 
прво кажу да је приметно у карактеру Новог Сада. 
Мали, али пун садржаја, зеленила, широких булевара, 
кривудавих улица у центру, кафића и најлепше плаже 
на Дунаву оставља доминантан утисак за посетиоце и 
то су и они разлози због којих се радо враћају у наш 
град и препоручују га за одмор, а и за добар  провод 
својим пријатељима. 

Љубазност и разговорљивост житеља је приметна 
и високо котирана као врлина једног града из визуре 
госта и туриста. Иако је ера Интернета и многи туристи 
се сналазе по улицама града, пре свега гледајући у 
паметне телефоне, постоје још увек и они туристи 
који питају домаћине како да стигну до Тврђаве, где се 

најбоље једе домаћа храна, где могу да се лудо забаве, 
и многе друге уобичајене ствари које туристе увек 
занима.

У порасту су туристи са Истока и Азије, а занимљив 
је Нови Сад и Новозеланђанима као и Бразилцима, 
који често и остану неколико месеци у граду. Обично 
са Новог Зеланда, Аустралије и из Латинске Америке 
долазе по препоруци пријатеља.

Туристи из Русије, Немачке, земаља региона могу се 
срести током целе године.

И у туристичкој организацији Града потврђују да 
странци свакодневно долазе са упитима како провести 
време у Новом Саду за који углавном одвоје око два и 
по дана.

- У Инфо центру закључујемо да туристи долазе 

из различитих делова света и туристи из преко 60 
земаља света су посетили наше инфо центре овде у 
центру града и на Железничкој станици у претходних 
пола године. Ове године у првих шест месеци је било 
укупно 176 путничких бродова и скоро 16.000 туриста, 
односно путника који су барем успутно посетили Нови 
Сад. Јесте да од њих немамо много значаја што се тиче 
смештаја и много велике трошкове међутим битно је 
да долазе јер они ипак представљају допринос нашој 
економији – навела је Рудићева, а преноси РТВ.

Пројекат суфинансира Град Нови Сад – Градска 
управа за културу. Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно не изражавају ставове 
Града Новог Сада - Градске управа за културу који је 
доделио средства.

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

ИМА И ШТО НЕМА - ТО ЈЕ НОВИ САД

Начелник Севернобачког управног округа Бојан Шоралов је 
током протекле године посетио омладински центар у највећем 
граду Војводине, са идејом да овај пример добре праксе пресели у 
Суботицу. Након већег броја састанака у Севернобачком управном 
округу са представницима ОПЕНС-а и локалне самоуправе 
Суботица, изабрана је најбоља локација будућег центра, а потом 
је локална самоуправа кренула у израду пројектне документације. 
Претходне седмице одржан је састанак у Новом Саду, у седишту 
ОПЕНС-а, на ком су присуствовали, премијерка Ана Брнабић и 
градоначелник Новог Сада, Милош

Вучевић, на којем је договорена пуна подршка реализацији 
пројекта Представници локалне самоуправе Суботице 
представили су детаље пројекта премијерки, који садржи 
формирање једног центра са којим ће се обезбедити квалитетан 
програм за младе и одрживо спровођење омладинске политике 
у Севернобачком округу. Пројекат предвиђа реконструкцију 
запуштеног објекта, површине 196 м², који се налази у улици 

Ханибала Лучића, за шта ће бити опредељено 22 милиона динара. 
Средства ће бити намењена потпуном опремању центра, уређењу 
и реконструкцији спољашњег и унутрашњег дела објекта, како би 
исти био прилагођен потребама развоја омладинске политике.

-Посебно нас радује ентузијазам младих који са нестрпљењем 
очекују реализацију пројекта и коначно пресељење из 
непрактичног простора који се налази у оквиру објекта главне 
Аутобуске станице, где се тренутно налази седиште „Канцеларије 
за младе“ од 2016. године. Нови Сад је пример како све ово треба 
да изгледа. Захваљујем градоначелнику Вучевићу и организацији 
ОПЕНС што су прихватили наш позив да своје искуство и своје 
знање поделе са осталим локалним самоуправама широм Србије.- 
истакао је начелник СБО Бојан Шоралов.

Поред Суботице, омладински центар добиће Сомбор, Ниш и 
Мионица.

Аутор: Б. Николић

Дивље депоније у Србији ничу на све стране. 
Несавесни грађани не бацају смеће на предвиђеним 
местима, па се депоније изнова стварају. Отпад се 
баца поред контејнера, на улицама, у парковима, на 
свим приступачним местима, па чак и поред речних 
токова. Комуналне службе улажу све своје капацитете 
да санирају овај проблем, али чини се да ће до коначног 
решења доћи када људи подигну ниво свести о значају 
екологије. 

До пре неколико година у насељеним местима 
сомборске општине свако село имало је минимум једну 
депоније. Од како ЈКП „Чистоћа“ организовано односи 
смеће из насељених места, приметно је смањење дивљих 
депонија у селима. 

- Такозване сеоске депоније биле су намењене за 
одлагање отпада генерисаног у селима у периоду док 
нисмо пружали услугу  прикупљања и транспорта отпада. 
Тренутно се из свих села одвози комунални отпад једном 
недељно, док се за грађевински  отпад достављају 
контејнери запремине пет кубних метара. Сваке 
године вршимо и санације дивљих одлагалишта што је 
у многоме допринело смањењу количина нелегално 
одложеног отпада као и потпуној елиминацији оваквих 
одлагалишта, оцењује доц. др Драган Радојчић, директор 
ЈКП „Чистоћа“. 

Наш саговорник оцењује да је ситуација задовољавајућа 

у Бездану, Бачком Брегу, Бачком Моноштору и Чонопљи. 
Но, иако дивљих депонија има мање, критичне тачке 
постоје, па је план „Чистоће“ санирање још неколико 
локација.  У овој години уклоњене су дивље депоније са 
пољопривредног земљишта у Дорослову и Кљајићеву, 
започето је у Растини, а што се града тиче уклоњене су 
депоније на Чонопљанском и Безданском путу. Како 

је планом предвиђено, у септембру ће бити завршен 
започети посао у Растини, а до краја године приоритет је 
уклањање дивље депоније у Станишићу. 

- АП Војводина је расписала конкурс за ову намену, 
а део средстава даје Град Сомбор. Локална заједница 
издваја значајна средства за уклањање дивљих депонија. 
Кроз нашу традиционалну акцију „Месец чистоће“ 
грађанима је омогућено да изнесу сав кабасти отпад који 
се уклони и вози на депонију у Ранчево. Грађани током 
читаве године могу да  користе услуге „Чистоће“ и уз 
уплату на благајни добију контејнер за уклањање и одвоз 
отпада – подсећа наш саговорник.

Одлагање отпада на места „где им место није“, 
присутно је у граду. Највише проблема има на Старој 
и на Новој Селенчи где неодговорни грађани одлажу 
кабасти и грађевински отпад уз контенере предвиђене 
за комунални отпад. 

- Стално апелујемо на грађане да користе наше 
услуге како не бисмо имали ове проблеме. Повлачимо 
људе са терена који се труде да у току радног времена 
и после радног времена уклоне депоније, али онда 
имамо проблем у редовном одржавању јер нам то мења 
редовни распоред рада где не можемо квалитено да 
извршимо  услугу – каже доц. др Радојчић.

Д. М. 

КАКВА ЈЕ СИТУАЦИЈА СА ДИВЉИМ 
ДЕПОНИЈАМА У СЕЛИМА СОМБОРА? 

СУБОТИЦА ДОБИЈА “ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР”
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Удружење родитеља деце 
и одраслих са инвалидитетом 
„Сунце Вршца“ покреће акцију 
куповине школског прибора 
за своје чланове. Удружење 
броји петнаесторо (15) деце 
узраста од 7 до 12 година који 
похађају Школу за специјално 
образовање „Јелена Варјашки“ 
или редовне школе по програму 
ИОП-а  за децу са проблемима у 
развоју. С обзиром на то да наша 
деца због специфичних метода 
учења захтевају и коришћење 
дидактичког материјала поред 
уџбеника и школског прибора 
молимо вас у колико сте у 
могућности да нам помогнете 
куповином материјала или 
уплатом новчаних средстава.

У напред захвални малишани 
СУНЦА ВРШЦА!

Жиро рачун Удружења 
„Сунце Вршца“

бр. ЕРСТЕ БАНКА 340-11028317-30

АКЦИЈА КУПОВИНЕ 
ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА 

УДРУЖЕЊЕ „СУНЦЕ ВРШЦА“
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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 (180)

ДА ЛИ СЕ ВРАЋАМО У ДОБА ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА?
Велики свет почео је да смењује гориво, причају се 

велике приче друштвених промена, једе се нова храна, 
ужива у раскоши производа. Све то стигло је из све ближег 
великог света и у нама развило неслућену опуштеност 
размажених генерација, потрошача, хедониста свих врста, 
окусили смо конформизам о коме ни краљеви нису могли 
да сањају.

Одједном тај свет је почео да бледи, нестаје, окренуо 
нам је леђа, али и себи. У том свету постоје хладније, 
гладније, породица се, као атом или молекул друштва, 
љуља, једина вертикала која нам је остала су локалне 
вредности, доскора заблуда, а сада се види  једина 
арматура нашег света.

На Пајином Триптихону су људи са вештинама да 
оплемене, припитоме своје окружење, извуку максимум 
из њега, али и окружење је неком убрзаном еволуцијом 
мењало те људе, формирало локалне посебности чак 
филозофију, став према животу.

Нема у Вршцу домаћина који у малом простору 
окућнице нема неки чокот грожђа, не сади прави парадајз, 

нема мало воћа, тек да унуци не одрастају са заблудом да 
све расте у супермаркетима. 

Велики свет се заиграо, залетео у будућност и ударио у 
зид прошлости коју је превише потцењивао, смејући јој се, 
па развијене земље откривају поново производњу хране, 
отварају фабрике за производњу пећи на дрва, доскора 
смешан изум.

Нашим вештачким животима нуди се вештачко месо, 
храна налик стиропору, али не и у Вршцу. Таман смо 
добили типски комплекс колективне глобалне кривице 
да наше постојање угрожава планету намењену неком 
другом, кад одједном, уместо личних одлука о штедњи 
енергије у вожњи, грејању, купању и низу чак тривијалних 
идеја о којима читамо као о вестима из великог света, чисте 
копије онога што је некада писало о нама, јављају се идеје 
о алтернативним изворима енергије свих врста, зеленој 
од природе, ветрењачама које тек дубље разумемо како 
можда мењају локалну, само нашу, микроклиму. 

Грејање на дрва припада прошлости а онај мали број 
који се доскора грејао дрвима били су сиротиња, људи 
са пуно времена и прзнице који неће да се мењају, желе 
да осете исконско пуцкетање дрвета и храну спремљену 
на смедеревцу и куну се да је много  здравије од онога у 
микроталасној и све скупљој електричних пећи. 

Поштене најаве чега све неће бити натерале су нас да 
схватимо да ће дрвета увек бити, као што у време настанка 
Триптихона дрво јесте било основни извор енергије који 
се пажљивим планирањем може годинама обнављати.

Ако стварно постоји јединица за зелену енергију онда 
је то дрвна, наравно уз нека нова правила и решења. 

Трошимо кисеоник а издишемо угљен диоксид чак и 
мало метана пошто смо фини а сви облици савремене 
производње енергије атомске, хидроенергије, 
термоцентрале на угаљ јесу спас, али и велико, још увек 
непостављено питање.

Атмосфера планете земље је својеврсни експрес лонац 
под благим притиском и понаша се по свим законима 
термодинамике уласка и одашиљања енергије и ту постоји  
деликатна равнотежа коју смо изгледа пореметили.

Научници тврде да је ломљива равнотежа 
термодинамике атмосфере посебно осетљива на 
производњу све већих количина енергије која напросто 
нема времена да се хлади зрачењем у бескрају космоса 
па прегрејани ваздух хлади наша егзистенција и одједном 
постајемо свесни недомаћинског понашања у свом 
једином дому а најобразованија смо генерација или 
подстанари ове планете, а то знање нема практичну 
примену. Вршац че следећу зиму преживети као и људи 
у време настанка Триптихона, питање је само да ли наша 
техничка знања и оно мало преосталог разума може 
повећати степен искоришћености енергије из сагоревања 
дрвета и потпуно спречавање загађења наше још увек  
једине привилегије, легендарни чист ваздух у Вршцу.

Ако боље користимо огрев мање га трошимо, мање 
сечемо шуме, ако нађемо начин да димњаци нису ауспуси 
већ одвод безопасних гасова, онда нам будућност без 
болести, гушења у дугим хладним влажним зимским 
месецима неће бити додатно тешка предуга зима.

Т. Сухецки  

Оно што кријемо од себе може 
да нас убије. Или да нас спасе. 
Између прошлости и садашњости 
проналазимо многе тајне: неке 
успаване у времену, друге спремне да 
поново испливају у правом тренутку. 
Каква се мрачна мистерија крије иза 
древне традиције исцелитељки? У 
маестрално написаном психолошком 
трилеру Три знака: Исцелитељке, 
ауторка Емануела Валентини нам 
открива да су добро и зло два лица 
једне једине, узнемирујуће истине – 
један знак лечи, један штити од зла, 
један убија.

Мала заједница окупља се да ожали 
девојчицу чије су кости пронађене у 
шуми, више од двадесет година након 
што је нестала. За Сару Романи, која 
још откад је била дете није крочила у 
ово сеоце у Апенинима, то је опасна 
прилика да се поново повеже са 
тајнама и пријатељима из детињства, 
који су остали део стварности пуне 
сујеверја и предрасуда – стварности 
која је изронила заједно са 
проналаском посмртних остатака.

А онда још једна девојчица нестане. 

Њено име је Ребека, и она је последња 
наследница древне традиције 
исцелитељки. Сара се прикључује 
истрази, верујући свом инстинкту, 
који је предуго потискиван. Прошлост 
се вратила и она схвата да овога пута 
не може побећи. Шта се крије иза ових 
мистериозних нестанака?

Црвена нит повезује Сарину 
потребу да свакога спасе и кошмар 
који је изронио из заборава. Док 
мештани крећу у потрагу, Сара силази у 
подземље Апенина, у болно путовање 
кроз приче закопане у времену: кроз 
улице, шумске стазе, куће и лица које 
је покушала да избрише из сећања.

Они су своје обреде преточили у 
лажне молитве, рефрене, стихове који 
казују једно, а значе нешто друго.

Шума крије много тајни, више него 
што је Сара очекивала. Ромињање 
кише је стални звук који испуњава 
шуму. Натапа гране храстова, свако 
дебло, сваки корен. Стаза нестаје 
у бујици блата која клизи доле, 
ка долини, ка кући, ка каменим 
уличицама и сводовима, све до 
светлуцавог огњишта.

У дивљој трци с временом, Сара ће 
морати да се помири с оним делом 
себе који је ућуткала пре двадесет 
две године. По цену да се изгуби у 
лавиринту сећања и да више никада 

не пронађе излаз. Резултат је истрага 
која савршено комбинује детективску 
причу са трилером, са обртима, 
неизвесношћу и узбуђењем.

НОВИ „ВУЛКАНОВ“ ПСИХОЛОШКИ ТРИЛЕР „ТРИ ЗНАКА: ИСЦЕЛИТЕЉКЕ“ 

ИЗМЕЂУ 
ЛЕГЕНДЕ И 

СТВАРНОСТИ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Агресивни људи увек су били велики 

проблем.
Агресивни роботи биће још већи.

Зоран Ђуровић Ђурке
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Обавештавамо вас да је недавно 
основано Хуманитарно удружење Немаца 
„Hennemann“. У оквиру своје делатности 
планирамо да понудимо разне семинаре 
и курсеве немачког језика за  одрасле 
и ученике, као и за најмлађе. Једна од 
најзначајнијих активности је рад са младима 
који се одвија преко курсева немачког 
језика, кампова, размене ученика, и разних 
других пројеката. Кроз ове програмске 
садржаје негујемо културу и немачки језик, 
који припадници немачке националне 
заједнице из историјских разлога данас 
ретко говоре. Циљ нам је очување културног 
наслеђа и традиције у сваком облику 
за садашње и будуће генерције. Својим 
радом желимо да ту традицију и наслеђе 
прикажемо на најбољи начин.

Удружење је свој назив понело по Јакобу 
Хенеману, вршачком Немцу који је са 75 
Вршчана, међу њима највише Немаца и 
Срба, у 18. веку одбранио Вршац од Турака. 
Сматрали смо да наше удружење треба да 
понесе назив по човеку који је ујединио 
Вршчане свих нација и који је захваљујући 
међусобној сарадњи, узајамном поверењу, 
стрпљењу и пожртвовању утабао стазу за 
даљи просперитет нашег града и поставио 
темеље за његову препознатљиву 
мултикултуралност и мултинационалност.

Бавићемо се хуманитарним акцијама и 
многим другим активностима. За почетак, 
са првим данима октобра планирамо 
часове немачког језика за ученике 
четвртог и петог разреда основне школе; 
циљ наставе је да се малишани, које ће у 

петом разреду очекивати прегршт нових 
предмета и обавеза, упознају са основама 
немачког језика, не би ли им тим путем 
било олакшано касније праћење наставе. 
Часове ће држати једном недељно 
библиотекар и наставник немачког језика 
Тамаш Фодор, при чему ће први, пробни 
час бити бесплатан. Термин часова ћемо 
установити накнадно према томе који дан 
и које време највише одговарају већини 
заинтересованих, а чланови удружења ће 
имати право на попуст.

Ако имате неку немачку “жицу”, или, пак, 
желите да будете део удружења, можете се 
обратити нашем удружењу које се налази 
у улици Стеријина 106 или на тел. 060/527 
– 2555.

ОСНОВАНО 
ХУМАНИТАРНО 
УДРУЖЕЊЕ НЕМАЦА 
„HENNEMANN“
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СЕНДВИЧИ СА 
ПОВРЋЕМ 

НАМИРНИЦЕ:

- 8 кришки хлеба од целог 
зрна
-1 кашика сенфа 
-2 кашике мајонеза 
-1 жута паприка 
-1 парадајз 
- 4 ротквице 
- 2 мање шаргарепе 
- шоља црвеног купуса 
- со, бибер
- 10 листића коријандера 
- црвени лук 
- зелена салата

ПРИПРЕМА: Помешати мајонез и сенф, 
побиберити и мало посолити. Парадајз и лук исећи на 
колутове, а паприку на траке. Ротквице опрати, исећи на 
колутове, шаргарепу такође.

На кришку хлеба нанети мешавину мајонеза у сенфа и 
ставити лист зелене салате. Преко ставити колутове лука, 
парадајза, паприку, купус, ротквице и шаргарепу.

Посути свежим коријандером и преклопити кришком 
хлеба.

НАМИРНИЦЕ:

- 2 кг свеже шунке 
- 1 л белог вина 
- 2 ½ дл млека 
- со
- бибер 
- неколико листица 
жалфије
- прстохват рузмарина 
- 60 г путера

ПРИПРЕМА: Шунку залити 
вином и пустити да се маринира 2 дана на 
хладном месту.

Осушити је, па је препећи на путеру да 
са свих страна добије лепу боју. Побиберити 
је и посолити, посути листићима рузмарина 

и жалфије и прелити млеком. Пећи у рерни 
загрејаној на 175°Ц, отприлике два сата (око 
један сат за сваки килограм меса). Печену 
шунку извадити из рерне. Сос од печења 
кувати још десетак минута, процедити и 
прелити преко исеченог меса.

К Р О М П И Р  С А 
К А Р И Ј Е М

НАМИРНИЦЕ:

- 6 кромпира
- 1 шоља грашка
- 1 шаргарепа на колутиће
- 1 исецкана стабљика целера
- 1 главица лука
- 1-2 кашичице карија
- со, бибер,уље
- 1 кашичица брашна
- першун за посипање

ПРИПРЕМА: 
Кромпир ољуштити и исећи на коцке, 

шаргарепу на колутове. На уљу пропржити 
исецкан лук, целер и шаргарепу, додати кари, 
промешати, додати кашичицу брашна, па све 
опет добро промешати. Додати припремљен 

кромпир и воду, толико да кромпир огрезне 
у њој, грашак, послолити према укусу и 
оставити да се кува док се кромпир не скува. 
Кад је кромпир скоро скуван, бацити га да се 
кратко упржи у тигању да ухвати корицу.

На крају додати ситно исецкан першун.

К УЛ И Н  К У В А Р

П И Ј А Н А  Ш У Н К А

ПРОЛЕЋНИ 
КРОМПИР СА 

СИРОМ
НАМИРНИЦЕ:

- 10 већих кромпира
- 150 г чедар сира
- 1 чаша киселе павлаке од 
20%
- 1 веза младог лука
- 120 г панчете
- мало уља, со

ПРИПРЕМА: Кромпире ољуштити и сваки 
дубоко засећи (као да правите лепезу од кромпира) и 
мало посолити. Чедар сир исећи на 10 режњева, па у свако 
удубљење у кромпиру ставити по режањ сира. Тепсију мало 
науљити па ређати кромпире са режњевима сира. Панчету 
исећи на коцкице, посути по кромпиру и ставити у загрејану 
рерну на 220ºЦ да се лепо испеку.

Кад су кромпири печени, на сваки ставити по кашичицу 
павлаке и посути сецканим зеленим перцима младог лука.

НАМИРНИЦЕ:

- 1 л млека
- 150 г пиринча
- 100 г сувог грожђа
- 4 кашике шећера
- 1 кесица цимета
- 1 кесица ванилин 
шећера

ПРИПРЕМА: 
У млеко додати пиринач и шећер и ставити 

да се кува. Кад проври, смањити температуру, 

додати суво грожђе, цимет, ванилин шећер и 
кувати док пиринач омекша. Сипати у посуде 
и оставити да се охлади. Пред служење посути 
сувим грожђем и циметом

 ТРОУГЛИЦИ СА ЈАБУКАМА 
И КАРДАМОНОМ

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 30 г свежег квасца
- 1 кашичица шећера
- 125 мл млаког млека
- ½ кг брашна
- 1 кашичица соли
- 1 кашичица млевеног 
кардамона
- 60 г шећера у праху
- 300 г путера
- 2 јаја
Премаз:
- 1 умућено јаје
- 4 кашике шећера у праху
- 2 кашике топле воде
Фил:
- 200 г јабука
- 1 кашика сока од лимуна
- 4 кашике мармеладе од 
кајсија

ПРИПРЕМА: 
Помешати квасац са 

2-3 кашике млаког млека 
и мало шећера и оставити 
на топлом да надође. 
Помешати брашно, со, 
млевени кардамон, шећер 
у праху и 60 г путера, 
изрезаног на листиће. 
Измешати и додати квасац, 
преостало млеко и јаја.

Месити док се не добије 
мека смеса (ако је потребно, 
додати још млека). Покрити 
посуду крпом и ставити у 
фрижидер на 10 минута, 
да се прохлади. Преостали 
путер оставити да мало 
омекша и обликовати 
у правоугаоник. Тесто 
премесити и савити у 
правоугаоник. Ставити 
путер у средину и пресавити 
преко њега крајеве, да се 
сасвим поклопи. Развити 
га у траку, пресавити доњу 
трећину према горе, а 
горњу трећину према доле. 

Покрити тесто и ставити у 
фрижидер на 10 минута. 
Процедуру поновити још 2 
пута.

Јабуке ољуштити и 
ситно исећи. Попрскати 
лимуновим соком и додати 
мармеладу од кајсија.

Тесто развити на ½ 
цм дебљине и исећи на 
квадрате (или облик по 
жељи). На сваки квадрат 
стављати 1 кашику 
фила, крајеве премазати 
умућеним јајетом. 
Пресавити тесто на пола 
или крајеве према средини. 
Рерну загрејати на 220°Ц. 
Тесто ставити у плех и 
оставити на топлом да 
одстоји још 20-30 минута. 
Поново их премазати 
умућеним јајетом и ставити 
да се пеку, отприлике 15 
минута. Кад су готови, 
сацекати да се охладе и 
премазати мешавином 
шећера и воде.

С У ТЛ И Ј А Ш  С А 
С У В И М  Г Р О Ж Ђ Е М
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LITERA ROMÂNĂ
IA, BLUZĂ TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ, SÂMZIENELE ÎNCEPUTUL VERII

Ziua Universală a Iei Românești 
„C'iupagu' nostru cu sfințenie purtat” 
Ziua Universală a Iei româ-

nești  se marchează pe 24 
iunie iar cu acest prilej, la Ca-
sa Bănățeană din Torac a fost 
organizat un eveniment dedi-
cat acestei zile și a Sărbătorii 
Sânzienelor. 

Bluza românească, Ia este 
cea mai importantă parte a cos-
tumelor românești, în princi-
pal, ea este cosută manual și 
motivele pe ea diferă de la o 
regiune la alta. Pe 24. iunie a 
fost declarată Ziua Mondială a 
Iei românești în acea  zi, indi-
ferent în ce țară și în ce parte 
a lumii în care trăiesc români 
se înbracă acest costum vesti-
mentar. Este sărbătorită în pes-
te 50 de țări de pe 6 continente. 
La complexul Etnografic „Casa 
Bănățeană”, cu poezii tradiți-
onale, recitări și dansuri, rea-
lizate de elevi Școli Generale 
„ George Coșbuc”, elevii școli 
„Dr. Alexandar Sabovljev” din 
Ecica precum și orchestra „Li-

ra” din cadrul Asociației de artă 
și muzică românească „Vichen-
tie Petrovici Bocăluț”. Elevii 
școli din Torac s-au prezentat 
cu dans stilizat, scenetă-pre-
zentarea Legendei Toracului, 
venirea torăcenilor pe aceste 
meleaguri. Elevi din Ecica s-au 
prezentat cu un scurt program 
cultural artistic, coordonator 

Filip Baloș. Vizitatorii au pu-
tut vedea un număr mare de 
ii aproape 100 de bucăți,care 
sunt în proprietatea femeilor 
din Torac. Celor prezenți s-au 
adresat Nicu Ciobanu,preșe-
dintele Fundației de Etnografie 
și Folclor din Voivodina, An-
ca Popa, în numele Ambasa-
dei României la Belgrad, Dr. 

Daniela Barbulov Popov ca-
re a vorbit despre ie ca bluză 
tradițională și profesoara Ro-
dica Petrovici, coordonatoarea 
programului,  manifestări care 
a ajuns la a patra ediție. Sărbă-
toarea Sâmzienelor marchea-
ză începutul verii, întrucât pe 
21 iunie a avut loc solstiţiul de 
vară numit și vara astronomi-
că. Unii etnologi afirmă că ori-
ginea acestei zile este de găsit 
în vechile culte geto-dacice în-
chinate soarelui.

Crenguţe de flori de sânzie-
ne sfinţite se aduc la ușa case-
lor fiind simboluri ale belșu-
gului și bunăstării în gospodă-
rii despre care au  vorbit elevii 
școli „ George Coșbuc” din To-
rac. Persoanele ce poartă nu-
mele de Sânziana își sărbăto-
resc onomastica. Se presupu-
ne că acest nume provine de 
fapt de la expresia „Ziua Sfân-
tului Ioan” și a cunoscut în timp 
mai multe forme intermediare 
precum: Sânzioana, Sâmzeana 
și Sâmziana.

Ia, bluză tradițională româ-
nească este un simbol internați-
onal al culturii române și o pie-
să emblematică a costumului 
popular național românesc. Ia, 
una dintre cele mai importan-
te moșteniri naționale și cul-
turale. La 21 ianuarie 2013, co-
munitatea online „La Blouse 
Roumaine” fondată de Andre-
ea Tănăsescu a propus ca data 
de 24 iunie să devină o zi dedi-
cată iei. În același an, odată cu 
sărbătoarea de Sânziene, „La 
Blouse Roumaine” a organizat 
prima Zi Universală a Iei, care 
a devenit în timp un eveniment 
global, sărbătorit în peste 50 de 
țări. M. V.

CARIERA DE CINCI DECENII A FOST MARCATĂ DE NUMEROASE PREMII.

Expoziția de picturi realizate în diferite perioade ale vieții 
Expoziția retrospectivă de 

picturi a lui Viorel Flora, 
artist din Zrenjanin, a fost ver-
nisată în holul Muzeului Na-
țional, în prezența a numeo-
sului public, asociați și prie-
teni, iar expoziția a fost decla-
rată deschisă de primarul ora-
șului Zrenjanin, Simo Salapura.

Expoziția a fost organizată 
cu ocazia împlinirii a 70 de ani 
de viață și a 50 de ani de operă 
artistică recunoscută, iar Viorel 
Flora s-a prezentat publicului 
cu picturi realizate în diferite 
perioade ale vieții și a carierei, 
din perioada studenției până 
în zilele noastre. Lucrările sunt 
împărțite tematic în mai multe 
unități separate, precum com-
poziții istorice, portrete, pei-
saje, acte, dar și copii ale ma-
rilor maeștri..

La deschidere a luat cuvân-
tul directorul interimar Muze-
ului Național Zrenjanin, Siniša 
Onjin, artistul plastic Aleksan-
dar Kačar, Budimir Jovanović, 
om de afaceri, primarul ora-
șului Simo Salapura și însuși 
Viorel Flora, care a amintit de 
expoziția de desene pe care a 
avut-o în Centrul Cultural din 
Zrenjanin.

El a mulțumit pentru spri-
jinul Orașului Zrenjanin și oa-
menilor de afaceri care l-au aju-
tat în munca sa, Muzeului Na-

țional pentru organizarea aces-
tei expoziții și Teatrului Nați-
onal, unde și-a petrecut viața 
profesională.

Adela Flora, fiica lui Viorel 
Flora, a citit reflecțiile inspira-
te ale Aleksandrei Kardoš, în 
vârstă de șase ani, despre ar-
tist și artă, în timp ce Aleksan-
dar Kačar, unul dintre elevii lui 
Viorel Flora, a prezentat publi-
cului bogata biografie a artistu-

lui. Budimir Jovanović a vorbit 
despre cooperarea de succes cu 
Viorel Flora, care a dus la reali-
zarea mai multor lucrări de ca-
litate superioară și a unor pânze 
mari -  „Bătălia Kosovo”, „Fron-
tul Salonic” și „Vojvoda Živojin 
Mišić”, care a ocupat un loc pro-
eminent la această expoziție și, 
altfel, împodobesc spațiile de 

afaceri ale companiei deținute 
de Jovanović.

Primarul i-a urat artistului 
o viață lungă și creativă și mul-
tă sănătate, alături de continu-
area cooperării sale cu orașul 
Zrenjanin. 

Pictor, pedagog, scenograf, 
Viorel Flora s-a născut în 1952 
la Satu Nou, lângă Pancevo. A 
absolvit catedra de pictură a 
Academiei de Arte Frumoase 

din Belgrad în anul 1977 la clasa 
celebrului profesor Miloš Bajić. 
De două ori, în calitate de bur-
sier al guvernului francez, a ur-
mat cursuri profesionale la Pa-
ris, între 1981 și 1983. Este mem-
bru a cinci asociații de artă. 

Cariera sa de cinci decenii 
a fost marcată de numeroase 
premii. Pictorul academic Vi-

orel Flora conduce o școală de 
desen de ani în șir. A proiectat 
și ilustrat peste 50 de cărți  iar 
la postul de muncă de sceno-
graf la Teatrul Național „Toša 
Jovanović” din Zrenjanin, a re-
alizat 130 de decoruri, din 1986. 
aproximativ 100 de afișe pen-
tru spectacole de teatru. De 
două ori, în calitate de bursi-
er al guvernului francez, a ur-
mat pregătire profesională la 
Paris și este membru asocia-
țiilor de artă. A expus în apro-
ximativ patruzeci de expoziții 
de grup și 25 de expoziții per-
sonale. A expus la aproximativ 
40 de expoziții de grup și 25 de 
expoziții personale, dintre ca-
re trei la Paris. 

El este câștigătorul a nouă 
premii și recunoașteri pentru 
munca artistică și sensibilita-
te, dintre care se remarcă Pre-
miul orașului Zrenjanin în 1998. 
Este autorul a numeroase sce-
nografii și soluții scenografice 
pentru Teatrul Național „Toša 
Jovanović”, afișe, diplome, ilus-
trații pentru cărți etc. În spațiul 
public, a realizat cinci lucrări 
sculpturale și mai multe picturi 
murale, dintre care cea mai fai-
moasă este „Cetatea Bečkerek” 
din grădina orașului Zrenjanin 
din 2004, iar ultima, dedicată 
celebrei voleibaliste Maja Ogn-
jenović. M.V.

„BEGEJ FEST 2022” A AVUT LOC DIN NOU LA ZRENIANIN

Menținerea tradiției
Concursul internațional 

de fanfare „Begej Fest”, al 
unsprezecelea la rând, a avut 
loc în perioada 1-3 iulie în 
Sala Centrul Cultural Zren-
janin și în centrul orașului. 
Cu această ocazie a avut loc 
cea de-a noua conferință re-
gională WASBE pentru Eu-
ropa Centrală și de Est.

„Begej Fest 2022”, anul 
acesta a fost deschis offici-
al cu un concert susținut de 

Orchestra de Poliție a Repu-
blicii Serbia care aparține 
uneia dintre cele mai bune 
orchestre din Serbia.

„Până acum am avut oca-
zia să auzim orchestre din 
diverse țări. Așa menținem 
și prețuim tradiția și în acest 
an, subliniază organizato-
rul „Begej Fest 2022”, în cu-
vântul de deschidere Bra-
nislav Gagić.

Repertoriul orchestrei es-
te bogat și divers, au cântat 
compoziții de muzică popu-
lară, marșuri și chiar compo-
ziții ale grupului „Queen” și 
ale cântărețului Joe Cocker. 
Orchestra a fost condusă de 

dirijorul căpitanul Branko 
Milinković.

Anul acesta deși numă-
rul participanților a fost mai 
restrains au fost invitați din 
străinătate, precum o orches-
tră din România și Ungaria”. 
Pe lângă acestea, au concu-
rat și 4 orchestre din Serbia. 
Anul acesta sunt ceva mai 
puțini participanți decât de 
obicei, pentru că  anul tre-
cut, ceea ce a fost ciudat din 

cauza situației, au fost mai 
multe orchestre. În ceea ce 
privește participanții la con-
ferința WASBE, au fost repre-
zentanți din Ungaria, Mace-
donia, Bosnia și Herțegovina, 
Republica Srpska, Slovenia, 
Muntenegru și România”.

În cadrul manifestări 
sâmbătă, a avut loc o întâl-
nire a repezentanților WAS-
BE. Totodată s-au prezen-
tat orchestrele participante 
la concurs. Tot în aceiași zi a 
avut loc o paradă a orchestrei 
de la Centrul Cultural Zrenja-
nin până în centrul orașului 
unde a urmat decernarea di-
plomelor și a premiilor.   M. V. 

ÎN ULTIMA ZI ȘCOLARĂ, UN PROGRAM A AVUT LOC DE

Ziua școlii din Torac
Ultima zi de școală a fost 

anul acesta pentru ele-
vii din Torac o zi însemna-
tă, dedicată școlii generale 
„George Coșbuc” – ziua șco-
lii. Vineri, 24 iunie, la ore-
le 19.00,  în sala căminului 
cultural din Torac, a avut loc 
un eveniment festiv, dedi-
cat zilei școlii. Directoarea 
școlii, Norica Rașa, a salutat 
prezența oaspeţilor, prin-
tre care s-a aflat și Excelenţa 
Sa Gheorghe Dinu, consulul 
general al Consulatului Ro-
mâniei de la Vârșeţ, repre-
zentanții Asociației ,,Pax 21” 
din Timișoara, primarul Co-
munității locale Torac, Vasi-
lie Roșu, Directoarea gene-
rală a Centrului școlar ,,Sf. 
Sava” Snežana Majkić și alți 
numeroși oaspeți. 

Cu această ocazie, direc-
toarea școlii a felicitat și pre-
miat elevii merituoși, care 
au obținut rezultate remar-
cabile la diferite competi-
ții în decursul anului școlar, 

precum și cadrele didactice, 
care i-au pregătit.

Acești elevi și profesori 
au fost premiați în mod 
aparte cu cadouri valoroa-
se de către Asociația ,,Pax 
21”. Este vorba despre pro-
iectul transfrontalier în de-
rulare ,,Asociaţia PAX 21 din 
Timișoara premiază elevii 
excelenţi”, proiect care cu-
prinde comunităţile de ro-
mâni din Serbia și Ungaria. 

La inaugurarea eveni-
mentului, cu cuvinte alese 
s-a adresat doamna Norica 
Rașa, directoarea școlii.  

Serbarea a început cu un 
dans românesc stilizat, pre-
zentat de elevii clasei a IV, 
urmat de un grup de elevi 
care au prezentat ,,Legen-
da Toracului”, printre care 
s-a făcut și un omagiu pro-
fesorului Olimpiu Baloș. Au 
urmat recitări în limba ro-
mână și sârbă, corurile I-IV 
și V-VIII, o dramatizare în 
limba sârbă, un punct rit-
mic și un dans stilizat.   F. R.

 »Expoziția a lui Viorel Flora

 »Elevii din Ecica

 »Inaugurarea everimentului

 »Elevi din Torac

 » Omagiu profesorului Olimpiu Baloș
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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

Хитно на продајем гарсоњеру на 
Војничком тргу од 26 м², 1. спрат. Тел. 
061/2941-161 или 831-117

Продајем ланац земље код обилазнице 
за Београд, поред асфалтног поута, потез 
Јарак. Тел 061/2941-161

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.

Студенткиња тражи цимерку за 
комфоран  стан(засебне собе) код 
Миленијума. Тел. 065/8321-410 и 064/5635-
061

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 
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Сингерица, бојлер 80 литара, пећ на дрва, 
може и замена за дрво. Тел. 061/1112-821.

На продају два нова пластична бурета 
од 100 и 50 литара са великим отвором за 
ракију, купус или зимницу. Три гуме за фићу 
са фелнама, плинска пећ са боцом, лавабо 
некоришћен. Тел: 063/8431-627.

За продају старински отоман са 
наслоном, стринска машина за предење, 
шиваћа машина, половни теписи разних 
димензија, дечија дубвока колица. Тел. 
013/830-753.

Продајем три застакљена прозора са 
шалонима, балконска врата, два дрвена 
шифоњера и креветац. Тел. 013/830-753.

Продајем молерски шприц за фасаде, 
видија плочице, стругарске ножеве, бургије. 

Тел 064/4902-239.
Продајем две старе пегле на жар, стари 

Векер сат, стару камеру и још доста старих 
ствари. Вреди видети Тел 064/4902-239.

На продају плински бојлер проточни и 
плинске пећи више комада, све исправно.
Тел. 064/3892-738.

Вршим поправку плинских пећи, 
шпорета, решоа и плинских бојлера. Тел. 
013/861419 илиу 063/482-418. 

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и сталак. 
Тел.064/2522--855.

Продајем ауто Пежо307, мали 
потрошач, годиште 2001., бензинац, у јако 
добром стању. Тел. 060/4524-929.

Продајем Горење кухињски проточни 
бојлер од 6 литара, лавабо и вц шољу. Тел. 
063/7166-960.

Продајем комплет од две фотеље, 
табуре, сточић и два кауча на развлачење. 
Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице за пчеле 
32 комада, дрвену бурад за ракију 50л, 20л 
10 л. Тел. 064/2522-855.

Продајем два дечија бицикла,  један 
скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 80 л 
Горење, мало радио, као нов. Тел 064/0459-
560.

На продају лозова ракија, мишки 
бицикл, пуна вратаа 60 цм са ракастолом, 
баштенска гарнитура 4 столице и сто, 
метални.Тел. 013/836-760

На продају чиста лозова ракија на литру 
и на више, баштенску гарнитуру, 4 столице 
и сто метална гарнитура, пуна врата 60 
цм са ракастолом и мушки бицикл. Тел. 
013/836-740

Продајем орман-креденац произведен 
пре другог светског рата у одличном стању, 
висок сјај, са оргинал кључевима. Тел. 
064/8582-495.

На продају стаклени сто и 4 столице, 
шпорет електрични „Слобода“ нов. Тел. 
063/1121-270

На продају угаона гарнитура од чистог 
дрвета увоз из Немачке, сто и две столице и 
дрвен лустер. Тел. 2106-078 и 064/9876-522.

Брига о старијим, помоћ у кући, чување 
деце на сат. Тел. 013/805- 142 и 064/2880-
347.

На продају две плинске пећи Алфа 
плам, једдна нова друга половна. Тел. 
013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 061/2660-
848.

Осб плоче за подашчавање кровова, 
цена од 580 дин м2, превоз на адресу купца. 
Тел. 062/437-236. 

Пнеуматска сејалица са 4 реда за 
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито са 18 
реда, шпедитер- Думбрава од 2,5 тоне све 
повољно. Тел. 013/885-019.

Продајем кауч Симпо одличан дечији 
бицикл и биљку чуваркућу у већој количини 
на комад и кг као лек. Тел 064/9407-095.

Продајем дечији бицикл, 18 брзина, 
металик зелен, исправан. Тел. 064/8372-635.

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 за 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

Продајем сервис за ручавање за 4 особе 
са шољама за кафу (25 делова)  елегантан 
акропал дизајн црни осмоугаони са  
црвеном бордуром.Тел 063/1864-344

Хитно продајем бицикл на  струју ЦСМ 
2017 купљен маја ове године., поседује 
сервисну књижицу, рачун и гарантни лист, 
две године гаранција. Цена  договор. Тел. 
063/292-177

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

СВЕТЛАНА ЕРСКИ
(1931-2022.)

Напустила си ме заувек. У срце су ми се уселили бол, туга, празнина... 
Тебе више нема.

Остале су само успомене на предивне тренутке с тобом проведене, на 
твоју несебичну љубав коју си ми пружала од момента када си ме учила 
мом првом кораку, па кроз моје детињство, младост, све док није престало 
да куца твоје срце.

Била си најбоља мајка на свету! Била си ми најлепши Божји дар. Срећна 
сам и поносна што сам те имала!

Нека те анђели чувају!
Твоја Јованка

IN MEMORIAM
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Које су ваше навике? Подржавају 
ли ваше дугорочне циљеве? Да ли 
сте успоставили рутине у животу и 
послу? Верујете ли у себе и јесте ли 
оптимистични у погледу онога што 
можете да постигнете? 

Рафел Бадзијаг је светски предузетник, 
један од врхунских ТЕД говорника и 
награђивани писац. Као стручњак у 
области психологије предузетништва, 
специјализован за самоостварене 
милијардере, представљен је на Ен-Би-
Сију, Еј-Би-Сију, Си-Би-Есу и Фоксу, као 
и у Ју-ес-еј тудеју, Вол стрит журналу 
и осталим међународним новинама 
и телевизијским мрежама у неколико 
земаља. Деведесетих је изградио свој 
први мултимилионерски посао тако што 
је увео електронску трговину у Европу.  
Књига Реадy, Сет, Го!, коју је написао 
заједно са Брајаном Трејсијем, постала 
је бестселер на Амазону и награђена је 
наградом Квили.

Рафаел Бадзијаг је прва особа која је 

придобила толико милијардера за једну 
књигу на глобалном нивоу и због тога га 
зову магнет за милијардере.

„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 „Тајна од 
милијарду долара“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Ајкула“, освојиле су је Милена Пантовић и 
Викторија Остојин. 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“.

ОТКРИЈТЕ 
ТАЈНУ 

МАГНЕТА ЗА 
МИЛИЈАРДЕРЕ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА МОЖЕ ДА ПРЕОКРЕНЕ ВАШ ФИНАНСИЈСКИ ЖИВОТ
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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

Извоз стоног грожђа у Немачку 
и Аустрију, у најновије време у 
Швајцарску и Белгију, затим у 
жупанију Караш-Северин веома је 
жив и почиње често крајем јула.

Берба грожђа почиње обично у 
првој половини септембра и траје 
до краја октобра.

У берби се уз помоћ споменутог 
кривог ножа (косира) одсечено 
грожђе сакупља у корпу са две 
ручке, изруђује се, потом, у 
путуње где се муља у кљук: кљук 
се помоћу великог левка сипа у 
буре од 550-600 литара (лотвоз) 
које је водоравно монтирано на 
кола и одвози до пресе, која се 
налази у граду, поред подрума, 
који је изграђен испод куће. Тамо 
доспева кљук у тзв. испусне каце, 
где, уколико треба да се производи 
бело вино, доспева у пресу, уколико 
црно у бурад за варење.

До времена инвазије филоксере 
примењивале су се дрвене пресе 
са дрвеном основом, данас се пак, 
употребљавају пресе модерног 
система или барем дрвене пресе са 
гвозденом основом. 

Кљук који служи за производњу 
црног вина, ври у дрвеним 
бурадима од 35-40 хл, затвореним 
да не пропуштају ваздух, пре него 
што доспе у пресу. Са кљуком отела 
многи чине изузетак, пошто је 
његова боја и онако већ тамно црна.

Подруми се налазе, ко што 
је већ споменуто, испод кућа, 
најчешће засвођени каменом, 
пространи, високи, суви, 
равномерне температуре од +10 
- +14 степени Ц и опремљени су 
храстовим бурадима од 6-30 хл 
постављени на дрвеним носачима 
(кантарима). (Знаменитост чини 
подрум „Хелвеција“ циришког 
трговца вином Б. Штауба, који 
заузима површину од 2.800м² и 
чији простор може да обухвати 
12.000 хл. а  опремљен је са 11 
дрвених буради, свако од 120 хл. 18 
цементних цистерни по 200-300 хл. 

20 преса, 3 казана за печење ракије 
и модерном подрумском опремом). 

Код произвођача се ретко може 
срести вино старије од годину 
дана, јер оно већ пре Божића или у 
току лета доспева у продају, пошто 
вршачка вина имају добра својства 
да после два до три месеца могу да 
се конзумирају.

Ова околност доприноси 
томе, да вршачки произвођачи не 
познају добро тековине модерног 
подрумарства, али да могу и да 
га се, такође, лише. Вино се након 
бистрења и у пролеће истаче и у 
интервалима од 14 дана пуни.

Иако вршачки произвођач 
вина није мајстор рационалног 
подрумарства, он је то сигурно 
на пољу винограрства. Тако 

брижљиво обрађени, неговани 
и гајени виногради као у Вршцу 
не могу се срести нигде у земљи; 
ипак, што се тиче вредноће стоји 
вршачки произвођач вина на првом 
месту; већ између 1-2 сата ноћу он 
је у покрету, и у зору налази се већ 
између шпалира грожђа и до касне 
вечери једва да ужива најнужнији 
одмор. Његова мотика је највећа и 
најтежа у земљи, пошто је ширина 
35 цм, а тежина 2,5 кг и насађена је 
на држаљу од 130 цм.

Због свог озбиљног, трезвеног, 
штедљивог начина живота обично 
доспева до благостања. Српски 
виноградар је живахније природе 
и сваке вечери одјекује сокацима 
града  мелодична хорска певања 
група радника који се враћају са 
рада.

Виноградарско подручје од 

10.000 катастарских јутара налазило 
се 1870. године у поседу 2200 
власника, вила, кућа није било тада 
у виноградима. Данас се 6000 јутара 
винограда налази у рукама 2600 
власника; већи део њих је саградио 
виле, куће, или бар кућице за алат, 
делом и ради тога да би се кишница, 
која се слива са крова, сакупљала 
у бетонске базене и користила за 
прскање против пламењаче.

Данашњи власници разликују 
се према професији на следећи 
начин: 2153 виноградара, 183 
предузетника, 134 трговаца, 130 
службеника, адвоката,лекара итд.

3. ТРГОВИНА ВИНОМ

До времена када је у Вршцу 
положена прва железичка пруга 
доспевало је вино воденим путем до 
вагона у Базијаш ради транспорта у 
Аустрију.

После отварања железничког 
саобраћаја, због масовне куповине 
вина од стране аустријских 
винских трговаца, добило је 
виноградарство, с једне стране,  
неслућени полет и с друге стране 
водило је ка оснивању бројних 
фирми за трговину вином. Поропаст 
виноградарства 1880. године 
значио је истовремено  пропаст 
фирми које су деловале у винарској 
бранши. Полет виноградарства 
који је уследио довео је једну-две 
фирме за трговину вином, које су 
преживеле кризу, опет до процвата, 
док се гарда винских агената и 
комисионара комплетирала од 
млађих достојних поверења , тако 
да су се производи града, који је у 
међувремену постао железнички 
чвор, могли брзо и јефтино да 
превозе на све стране света.

У своје време на добром гласу 
вршачки вермут, вршачки сенф, 
шира, комовица и лагер-бренди 
почињу опет да бивају познати и 
да  освајају веће тржиште него икад 
раније.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (51)
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 4. БРОЈ 44, 14. ЈУЛ 1978.

УСПЕШНА АФИРМАЦИЈА 
ПАДОБРАНСТВА И 

ВРШАЧКОГ АЕРО - КЛУБА
Особеност овогодишњег тродневног 12. првенства 

Војводине у падобранству (које је  одржано на 
аеродрому Пилотске школе ЈАТ-а у Вршцу ) огледала 
се између осталог и у следећем. Организатори и 
домаћини такмичења, чланови овдашњег Аеро-

клуба „Мила Матејић“ нису у званичној конкуренцији 
имали ни једног представника. Одговор на питање 
како је и зашто до тога дошло врло је, међутим, 
једноставан. Клуб је конституисан пре нешто 
више од  годину дана и још увек се (са своје три 
секције: падобранском, авио-моделарском и 
једриличарском) налази у фази стасавања. То 
истовремено значи да млади падобранци, којих 
има доста и који се успешно обучавају, нису били 
у могућности да испуне све норме неопходне да 
би били увршћени у конкурентне за учествовање 
на првенству. Стога је протекли шампоионат 
представљао за Вршчане јединствену прилику да на 
практичном плану афирмишу постојање и рад Клуба, 
Падобранске секције и овог подручја у целини. По 
општој оцени, они су у томе у потпуности успели.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4. БРОЈ 44, 14. ЈУЛ 1978.

САД СЕ ЗНА КО ЈЕ БОЉИ У 
МАЛОМ ФУДБАЛУ...

 

У оквиру дугогодишњег пријатељства  и сарадње, 
недавно су у част 11. конгреса СКЈ, чланови 
колектива вршачке Штампарије “Слобода“ посетили 
овогодишње граничаре. Том приликом одиграна је и 

утакмица у малом фудбалу. Победили су граничари са 
4:0, у овом саставу: Милован  Јањуш (капитен) Салкан 
Хујић, (голман) и играчи Предраг Мишић, Мића 
Каран, Пашко Џелајлија, Хајрудин Планчић, Драган 
Ђокић и Риста Андохов. На слици: победничка екипа 
са признањем.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Настава школе за ликовно 
образовање деце, младих 
и одраслих, савладавање 
различитих техника 
визуелног стваралаштва кроз 
многе задатке и креативне 
игре, одвија се у Градском 
музеју Вршац, у терминима: 
субота 10:30 и 
понедељак 19 
часова

Школицу воде 
професори 
ликовне 
културе 
Доминика 
и Даниела 
Морариу.

Иза 
професорки 
Морариу је 
пуних 25 година 
искуства у раду 
са децом. За 
свој рад добиле 
су више од 
100 награда 
на ликовним 
конкурсима.

Контакт 
телефон: 064 151-3853.

ШКОЛИЦА ЦРТАЊА  АТЕЉЕ МОРАРИУ
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Омладинци Црвене звезде савладали су ОФК 
Вршац у фантастичној утакмици другог кола 
Омладинске лиге Србије. Љубитељи фудбала 
уживали су у игри са прегршт чврстих дуела 
на сваком делу терена, са много шанси и шест 
постигнутих голова. 

Београђани су неупоредиво боље почели и у 
отварању утакмице стекли огромну предност. Већ у 
2. минуту Стојисављевић је оштро шутирао, голман 

Вршчана Узелац кратко одбио лопту, а Пиргић је 
сместио у мрежу, 0:1. Потом је уследио голгетерски 
шоу најбољег појединца утакмице, Стојисављевића, 
најпре је ефектно завршио акцију Цветковића и 
Миладиновића за 0:2, потом је погодио на још једно 
савршено додавање Цветковића, 0:3. Међутим, иако 
су стекли капиталну предност црвено-бели нису 
обезбедили победу. Везиста Вршчана Јовановски 
постигао је гол какав се ретко виђа у 24. минуту, 
да би у финишу првог полувремена офанзива 
Вршчана крунисана аутоголом Видојевића после 
добро изведеног корнера Делића.

У другом полувремену обе екипе играле су у 
фантастичном темпу, узбуђења су се низала пред 
оба гола и право је чудо је постигнут свега један 
погодак до краја. Постигао га је капитен Црвене 
звезде Пиргић и отклонио све дилеме по питању 
победника.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ НАМУЧИЛИ ВЕЛИКОГ ФАВОРИТА У ОМЛАДИНСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

СЛАБ ПОЧЕТАК ИЗАБРАНИКА ТРЕНЕРА БОРИСА 
СТАНКОВИЋА ОДЛУЧИО ПОБЕДНИКА

ФУД БА Л

ОФК ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2:4 (2:3)

Градски стадион у Вршцу, судија: Марко 
Гњатовић (Нови Сад) 7, стрелци: Јовановски у 24, 
и Видојевић (аутогол) у 42 за ОФК Вршац, Пиргић 
у 2. и 88. и Стојисављевић у 14. и 17. минуту, жути 
картони: Илић, Николић, Савић (ОФК Вршац), 
Марић (Ц. звезда).

ОФК ВРШАЦ: Узелац 7, Николић 7, Секулић 7 
(од 85. Диксон -), Јовановски 7 (од 56. Трњанац), 
Меденица 7 (од 88. Кијачић -), Главинић 7,5, Ивић 
7,5 (од 90. Милићевић -), Савић 7, Лунц 7,5, Делић 
7,5, А. Илић 7 (од 70. Фернандес 7).

Ц. ЗВЕЗДА: Ј. Миладиновић 7, Мимовић 
7,5, Марић 7 (од 41. Бошковић 7), Видојевић 
7, Вукићевић 7, Лечић 7 (од 66. Матић -) (од 
84. Иванковић -), С. Миладиновић 7,5 (од 80. 
Огњеновић -), Цветковић 7,5, Пиргић 8, Брајић 7 
(од 56. Радоњић 7), Стојисављевић 8,5. 

Играч утакмице: Стојисављевић

ТЕЖАК ПОРАЗ У ЛУЧАНИМА

Изабраници тренера Бориса Станковића 
доживели су резултатски дебакл у 3. колу 
Омладинске лиге Србије. У Лучанима су 
поражени од екипе Младости резултатом 8:1 
(2:1). У наредном колу омладинци ОФК Вршца 
гостују београдском Графичару.

Драматичан меч у Влајковцу! Екипа Јединства у првом 
полувремену низала је и пропуштала прилике, гости су 
другом то казнили и заслужено однели бодове. Шансе су 
пропуштали Моторов, Николић и Јовановић а у 23. минуту 
Влајковчани су протестовали због поништеног поготка 
Моторова, утисак је да су протести били оправдани.

У 54. минуту гости долазе до вођства из одлично 
организованог контра напада. Коцкар је истрчао по левој 
страни, правовремено упослио Војводића коме није било 
тешко да из непосредне близине савлада Доновића, 0:1. 
Гол Црвене звезде није прекинуо офанзиву Јединства, а 

напади су уродили плодом у 73. минуту када је после добро 
изведеног корнера Живанова, Николић главом из другог 
покушаја постигао гол, 1:1. Ипак, радост домаћих није дуго 
трајала, гости су дошли до предности такође после корнера, 
а стрелац главом био је најнижи играч на терену, Странић. 
Изабраници тренера Аце Какована нису одустајали, желели 
су ново изједначење, али у надокнади времена Коцкар је 
истрчао још једну контру, овог пута био је у соло акцији и 
рутинерски је поставио коначан резултат, 1:3.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ НЕУСПЕШНИ 
НА ПРЕМИЈЕРИ ПРЕД 

ДОМАЋИМ НАВИЈАЧИМА

ЈЕДИНСТВО (В) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Р. СЕЛО) 
1:3 (0:0)

Стадион Јединсрва у Влајковцу, судија: Милан 
Габоров (Зрењанин) 6, стрелци: Николић у 73. 
минуту за Јединство, Војводић у 54, Странић у 75. 
и Коцкар у 90+2. минуту, жути картони: Живанов, 
Моторов (Јединство), Попесков, Јовановић, 
Нешић (Ц. звезда)

ЈЕДИНСТВО: Доновић 6,5, Барић 6, Москић 6,5, 
Бељин 7, Вранић 5,5, Николић 7, Јовановић 5,5, 
Ћирка 6, Моторов 6,5, Живанов 6, Станков 6 (од 
76. Тешић -).

Ц. ЗВЕЗДА: Костуранов 8, Странић 7, 
Лаништанин 6,5, Јанков 7, Белић 6,5, Коцкар 8, 
Војводић 7 (од 83. Узелац -), Кресоја 7,5, Попесков 
6,5 (од 73. Нешић -), Чубрило 7,5, Јовановић 7.

Играч утакмице: Коцкар

„Вршачки атлетски клуб 1926“ у сарадњи са градом 
Вршац, Туристичком организацијом Града Вршца и 
Спортским савезом, у суботу 17. септембра 2022. године, 
организује девети пут по реду „Грожђебалске уличне трке’’, 
Вршац 2022.

Трке се организују за предшколски узраст, 
основношколце, средњошколце и сениоре у мушкој и 
женској категорији. Трке ће бити оджане у ул. Дворској по 
следећој сатници:

Старт трке сениора 2003. и старији у обе конкуренције је 
у 10:00, код продавнице ‘’Мандора’’ (дуж.око 700)

Старт трке дечака средњошкол. узраста 2004- 2007 је у 
10:05 50 метара испред стар. предх трке (око 650)

Старт трке девојака средњош. узраста 2004- 2007 је у 
10:15 50 метара испред старта предх трке (око 600)

Старт трке девојчица 2008/2009 је у 10:20 50 метара 
испред старта предходне трке (око 550 м)

Старт трке девојчица 2008/2009 је у 10:25 50 метара 
испред старта предходне трке (око 500 м)

Старт трке дечака 2010/2011 је у 10:30 50 метара испред 
старта предходне трке (око 450 м)

Старт трке девојчица 2010/2011 је у 10:35 50 метара 
испред старта предходне трке (око 400 м)

Старт трке дечака 2012/20013 је у 10:40 50 метара испред 
старта предходне трке (око 350 м)

Старт трке девојчица 2012/2013 је у 10:45 50 метара 
испред старта предходне трке (око 300 м)

Старт трке дечака 2014/2015 је у 10:50 50 метара испред 
старта предходне трке (око 250 м)

Старт трке девојчица 2014/2015 је у 10:55 50 метара иза 

старта предходне трке (око 200 м)
Старт трке дечака предшк узраст 2016. годиште је у 11:00 

50 метара испред старта предходне трке (око 150)
Старт трке девојчица предшколски узраст 2016. годиште 

је у 11:05 испред ОШ Вук Караџић (око 100м)
Старт трке дечаци 2017. и млађи је у 11:10 часова 50 м 

исперд циља.

Старт трке девојчице 2017. и млађе је у 11:15 часова 50 м 
испред циља.

Заинтересовани такмичари могу се пријавити на е- 
маил јовановиц.дразен72@гмаил.цом , или на телефон 
060/66- 31- 529, Порука треба да садржи ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, 
ДАТУМ РОЂЕЊА, ШКОЛА, КЛУБ ИЛИ МЕСТО најкасније до 
15.09.2022. године у 20:00 часова. МОЛИМО ТАКМИЧАРЕ, А 
ПОСЕБНО РОДИТЕЉЕ ПРЕДШКОЛАЦА И НИЖИХ РАЗРЕДА 
ОСНОВНИХ ШКОЛА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РОКОВА ПРИЈАВЕ, 
ДА БИ ДЕЦИ НА ВРЕМЕ БИЛЕ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ТАКМИЧАРСКЕ 
МЕДАЉЕ. Пријаве после крајњег рока НЕЋЕ БИТИ 
ПРИХВАЋЕНЕ и такмичари НЕЋЕ МОЋИ ДА УЧЕСТВУ на 
тркама!!!

Окупљање, пријава и преузимање стартних бројева, у 
времену од 08, 30 до 09, 30 часова испред стартова трка који 
су горе наведени у Дворској улици у Вршцу.

Сви такмичари предшколског узраста по завршетку 
трке добијају медаље за учешће у трци. Три првопласирана 
такмичара у свакој трци добијају медаље.

Сваки учесник, увидом у своје здравствено стање и 
физичку припремљеност, на своју одговорност учествује 
у трци, што је дужан и да потпише на пријавном листу. 
Такмичари млађи од 18 године морају имати писмену 
сагласност родитеља, професора физичког васпитања или 
тренера. Такмичари трче на властиту одговорност. Трку 
прати и обезбеђује медицинска екипа и Полиција.

По завршетку свих трка проглашење победника и 
доделе награда у улици Дворској испред Ерсте Банке.

Организатор задржава право да у случају већег-мањег 
броја пријављених повећа или смањи број стар. категорија.

ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 1926 ТРАДИЦИОНАЛНО ОРГАНИЗУЈЕ

9. ГРОЖЂЕБАЛСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ, ВРШАЦ 2022.
АТЛ Е Т И К А
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Трећу прволигашку победу Вршчани су остварили у сјајном 
амбијенту на стадиону под кулом убедљиво савладавши 
квалитетан састав Новог Сада. Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића били су борбени, храбри и одважни у дуелима, 
прецизни у додавањима, лако су стварали прилике и већ у првих 
десет минута могли су да реше питање победника. Ношени 
сјајном подршком са трибина Вршчани су до прве велике шансе 
дошли већ у 4. минуту. Капитен Лазевски 
је теледиригованим центаршутем из 
корнера пронашао Павлова у срцу 
шеснаестерца, уследио је ударац 
главом, али је голман Новић врхунски 
интервенисао. У 8. минуту Брауновић 
је био у незадрживом продору са леве 
стране, ушао је у шеснаестерац, идеално 
упослио Парађину, али је бек Вршчана 
из колосалне прилике шутирао преко 
пречке. Коначно, у 13. минуту, велика 
радост домаћих навијача, Огњен Илић је 
дугим пасом пронашао Павлова, нападач 
ОФК Вршца је иако леђима окренут ка 
голу, приметио да је Новић истрчао са 
гол линије, уследио је перфектан лоб 
ударац Украјинца и мрежа Новосађана се 
затресла, 1:0.

Притисак Вршчана није јењавао до 
краја првог полувремена, Новосађани 
нису створили ниједну прилику све до 
44. минута, када је свим навијачима ОФК 
Вршца застао дах. Нападач Новосађана, 
Каришић, шутирао је изванредно са 

искоса са десне стране са око 15 метара, Марковић је полетео 
кроз ваздух, врховима прстију додирнуо лопту која је потом 
уздрмала стативу.

Домаћи су у истом ритму наставили у другом полувремену. У 
51. минуту сјајну акцију ОФК Вршца иницирао је Станисављевић, 
Парађина је са десне стране упутио центаршут, Павлов је стигао 
до лопте, али је његов ударац у одсудном тренутку изблокирао 

Андрејевић и спасао сигуран погодак.
У 68. минуту одлични дефанзивац Новог Сада изгубио је 

живце, док је игра била прекинута главом је ударио у лице 
младог Брауновића, судија Симић му је оправдано показао пут у 
свлачионицу.

Искључење није пореметило Новосађане који су имали период 
добре игре од десетак минута, створили су једну полуприлику, 
Кокир је продро у шеснаестерац са леве стране, али је остао 
недеоречен у завршетку акције. 

Измене које је извршио тренер Мијаиловић освежиле су игру 
ОФК Вршца у завршници меча, нову енергију екипи дали су Грек и 
Ивић и у 83. минуту све је било решено. После неуспелог напада 
Новосађана, уследио је милиметарски прецизно контранапад 
Вршчана, идеолог акције био је Вујић, Грек је са голом спојио младог 
Ивића који се ушетао са лоптом у мрежу, 2:0. На конференцији 
за медије обојица тренера апострофирала су изузетно тешке 
временске услове за игру, тренер Радуновић рекао је да су његови 
играчи, „који себе називају суперлигашким“, исувише бојажљиво 
ушли у меч, док је тренер Мијаиловић честитао својим играчима и 
захвалио се навијачима на изванредној подршци.

Б. Ј.

ТРЕЋИ ТРИЈУМФ ОФК ВРШЦА У МОЦАРТБЕТ ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШАЦ НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА
ФУД БА Л

Вршчани су после три победе у 
четири одиграна кола заузели позицију 
у горњем делу табеле, међутим у клубу 
истичу да се са девет освојених бодова не 
осигурава опстанак, што је примарни циљ 
дебитанта у Моцартбет Првој лиги Србије. 
Шеф стручног штаба Ненад Мијаиловић 
не дозвољава еуфорију, али не крије 
задовољство због доброг старта.

- Мислим да нико пре почетка 
првенства није могао да замисли ОФК 
Вршац са девет бодова и местом у 
врху табеле. Нисмо ни ми сами, али 
искрено, сањали смо о томе. Свакако смо 
задовољни и мишљења сам да су три бода 

против Новог Сада веома битна за нашу 
борбу за опстанак, истакао је Мијаиловић. 

У време играња утакмице температура 
на стадиону под кулом била је око 40 
степени, услови су тешки били тешки и 
за гледаоце, а камоли за фудбалере на 
терену. Међутим, Вршчани су у првих 
пола сата меча приказали игру сличну 

оној у Инђији и против Златибора, када су 
стицали одлучујућу предност.

- Временски услови били су тешки, 
али за обе екипе. Одиграли смо добар 
меч и заслужено победили. Показали 
смо реакцију на пораз у Милановцу и 
савладали одличан састав Новог Сада. 
Били смо тим, и само као тим имамо шансе 
за освајањем бодова. Када се томе дода и 

подршка наше публике која је била сјајна 
и заједно са екипом допринела да Вршац 
остане неосвојива тврђава пуне две 
године. Велико им хвала и надам се да ће 
у будућим мечевима подршка бити иста.

Шеф струке Вршчана остао је доследан 
ставу да не истиче појединце и поновио је 
своју филозофију фудбала.

- Дисциплина, борбеност и тим изнад 
сваког појединца. То је једина могућа 
формула за било каквим успехом. Били 
смо тим, честитка за моке, идемо даље, 
закључио је Мијаиловић.

Б. Јосимов
Фото: Јелена Грлић

МОЦАРТБЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО 

ОФК Вршац - РФК Нови Сад   2 : 0
Трајал - Златибор   2 : 1
Јединство (Уб)- Железничар  0 : 2
РФК Графичар - ИМТ    1 : 0
ГФК Слобода - Рад   1 : 1
Раднички (НБ) - Лозница  2 : 0
Инђија Тојо Тајрес - Мачва    3 : 0
Металац - Раднички (СМ)  2 : 0

1.РФК Графичар 4 3 1 0 10
2.Металац 4 3 1 0 10
3.ИМТ  4 3 0 1  9
4.ОФК Вршац 4 3 0 1  9
5.Железничар 4 3 0 1  9
6.ГФК Слобода 4 1 3 0  6
7.Трајал  4 2 0 2  6
8.Раднички (НБ) 4 2 0 2  6
9.Инђија Тојо Тајрес 4 1 2 1  5
10.Златибор 4 1 1 2  4
11.Јединство (Уб) 4 1 1 2  4
12.Мачва 4 1 1 2  4
13.Раднички (СМ) 4 0 2 2  2
14.Рад  4 0 2 2  2
15.РФК Нови Сад 1921 4 0 1 3  1
16.Лозница 4 0 1 3  1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 2. КОЛО
ЖАК - ОФК Кикинда  0 : 1
Јединство (В) - Црвена Звезда 1 : 3
Раднички - Пролетер  2 : 0
Борац - Бегеј   3 : 2
Омладинац ФАМ - Војводина  1 : 1
Јединство (БК) - Младост  4 : 2
Полет - Козара   1 : 0
Слобода - Јединство Стевић  7 : 2

1.Слобода 2 2 0 0 6
2.Јединство (БК) 2 2 0 0 6
3.Црвена Звезда 2 2 0 0 6
4.Војводина 1928 2 1 1 0 4
5.Омладинац ФАМ 2 1 1 0 4
6.Полет  2 1 1 0 4
7.Раднички 2 1 0 1 3
8.Бегеј  2 1 0 1 3
9.ОФК Кикинда 2 1 0 1 3
10.Пролетер 2 1 0 1 3
11.Борац 2 1 0 1 3
12.Јединство Стевић 2 0 1 1 1
13.Козара 2 0 0 2 0
14.Јединство (В) 2 0 0 2 0
15.ЖАК  2 0 0 2 0
16.Младост 2 0 0 2 0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 2. КОЛО
Слога (БНС) - Караш (Ј)  1 : 0
Црвена звезда - Слога (П)  1 : 1
Партизан (Г) - Партизан (У)  4 : 0
Спартак 1911 - Долина  4 : 2
Будућност (А) - Вултурул  3 : 4
Долово - Хајдучица  3 : 2
Глогоњ - БАК   2 : 1
Униреа - Потпорањ  2 : 2

1.Партизан (Г) 2 2 0 0 6
2.Слога (БНС) 2 2 0 0 6
3.Вултурул 2 2 0 0 6
4.Слога (П) 2 1 1 0 4
5.Долово 2 1 1 0 4
6.Глогоњ  2 1 1 0 4
7.Будућност (А) 2 1 0 1 3
8.Спартак 1911 2 1 0 1 3
9.Партизан (У) 2 1 0 1 3
10.Потпорањ 2 0 2 0 2
11.БАК  2 0 1 1 1
12.Црвена звезда 2 0 1 1 1
13.Униреа 2 0 1 1 1
14.Долина 2 0 0 2 0
15.Караш (Ј) 2 0 0 2 0
16.Хајдучица 2 0 0 2 0

ОФК ВРШАЦ – РФК НОВИ САД 1921 
2:0 (1:0)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца 1.200, судија: 
Предраг Симић (Ужице) 7, стрелци: Павлов у 13. и 
Ивић у 83. минуту, жути картони: Петрић (ОФК Вршац), 
Милошевић, Живковић (РФК Нови Сад), црвени картон: 
Андрејевић (РФК Нови Сад) у 68. минуту.

ОФК ВРШАЦ: Марковић 7,5, Кадијевић 7,5, Парађина 
8,5 (од 88. Диуф -), Петрић 7,5, Мршуља 7,5, Терзић 
7,5, Лазевски 8,5, Станисављевић 8,5 (од 79. Вујић 7,5), 
Илић 8 (од 68. Ивић 7,5), Брауновић 7,5 (од 68. Грек 7,5), 
Павлов 9 (од 88. Главинић -).

РФК НОВИ САД 1921: Новић 7, Вукасовић 6 (од 
57. Сердар 6), Н. Илић 6,5, Радивојевић 7, Ј. Илић 
6,5, Вујаклија 6,5 (од 68. Живковић 6), Кокир 7 (од 
68. Милосављев 6,5), Милошевић 7, Андрејевић 6,5, 
Каришић 7, Тричковић 7.

Играч утакмице: Јевген Павлов

ВРШЧАНИ НАЈПРИЈАТНИЈЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ

МИЈАИЛОВИЋ: ТИМ ИЗНАД ПОЈЕДИНЦА

ТРОЈИЦА ВРШЧАНА У 
ТИМУ КОЛА

Анализирајући 4. коло Моцартбет 
Прве лиге Србије једини српски 
спортски дневни лист „Спортски 
журнал“ тројицу играча ОФК Вршца 
уврстио је у идеалан тим кола. То су капитен Лазевски, десни бек Парађина 
и нападач Павлов. Украјински интернационалац је бриљантном партијом 
против Новосађана заслужио ласкави епитет најбољег играча 4. кола.
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