ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. септембар 2022.

БРОЈ

1395
ПЕТАК • 16. септембар
2022.
ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLVII

Спoнзoри

Суoргaнизaтoр

Пeкaрa ХEРMEС
JКП 2 Oктoбaр Вршaц
Житoбaнaт AД
JAT Приврeднa aвиjaциja
Бeoгрaд
STOP SHOP ритејл парк
Swisslion - Takovo
ХЕЛВЕЦИЈА 1880
Pertini Toys

нaтски вински рeд
”Свeти Teoдoр”

латни спонзори

арија ДРАШКОВИЋ
АД Техника
ment drinks & food
Кафе ФОНТАНА
ран Eтнo кућa ДИНAР
Пекара САН
ЕСКАДА бар
коградња ЦАРАН доо

Официјелна вода
ДИВНА
Здраве воде Србије

ЕЉИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ола страних језика
Alpha lingua Vršac”
ија обућа PICCOLAND
club ČAĐAVA FURUNA
ицeриja MAСTEРС
XPRESS Рeстoрaн
Caffe BIMS 059
Суoргaнизaтoр
Kids Land
лaстичaрницa КOРЗO
aнaтски
вински рeд
Tehnomedia
”Свeти Teoдoр”
МЕРЕ

Златни спонзори

нарија ДРАШКОВИЋ
АД Техника
ement drinks & food
Кафе ФОНТАНА
оран Eтнo кућa ДИНAР
Пекара САН
ЕСКАДА бар

Продавница спортске
опреме Sport Vision
CCC
Стил намештај
Комби превоз МАЈКИЋ
Jaсмил
Juice
bar KOLIBA
Спoнзoри
Пицeриja TРAВOЛTA
Pasta EMMA
Пeкaрa
ХEРMEС
Музичка
школа
JКП 2 Oктoбaр
Вршaц
“Јосиф Маринковић”
Житoбaнaт AДВршац

JAT Приврeднa aвиjaциja
Бeoгрaд
STOP SHOP ритејл парк
Swisslion - Takovo
ХЕЛВЕЦИЈА 1880
Pertini Toys
Официјелна вода
ДИВНА

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. септембар 2022.

ОБЕЛЕЖЕНО 120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА-УЧЕ

ПОЧАСТ ХЕРОЈИМА ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Поводом обележавања 120 година
од рођења Жарка Зрењанина – Уче у
Избишту је одржан помен и положени
су венци на споменик херојима из
овог места, погинулим у Другом
светском рату. Свечаност је одржана
уз подршку Града Вршца, у сарадњи
са ОШ “Жарко Зрењанин“ Избиште

и Месном заједницом Избиште у
организацији СУБНОР-а Вршац.
Присутнима су се обратили
Драгољуб Ђорђевоћ председник
СУБНОР-а, чланица Градског Већа
за социјалну политику Маја Ристић
Лажетић која је том приликом истакла
да се са поносом сећамо и памтимо

хероје који су прерано положили
своје животе у залог слободног сутра
својих потомака и своје земље и да
ћемо наставити да чувамо и негујемо
слободу кроз залагање за стабилност,
сигурност и учење будућих генерација
о правим вредностима.
Свечаност
су
пригодним

програмом и малим часом историје
улепшали ученици и професори
Основне
школе,
представници
Месне заједнице, Музички центар
“Звончићи”, драмски уметник Иван
Ђорђевић и оркестар СУБНОР “Као
некад”.

УКЛОЊЕНО РАСТИЊЕ КОЈЕ ЈЕ ОМЕТАЛО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ОБАВЉЕНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Служба на одржавању путне
инфраструктуре на територији нашег
града, обавила је послове на сечењу

растиња које је ометало безбедно
одвијање саобраћаја на туристичком
путу, вршено је и кошење банкине на
општинским путевима. После кишног
периода, створила се потреба за
уређењем путног појаса.
Такође на територији нашег
града у протеклом периоду радило
се на обнављању вертикалне и
хоризонталне сигнализације. Пре
свега, обновљена је сва сигнализација
у зонама школа пре почетка школе,
обновљени су натписи на коловозу
„ШКОЛА“ као и пешачки прелази. На
семафоризованим
раскрсницама
извршена је провера светлосних
сигнала и извршена замена на
местима где је то потребно.
Такође у претходном периоду
постављене
се
платформе
за
успорење саобраћаја у зонама школе.
Град Вршац у претходном периоду
марљиво је радио на повећању

безбедности саобраћаја у зонама
школе.
Поред уређења зоне школе,
постављени су знакови опасности
„Дивљач на путу“ на следећим
правцима, Вршац-Марковац, ВршацМало Средиште, Мало Средиште –

Гудурица и пут за Мали Жам.
Постављене
су
еластичне
одбојне ограде на три локације на
туристичком путу, на једној локацији
у Павлишу, Марковцу и обновљена
је ограда на мосту између Великог
Средишта и Гудурице.

ПУЊАЧИ ЗА ТЕЛЕФОНЕ, БЕСПЛАТАН WИ – ФИ, ИНФОРМАЦИЈЕ О ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСЕТИОЦЕ

ПАМЕТНЕ КЛУПЕ У СТОП ШОП РИТЕЈЛ ПАРКОВИМА
Аустријска компанија IMMOFINANZ
почела је да поставља паметне клупе у
своје Стоп шоп ритејл паркове у Србији,
пружајући
посетиоцима
приступ
пуњачима за телефоне, бесплатној wифи интернет конекцији и подацима о
времену и квалитету ваздуха у реалном
времену. Овај градски намештај на
соларни погон који преко фотонапонске
технологије испоручује зелену енергију,
а који је дизајнирао српски стартап
Страwберрy енергy, већ је постављен
у пет од 14 Стоп шоп – ова у Србији – у
Борчи, Суботици, Смедереву, Пожаревцу
и Вршцу.
Напајани искључиво соларном
енергијом и способни да складиште
енергију данима када нема Сунца, као
и током ноћи, они су савршена места за

посетиоце Стоп шоп- ова да се одморе,
напуне телефоне и испланирају шопинг.
Осим покретања мобилних телефона,
таблета и МП3 плејера, Страwберрy
енергy паметне клупе прате квалитет
ваздуха и нивое буке у околини. Већ су
присутни у више од 65 градова широм
света.
„Овај
иновативни
мобилијар
није само атрактиван, већ и одржив
додатак за наше посетиоце јер
ће клупе прикупљати и податке о
животној средини. Чињеница да је
српска компанија Страwберрy енергy
дизајнирала и креирала клупе још
је један разлог за ову сарадњу на
обострано задовољство“, рекла је Маја
Марић, менаџерка задужена за бренд
Стоп шоп у Србији.

IMMOFINANZ спроводи сопствену
производњу обновљиве енергије, на
пример инсталирањем система за
осветљење и наводњавање у оквиру
Стоп шоп-ова, док сви српски ритејл
паркови овог бренда поседују и
BREEAM сертификат, што значи да имају
највише стандарде одрживог дизајна и
управљања имовином.
Постављање паметних клупа у свим
Стоп шоп-овима у Србији биће завршено
2023. године.
Српски Стоп шоп портфолио
обухвата ритејл паркове у Чачку,
Лазаревцу, Нишу, Пожаревцу, Вршцу,
Ваљеву, Сремској Митровици, Борчи,
Смедереву, Суботици, Лесковцу, Шапцу,
Сомбору и Зајечару.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ПОЧЕЛА ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНА ВРШАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА

БОГАТ ПРОГРАМ 64. ГРОЖЂЕБАЛА

Традиционална светковина грожђа
и вина, надалеко чувени Грожђебал,
одржаће се у Вршцу од 15. до 18.
септембра, овог пута уз богат главни и
пратећи програм који ће задовољити укус
домаћих и гостију из иностранства.
У четвртак 15. септембра најављен је
почетак бербе уз кобасице, домаће вино и
тамбураше на вршачком брегу, на платоу
код популараног видиковца. Након тога

У петак 16. септембра отвориће се
у холу Градске куће традиционална
изложба грожђа, воћа и вина, на бини
у центру града у вечерњем термину
уприличиће се церемонија свечаног
отварања, када ће градоначелница
предати кључ града у руке Винку Лозићу
који преузима са својом „бандом“ да води
град током тих дана трајања Грожђебала.
У 20 часова почиње концерт Музичке

резервисано је за дечји програм.
На главној бини у 10 часова почиње
грошђебалски маскенбал. Од 12 до 14
часова је програм за децу, а потом следи
концерт Дечијег хора „Распевано срце“.
У поподневним часовима (од 15) на
бини ће наступати културно уметничка
друштва све до предвечерја када ће

у вечерњем термину у Винском салону
Хелвеција 1880 бирана је винска лепотица.
У центру града на главној бини концерт
су одржали вршачки рок бендови:
Маторани, Камене фаце, Претежно ведро
и Дон Макони, док је Стоп шоп ритејл
парку концерт одржао Тропико бенд.

све до чувеног вршачког карневала
који почиње у 12:00 часова. Дефиле и
карневалска поворка са великим бројем
учесника показаће своје костиме и
преставиће посетиоцима своја умећа.
Након карневала следи атракција грожђе
из авиона, која почиње у 14:00 часова,
где ће авион летети изнад града и бацати
грожђане падобранчиће, а у сваком од
њих биће и вредна награда.
На главној бини у граду смењиваће се
културно уметнички програм и плесни
студији све до вечерњих часова када је
и церемонија затварања манифестације.
Након затварања следе концерти за
све посетиоце, од 20 часова наступиће
Симфонијски оркестар Виртуози под
диригентским вођством Бојана Суђића,
док ће од 22 наступити Александра
Пријовић.
У време трајања 64. Дана Бербе Грожђа
Туристичка организација припремила је и
атрактивне туристичке програме, као што
су обилазак града у пратњи туристичког
водича, пут вина са дегустацијом у
винском селу Гудурица и посета вршачким
планинама. Карте за ове програме могу се
купити на дан поласка на ТУРИСТИЧКОИНФОРМАТИВНОМ ПУЛТУ .

школе „Јосиф Маринковић, а након тога,
око 21, уследиће свечано отварање 64.
Дана бербе грожђа. Око 21:15 почеће
традиционални грожђебалски ватромет,
а од 22 часова на главној бини почеће
концерт Жељка Васића.
Субота 17. септембар пре подне

наступити и свој програм представити
публици витезеви вина. У Вински ред
„Свети Теодор Вршачки“ биће примљен
амбасадор Словачке Федор Росоха, а
специјални гост биће Слободан Јовић. У
20:30 часова је концерт Данице Крстић, а
звезда вечери биће Харис Џиновић чији
концерт почиње у 22:30 часова.
У
недељу,
18.
септембра,
у
преподневним часовима на главној бини
програм Грожђебалски фестивал игре
припремиће денс клубови и он ће трајати

Пуно занимљивиог пратећег програма
и спортских дешавања такође ће бити
део овогодишњег Грожђебала. У суботу
у 10 часова почиње традиционална
Грожђебалска улична трка, док у 12
часова, на стенама код Клуба екстремних
спортова „Изазов“, почиње такмичење
у слободном пењању у оквиру Боулдер
феста. У Стоп шоп ритејл парку у петак и
суботу од 12 до 20 часова биће приређено
такмичење у слободном пењању на
вештачку стену.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАТВАРАЊУ УЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА“ ВРШАЦ 2022.
Туристичка организација Вршац и ове године, под
покровитељством Града Вршца, организује, 64. по реду,
манифестацију „Дани бербе грожђа“ у периоду од 15. до
18. септембра 2022. године.
Због потребе одржавања манифестације на путу у
граду ће затворене за саобраћај бити следеће улице:
- Улица Жарка Зрењанина (део државног пута 1Б18), од улице Стевана Немање до улице Васка Попе, у
периоду од 15.09.2022. (од 06.00 часова) до 18.09.2022.
године (до 24.00 часа).
- Улица Вука Караџића, од Светосавског трга до улице
Ивана Милутиновића, у периоду од 15.09.2022. (од 06.00
часова) до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Трг победе у периоду од 15.09.2022. (од 06.00
часова) до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Светосавски трг у периоду од 15.09.2022. (од 06.00
часова) до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Улица Гаврила Принципа, од улице Вука Караџића
до улице Васка Попе, у периоду од 15.09.2022. (од 06.00
часова) до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Улица Стеријина, од улице Вука Караџића до улице
Васка Попе, у периоду од 15.09.2022. (од 06.00 часова)

до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Улица Анђе Ранковић, од Стеријине улице до
Жарка Зрењанина у периоду од 15.09.2022. (од 06.00
часова) до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Улица Феликса Милекера, од Жарка Зрењанина до
улице Ивана Милутиновића у периоду од 15.09.2022.
(од 06.00 часова) до 18.09.2022. године (до 24.00 часа).
- Улица Дворска, од Трга Николе Пашића до улице
Анђе Ранковић, 17.09.2022. (од 10.00 до 15.00 часова) и
18.09.2022 (од 10.00 до 15.00 часова).
Улица Доситејева, од улице Анђе Ранковић до
улице Стевана Немање, у периоду од 18.09.2022. од
10.00 до 15.00 часова.
Улица Анђе Ранковић од улице Доситејеве до
Стеријине улице у периоду 18.9. од 10.00 до 15.00
часова.
- Улица Кумановска, од улице Синђелићева до улице
Стевана Немање у периоду од 16. до 18.09.2022., од
14.00 до 01.00 час
Организатор је, за потребе манифестације,
обезбедио редарску службу која ће бити видно
обележена и налазиће се на путу.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА

ОБУКА ЗА БУДУЋЕ ХРАНИТЕЉЕ

Центар за социјални рад Града
Вршца
у
наредном
периоду,
организоваће обуку за будуће
хранитеље. Обуку ће вршити
компетентни стручњаци који имају
лиценцу за припрему и обуку будућих
хранитеља у оквиру акредитованог
„ПРИДЕ програма за хранитељство
и усвојење“ . Програм се реализује
методом групног рада и одвијаће се
кроз 15 радионица, једном недељно.
За пријављивање за обуку
потребно је поднети захтев Центру
за социјални рад Града Вршца,
који започиње
са прописаном
процедуром стицања подобности
за бављење хранитељством као и
обавештењем која лица не испуњавају
услове за бављење хранитељством
(лица која су потпуно или делимично

лишена родитељског права, лица
која су потпуно или делимично
лишена
пословне
способности,
лица оболела од болести која могу
штетно деловати на храњеника и
лица осуђена за кривична дела из
групе кривичних дела против брака
и породице, против полне слободе и
против живота и тела), где ће се после
спроведене процене за бављењем
хранитељством
вршити обука и
припрема за будуће хранитеље.
Хранитељство је мера заштите
детета без родитељског старања,
односно детета под родитељским
старањем које има сметње у
психофизичком
развоју
или
поремећај
понашања,
а
које
привремено не може да живи са
својим родитељима. Овај вид заштите

пружа се и младим особама.
Хранитељство је привремени
облик заштите детета и младе особе и
траје до разрешења кризне ситуације
у биолошкој породици, али може
потрајати и дуже, све до потпуног
осамостаљивања детета.
Сврха хранитељства је да се деци
без родитељског старања, деци под
родитељским старањем и младим
особама, у складу са њиховим
најбољим интересом, обезбеде нега,
заштита, васпитање, образовање
и услови за оптималан развој у
породичном окружењу, а у циљу
повратка у биолошку породицу,
оспособљавања за самосталан живот
и рад.
Хранитељи су дужни да се кроз
непосредну бригу старају о здрављу,

развоју, васпитању и образовању
детета и младе особе, у циљу
остваривања сврхе хранитељства .
Заснивањем
хранитељства
успоставља се однос између детета
и хранитеља који по свом квалитету
и садржају одговора односу дете –
родитељ.
Хранитељска породица од државе
добија средства за издржавање
детета на хранитељству и накнаду за
свој рад.
.За све информације обратите
се Центру за социјални рад Града
Вршца, стручном раднику Милутину
Маринковић на број телефона:
064/6454-070
у
временском
интервалу од 08-13 часова.

КАРИТАС СРБИЈА ДОНИРАО ШКОЛСКИ ПРИБОР УДРУЖЕЊУ „СУНЦЕ ВРШЦА“

НАСТАВАК ХУМАНЕ МИСИЈЕ

Каритас Србија је хуманитарна организација,
која своје активности заснивана хуманој и
социјалној одговорности, донирала је малишанима
Удружење „Сунце Вршца“ школске ранчеве и
прибор. На тај начин овај промотер социјалног
предузетништва и важан актер у активностима
које за циљ имају подизање свести и смањивање
ризика од природних катастрофа наставља своју
хуману мисију. Ове јесени обезбедили су ранчеве
и школски прибор за сву децу којима је то било
потребно. Акценат је увек на деци, на њима је и свет
и будућност и зато су овог пута одабрали “Сунце“
Вршца како би обрадовали најмлађе.
- То је јако велика помоћ нама родитељима, тај
осмех на тим дечјим лицима ништа не може да
замени колико су они били обрадовани што неко
мисли на њих, каже Маријета Банда, председница
Удружења „Сунце Вршца“ .

Поред школскг прибора „Сунцу Вршца“ дониран
је дидактички материјал и средства за рад за
одвијање едукативних радионица.
- Имамо акције превенције, едукације, имамо
више акција за мигранте и не само за мигранте већ
и породице које имају посебне проблеме, рекао је
Михаљ Гергељ, директор Каритаса Србија.
А. Марић
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ДАМИР ФЕЈЗИЋ, НАЈМЛАЂИ СРПСКИ ОЛИМПИЈАЦ У ЛОНДОНУ, КОЈИ ЈЕ ЛАНЕ ОКОНЧАНО КАРИЈЕРУ

ХРАБРО СРЦЕ НИКАДА НЕ ИЗДАЈЕ

Пре тачно десет година Дамир Фејзић (28) уписао
се у историју српског олимпизма као први и засада
једини мушки борац у теквондоу, који је учествовао
на Олимпијским играма. Било је то у Лондону
2012, само три месеца након што је прославио 18.
рођендан. Медаљу тада није освојио, али је зато
освојио све друго што се у том спорту освојити може.
Био је међу 10 најбољих на свету, покорио чак и
постојбину теквондоа – Кореју, па сада, када је скинуо
кимоно и званично постао пензионер, заиста нема за
чиме да жали. Уз то, он је и успешан ултрамаратонац
и бициклиста који вози екстремне руте, а опробао се

срца.
А колико је Дамирово срце заиста велико, говори
то што је све ове успехе постигао са озбиљном
срчаном маном. Након Олимпијаде, на редовном
лекарском прегледу откривено је да има анеуризму
и један срчани залистак мање. Није, каже, осећао
никакве тегобе, али му је те 2014. због тога забрањено
да се такмичи. Шест месеци је био ван татамија, а баш
у том моменту је постизао најбоље резултате.
- За забрану сам сазнао из новина и био сам
шокиран. Међутим, радило се о зимском периоду, када
нема већих такмичења, па сам опуштеније прихватио

„ДНЕВНИК ПОБЕДНИКА“
Сазнање да има проблема са срцем и да ће,
како се испрва прогнозирало, морати да оконча
каријеру, за Дамира је био једини пораз. Ту
негативну енергију преточио је у стихове и на
наговор пријатеља снимио мотивациону реп
нумеру „Дневник победника“, под псеудонимом
Cleaner. Као велики поклоник ове врсте музике,
одреповао је још две песме „Падаш“ и „Често“, али
не планира да настави тим путем, јер се, каже, реп
данас све мање слуша.

и у реповању.
Овај свестрани Вршчанин текводно је почео да
тренира у трофејном ТК „Еурошпед“ са шест година.
Већ после првог такмичења, на ком је био нокаутиран,
желео је да одустане, али су родитељи били упорни да
остане, сматрајући то најбољим начином да каналише
вишак енергије. И, нису погрешили. Само четири
године касније постао је незванични првак света.
Тада је његов вансеријски таленат приметио један
Кореанац и одвео га у своју земљу на усавршавање.
Баш на свој 11. рођендан освојио је кореанско
државно првенство. Све остало је историја.
Као једва пунолетан младић, на ОИ 2012. био је
најмлађи учесник турнира у теквондоу и најмлађи
члан целокупне српске експедиције у Лондону.
Заузео је пето место, што није занемарљив успех.
- Олимпијада је свакако врхунац моје каријере,
али не сматрам да сам тада био у најбољој форми. Не
жалим за медаљом, нити за пропуштеном приликом
да се пласирам на ОИ у Рију 2016, када су прва двојица
ишла у Бразил, а ја био трећи. Никада ми резултат није
био циљ. Мени је овај спорт пружио много више од
тога и зато бих био задовољан и да нисам освојио ни
један турнир – започиње своју причу момак великог

ТРЧИ УЛТРАМАРАТОНЕ КАО ОД ШАЛЕ
Фејзић каже да добро познаје своје тело и
своје могућности. Зато се и усуђује да, уз све
досад наведено, учествује и на екстремно тешким
ултрамаратонима – планинским тркама на 100
километара, које трају и по 20 сати. Од четири
ултрамаратона на којима је учествовао, два је
истрчао у једној години. Било је то 2019. у Истри
и на Јахорини.

ствар коју су њих двојица урадила, нерачунајући
неколико вожњи до црногорског приморја.
- Ишли смо бициклима до Марока – кроз смех прича
о овом екстремном подухвату. - Била је то заиста
смела авантура, у којој смо за 36 дана прешли преко
4.000 километара кроз 11 европских земаља. Тек када
смо бродом из Шпаније пристали у мароканску луку,
породицама смо јавили шта смо урадили. До тада су
мислили да смо на летовању у Италији. Авионом смо
се вратили кући, где су нас дочекале бројне придике.
Бициклизам је, иначе, Фејзићев издувни вентил.
Двоточкаша, ког и данас вози, купио је пре деценију
од стипендије коју је добио када се пласирао на
ОИ. Одвозане километре, као ни освојене медаље
у теквондоу, не броји. Последња авантура била му

КРАЈ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ОКА
Има у Фејзићу и даље оне старе експлозивности
и вештине, могао би још суверено да влада
татамијем, али је после тешке повреде ока, коју је
у току борбе доживео пре две године, лане ипак
решио да се повуче и да сачува здравље. Енергију
и богато искуство, и са татамија и из живота,
сада преноси на неке нове клинце у вршачком
„Еурошпеду“ – клубу који су основали његови
тренери браћа Марио и Марин Дујић, којима је
захвалан за све што је постигао.

ту одлуку – присећа се најдраматичнијег дела своје
каријере. - На пролеће ме је Олимпијски комитет
послао код италијанског кардиолога Пелићеа, који
ми је одобрио да се вратим. Одмах после тога сам
освојио три злата на три бодовна турнира.
Није, међутим, ту мировао. Када се „заборавило“
на његове срчане проблеме, сео је на бицикл и у
лето 2015. са пријатељем Браниславом Кнежевићем
кренуо у нови изазов – на 750 километара дуг пут од
Вршца до Беча, преко Братиславе. И није то најлуђа

је успон на највиши друмски пут у Европи, Пасо дел
Стелвио на 2.758 мнв. Од Вршца до овог алпског
превоја између Италије и Швајцарске и назад требало
му је десетак дана. Импресивно и за најздравије
појединце, а камоли за неког коме су лекари
препоручивали да престане да се бави спортом.
- Нема предаје, поручује. Јер, живот је борба без
престанка, понајвише са самим собом, а храбро срце
никада неће да изда.
Јелена Ј. Баљак

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. септембар 2022.

77

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
ИЗЛОЖБА МЛАДЕ ВРШАЧКЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ УМЕТНИЦЕ АНЂЕЛИЈЕ СТОЈАНОВИЋ

„МИРАЗ“ – УМЕТНОСТ КОЈА
НАМ ПРИЧА ПРИЧУ

У Градском музеју Вршац, у уторак,
13. септембра, отворена је изложба
“Мираз” Анђелије Стојановић, младе
вршачке уметнице раскошног талента
која је стварајући накит публици
представила свој доживљај културе
Ирана.
Анђелијина изложба, која
се тако лепо зове, „Мираз“, скренула
је пажњу пре свега амбасаде Ирана
у оквиру конкурса „Иран из моје
перспективе„ а наруквица коју
је направила од златних нити је
награђена. Сасвим сам сигурна
да ће Анђелија израсти у великог
уметника а да ће почетак њеног рада,
када је накит у питању, бити један

неизоставан део девојачке спреме
који ће нам бити за остављање у
наслеђе. Захваљујем се породици
Стојановић и Анђелији, честитам на
њеном раду, труду и љубави која је
присутна у свему што ради, рекла је на
отварању изложбе Ивана Ранимиров,
директорка Градског музеја.
Накит постоји од када постоји
човек. Постоји као начин да се
нешто декорише, али и служи да се
нешто покаже, да се каже без речи.
Анђелијин накит је уметност која
може да се носи. Изабрала је три врсте
материјала: жицу, конац и свилене
нити и у позитивном смислу прича о
својој бунтовности, рекла је вршачка

Анђелија Стојановић

Отварање „Мираза“

уметница Рамона Магда и додала:
Њен накит је уметност
која нам прича причу. Анђелија је
пре много година била ђак у мојој
радионици цртања и још од малена
поседовала је оригиналност која
се сада види на њеним радовима.
Желела сам да Анђелија буде сликар,
мало сам је гурала у том правцу, она
је изабрала музичку академију што је
феноменално. Одушевљена сам што

се још увек бави уметношћу.
Анђелија
Стојановић
је
мултимедијална
уметница,
ренесансна личност у чијој изложби је
присутно осећање безусловне љубави
према животу, људима и уметности.
„Мираз“ ће публика Градског музеја
Вршац имати прилку да види до 31.
октобра.

Б.Ј.

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

МЕСТО НА КОМ СЕ МОЖЕТЕ НАДИСАТИ
„ЗЛАТИБОРСКОГ ВАЗДУХА“

На само 50 километара од Београда, а тридесетак
од Вршца налази се јединствена природна
оаза – излетиште Девојачки бунар, чији ваздух,
због непрегледних борових шума, пореде
са златиборским. Зато и не чуди што велики
спортски клубови баш ту годинама доводе своје
млађе селекције на летње припреме, а све више
викендаша из Београда и околине купује или зида
куће у хладовини тамошњих четирана и разноликог
листопадног дрвећа.
Излетиште је смештено на рубу Делиблатске
пешчаре, у општини Алибунар, и представља
идеалну дестинацију за викенд-бег. Туристима нуди
нетакнуту природу, јединствене песковите стазе за
шетњу, јахање коња кроз шуму, спортске терене,
ИМЕ ПО ЛЕГЕНДИ
Специфичност Девојачког бунара представља
осам бунара, који су избушени пре него што је
почело пошумљавање Делиблатске пешчаре.
Онај који се налази у центру излетишта је под
заштитом државе и крије бројне легенде. Име је,
према једној верзији, добио по девојци Достани,
коју су мештани баш код њега каменовали, јер се
заљубила у младог Турчина. Према другој, назван
је по девојакама које су из њега захватале воду
и носиле је војница који су пре два века садили
дрвеће.

дечја игралишта, као и посете винаријама, кафићима
и ресторанима… Амбијент није урбанизован, а
тежња локалне самоуправе је да тако и остане.
Девојачки бунар је бисер природе, који се
налази под заштитом УНЕСКО. Настао је у време
Марије Терезије, која је пре више од два века
наложила пошумљавање Делиблатске пешчаре,
такозване европске Сахаре, како се песак не би
ширио ван њених граница. Та дивна шума и данас
опстаје и управо она нуди посебан мир и свежину
ваздуха, за којима савремени туристи жуде. Зато
и бележимо све више дневних посета, али и
ноћења у два ресторана са преноћиштем „Плава
Дама“ и „Гранд“, као и у викендицама за издавање

– објашњава Татјана Ђурђевић, директорка ТОО
Алибунар.
У „Плавој Дами“, првом угоститељском објекту
на Девојачком бунару, који има стотину постеља,
током лета су углавном смештени млади спортисти.
На располагању им је и отворени базен, који се
налази у дворишту ресторана. Излетиште има још
један терен за фудбал, као и за кошарку и одбојку
на песку.
Ово је идеално место за децу, јер се налази
у самој шуми, далеко од великих саобраћајница.
Безбедно је и мирно – додаје Ђурђевићева.
Свој процват Девојачки бунар доживео је у
време епидемије вируса корона, када су људи
поново почели да се окрећу природи. Осим шетњи
по шумовитим равничарским пределима, једна
од њихових омиљених активности је и прављење
пикника на пространом и увек уредно покошеном
травњаку у централној зони.
У том делу се од 2007. налази и јединствена
црква-брвнара, посвећена Огњеној Марији, као
и стари бунар по ком је и само излетиште добило
име. Имамо и наткривену бетонску бину, на којој
се одвијају бројни културно-уметнички програми
и одржавају летњи концерти – наглашава Татјана
Ђурђевић.
Најзначајнија манифестација је Сајам меда, која
се одржава у јуну, а једном годишње приређују и
концерт популарних певача и бендова.
Јелена Ј. Баљак
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СМРЗНУТА АРКТИЧКА
ЖИВОТИЊИЦА ОЖИВЕЛА ПОСЛЕ
24.000 ГОДИНА

Једна
микроскопска
арктичка
животињица је била замрзнута чак 24.000
година и оживела је неповређена, преноси
амерички технолошки сајт ЦНЕТ.
Ове недеље објављена студија детаљно
описује изузетно путовање „бделоидне
ротаторије” - маленог слатководног
створења које је миленијумима преживело
у вечном леду Сибира.
„Наш извештај је најјачи доказ до данас
да вишећелијске животиње могу да издрже
десетине хиљада година у „криптобиози”
- стању готово потпуно угашеног
метаболизма”, рекао је Стас Малавин, из
Института Русије за физичко-хемијске и
биолошке проблеме у наукама о земљишту.
Малавин је коаутор рада који описује
невероватан
опстанак
„ротаторије”,
објављеног у часопису „Цуррент Биологy”.
Микроскопске „ротаторије” су назване по
обртном прстену ситних длачица на једном

крају тела.
Малавинов тим је, како преноси
Тањуг, специјализован за извлачење
узорака из залеђеног тла пермафроста, коришћењем техника
бушења. Оживела „ротаторија” је
стигла с мале дубине тла, од око 3,5
метра.
Истраживачи
су
на
тој
животињици
користили
„радиокарбонско датирање” - начин да се
утврди старост органских материја, те су
тако утврдили да је стара чак 24.000 година.
И пошто се отопилла, „ротаторија”
је чак била у стању да се размножава
„клонирањем” - деобом, како та врста чини.
Сибирски пермафрост научници виде
као „поклон који не престаје”, те се сибирска
„ротаторија” придружила „добром друштву”,
у којем су тамо нађени древни вируси,
очувано тело ждребета коња из Палеолита и

нетакнуто тело вунастог носорога. Међутим,
сисари нису оживели.
Наука
је
сведок
импресивне
еластичности малих животиња. Тако
микроскопске животињице „тардиграде”
- назване и „водени медведи”, могу
преживети и смрзавање и нуклеарно
зрачење. Истраживачи су ситне животиње
открили и дубоко испод ледене површине
Јужног пола.
Фото: Пиксабеј
Извор: Политика

УБИО 70 УГРОЖЕНИХ ТИГРОВА,

УХАПШЕН ПОСЛЕ
20 ГОДИНА
Мушкарац осумњичен да је у
националном парку Сундарбанс
на граници Индије и Бангладеша
убио 70 угрожених бенгалских
тигрова ухапшен је након
20-годишње потраге.
Хабиб Талукдер, познат
као Тигар Хабиб ухапшен је у
Бангладешу на основу дојаве,
након што су за њим расписане
три потернице.
Шеф
локалне
полиције
Сајдур Рахман објаснио је да је
Талукдер (50) живео уз шуму и
да је бежао кад год би полицајци
дошли у ту област, преноси БиБи-Си наводи Тањуг.

Полицајац Абдул Манан
објаснио је за локалне медије
да се за Талукдером годинама
трагало.
„Улазио је у Сундарбанс и
ловио дивље животиње иако му
је одавно забрањено да улази у
шуму. Изводио је те криминалне
активности иако против њега
постоји више оптужница”, рекао
је Манан, истичући да иза свега
стоје моћне банде.
У
Сундарбансу
живи
најбројнија
популација
бенгалских тигрова, а у дивљини
их је остало само неколико
стотина. На црном тржишту се

Бенгалски тигрић (ЕПА/МАРИО ЛОПЕЗ)
купују њихова крзна, кости, па
чак и месо, који се препродају
широм света.
Број бенгалских тигрова
у Бангладешу у 2018. години

порастао је на 114, након што
је 2015. забележен рекордно
низак број од 106 јединки, док
их је 2004. било 440.
Извор: Политика

БИК УПАО У ИЗРАЕЛСКУ БАНКУ

Бик, који је једног јутра побегао
из штале, изазвао је паничне сцене
на улицама израелског града код
Тел Авива, пре него што је ушао у
филијалу једне банке.
Банка Леуми је саопштила да
је бик ушао у њене канцеларије у
индустријској зони у граду Лод, у
близини Тел Авива, пренео је АП.
На аматерским видео снимцима
може се видети како становници
јуре у потрази за безбедношћу док
је бик лутао улицама. Унутар зграде
банке животиња је трчала кроз
ходник са неколико мушкараца
који су је јурили, преноси Тањуг.
Након што је истеран из
канцеларија банке, бика су
умирили
радници
градске
ветеринарске службе и потом га
одвели.
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈЕ СУ
НАЈСТАРИЈЕ
ДРЖАВЕ НА
ПЛАНЕТИ?

Сан Марино
Географски, трећа по реду
најмања држава у Европи, према
легенди основана је 301. године
када је клесар и хршћански
светац Свети Марин 297. године
емигрирао
са
далматинског
острва Раб. Он је бежећи од
прогона римских царева на врху
планине направио манастир и
капелу у којој су се окупљали
хришћани и људи који су делили
његова веровања.
Народна Република Кина
Позната
још
и
као
најмногољуднија држава света,
Кина је је једна од најстаријих
цивилизација човечанства. Година
221. пре нове ере се често узима за
годину њеног настанка, јер је она
тада уједињена у велико царство,
а први кинески цар Ћин Ши Хуанг
је први ујединио.
Јапан
За оснивача острвске царевине
на Далеком истоку узима се цар
Џинму из 7. века пре нове ере.
Ипак, западни историчари и
савремени јапански историчари
верују да је прича о цару Џиму
легенда, иако је већина јапанске
културне историје заснована на
истинитости те приче. Археолошка
испитивања показују да су људи
у Јапану живели чак и у периоду
горњег палеолита.
Египат
Скоро истовремено са појавом
палеолитског човека у Европи,
људски трагови се појављују и
на ушћу Нила. Најстарији налази
неолитског човека из Египта
пронађен је у Фајуму и датирају из
4400. до 4200. године пре нове ере.
Археолози су пронашли камене
клинове и керамичке посуде у
фрагментима који се за разлику од
других налазишта тог доба Европе
нису налазили на месту њиховог
настанка већ су доношени са Нила.
Тек у неолиту, када људи постају
пастири и пољопривредници,
настаје и започиње историја
Старог Египта.
Иран
На подручју Ирана, тачније
Белуџистану,
пронађени
су
остаци људског деловања још из
доба доњег палеолита од којих
најстарији датирају и до 80.000
година. Иран је такозвано родно
место Персијског царства које је
започето уједињењем древних
иранских народа - Међана
или Медијаца. Археолошким
истраживањима пронађени су
докази да Иран има врло стару
цивилизацијску историју и да су на
тој територији стварани градови
чак пре 5.000 година.
Извор: Национална географија
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ФАРМА КРАВА У СРБИЈИ ИЗ ЉУТОВА, ПОСЛУЈЕ СА ГУБИТКОМ

МЛЕКАРИ „МУЗУ“ ОЗБИЉНЕ ГУБИТКЕ

На свим суботичким фармама крава
млекари
„музу“
озбиљне
губитке.
Произвођачима тренутно млекаре плаћају
60 динара за литар млека, а да би се
покрили сви трошкови у производњи и
радило без губитака, откупна цена сировог
млека требала би да буде најмање 100
динара. Сточари траже хитан састанак са
Владом Србије да би пронашла решења за
несташице млека у продавницама.
Зашто су нам рафови млека у
продавницама полупразни? Док држава
криви сушу, већу потражњу и краве
које у овим месецима дају мање млека,
произвођачи већ месецима упозоравају да
им се са откупном ценом која им се нуди,
више исплати да затворе своје фарме него да
производе и млекарама предају млеко. Ово
је само „увертира“ несташица, а биће још
горе, јер је говедарство уништено. Ово стање
најбоље је описао Јосип Мачковић, власник
најсавременије фарме крава у Србији из
Љутова, речима: “Сектор млекарства је
одавно мртав и да су приче о том проблему
као сећање на покојника 40 дана после
сахране”.
У 2002. години, Србија је имала 1,2
милиона крава, а сада их има тек 400.000, три
пута мање, - каже Јосип Мачковић, фармер
из Љутова. Самим тим и производимо много
мање млека. Разлози су бројни, скупа сточна
храна, нема довољно системске подршке,
млеко је јефтино па се производња не

исплати. И ја сам на својој фарми смањио
производњу. Не исплати се хранити краве
“у фулу” па их хранимо ‘на пола гаса’, тек да
задрже кондицијску форму. Тако сада дневно
имамо три хиљаде, а могли бисмо да имамо

са откупљивачима и државом, црно нам се
пише“.
Фарма крава „Мачковић“ у Љутову је
на светком нивоу, за наше прилике могло
би се рећи научна фантастика. Све је

4,5 до пет хиљада литара, да су редовно
нахрањене, односно да би нам се исплатило.
Овако, са великом производњом од преко
милион литара млека годишње, никако не
могу да „направим математику“ да будем
у плусу. Сваки дан кад ми фарму напусти
цистерна са млеком, у минусу останем
70.000 динара. Ако се ускоро не договоримо

компјутеризовано и краве музу роботи.
- Имамо светску фарму и домаће велике
губитке на млеку, - каже Јосип Мачковић.
Губици у млекарству се гомилају годинама,
крава у шталама све је мање и суботички
млекари пре неколико година су предлагали,
да се двоје телади однесе у зоолошки врт, да
деца знају да су у Србији, а самим тим и у

Суботици, некада узгајане краве”.
Млекари су као основни разлог за празне
рафове млека у продавницама навели
ниске откупне цене млека. Млекаре су
произвођачима плаћале млеко, колико су
хтеле и бахато се понашале, што је уништило
производњу која је отишла у бесцење.
- Нас не треба да плаћа држава, али треба
да се одреди минимална произвођачка цена,
каже Мачковић. Нека је израчуна било који
експерт, ако се нама сељацима не верује. И
огромна је разлика у цени откупа и колико
млекаре касније продају то исто млеко. Волео
бих да се договоримо, од оне литре млека у
тетрапаку у продавници поделимо шта је
чије, па кад је лоше да је тако свима, када је
добро да је тако добро свима, да све делимо.
А сада је тако, губитке немају ни млекаре ни
трговачки ланци, једино ми произвођачи.
Они изгледа на нашој муци – профитирају.
Реална откупна цена би била 100 динара за
литар плус премија. То је само цена да се
покрију сви наши трошкови, а о заради ту
нема ни говора. А сада нам млекаре плаћају
само 60 динара литар. Првенствени циљ нас
који се бавимо овом производњом јесте да
престанемо да будемо у губитку, потом да
почнемо да враћамо изгубљено, а једног
дана можда и да на млеку зарадимо нешто.
М. Митрић
Извор: Нове суботичке новине

ДРВА И УГАЉ НИКАД СКУПЉИ,
И ТОПЛАНЕ ПОДИЖУ ЦЕНУ

У СУСРЕТ ПРЕДСТОЈЕЋОЈ ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ У СОМБОРУ

Буково дрво, багрем и церовина премашили су
100 евра и сада се могу наћи по цени од 12.000,
понегде и 13.000 динара. И угаљ је последњих
месеци поскупео више пута. Једино је цена пелета
актом Владе Србије ограничена на 38.000 динара
по тони, али га је зато теже пронаћи или се неко
време чека на испоруку.
На стоваришту предузећа „Брикет промет”
тренутно се највише тражи угаљ.
- У понуди имамо мрки угаљ „Миљевина” по
цени од 25.000 динара по тони и лигнит „Станари”
за 18.000 динара и то купци ових дана највише
траже. Очекујемо испоруку дрва, тренутно имамо
палетизирана дрва од 1,6 кубика, исечена и
исцепана по цени од 21.500 динара. Када је реч
о пелету, праве се спискови и чека се одговор
фабрика - рекао нам је Бранислав Гагић из „Брикет
промета”.

И Ненад Родић, власник фирме „Комерц Родић”
каже да је код грађана тренутно најактуелнија
набавка угља.
- Сушеног угља из Колубаре нема већ дуже
време, али имамо лигнит из Станара по цени од
15.000 динара, а кренуло је и са испоруком каменог
угља из Бановића, који је у кратком времену два
пута поскупео за 20 одсто и сада уместо 16.000
кошта 23.000 динара. Снабдевање дрвима је
нормализовано, имамо букву, багрем и цер по
12.000 динара - наводи Ненад Родић.
Мањи број Сомбораца има привилегију
даљинског грејања. У Јавном комуналном
предузећу „Енергана” поручују да ће до 15. октобра,
када званично почиње грејна сезона у Србији, све
бити спремно за испоруку топлотне енергије.
Н. Ж.
Извор: Сомборске новине

ЈЕСЕЊЕ ЦВЕТНЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ

ЗАМЕНИ ПАПИР ЗА САДНИЦЕ
ЦВЕЋА И ДРВЕЋА

У жељи да подстакне грађане и грађанке на
рециклажу старог папира, удружење инжењери
заштите животне средине ће и ове године
организовати акцију замене старог папира
за саднице цвећа или дрвећа. Акција ће се
спровести у оквиру Јесењих цветних пијаца које
Покрет горана Новог Сада одржава на платоу
испред Спенса. Ко донесе десет килограма
папира добиће садницу цвећа, а за 60 садницу
дрвећа.
Јесење цветне пијаце су петком и суботом,
а акција замене старог папира за саднице биће
организована:
- у петак 9. септембра од 8 до 19.30 часова
- у суботу 10. септембра од 8 до 14 часова
- у петак 16. септембра од 8 до 19.30 часова
- у суботу 17. септембра од 8 до 14 часова
- у петак 7. октобра од 8 до 19.30 часова
- у суботу 8. октобра од 8 до 14 часова

Ако због временских услова цветна пијаца
буде у назначеним данима отказана, акција ће
се померити, а о новом датуму јавност ћемо
информисати путем Фејсбук странице удружења.
На штанду Инжењера заштите животне
средине сви заинтересовани моћи ће да добију
и више информација о процесу рециклаже и
начинима на који могу да смање свој утицај на
животну средину и допринесу њеном очувању,
као и начинима на које можемо да одговоримо
на климатске промене које нас свакога дана све
више погађају, наводи се на сајту РТВ-а.
Папир има одлична својства за рециклажу
- производњом из рециклираних материјала,
уместо из дрвета, постиже се енергетска уштеда
и до 74 одсто зависно од технолошког поступка
и врсте старог папира. Добијањем папира из
једне тоне рециклираног папира смањује се
емисија штетних гасова за око 70 одсто. Такође,

рециклажом само тоне старог папира сачува
се 32.000 литара воде потребне за производни
процес. Да би се задовољиле потребе за
папиром просечног домаћинства годишње се
посече 6 стабала. Сваком тоном рециклираних
новина сачува се 17 стабала старости између
15 и 20 година. Рециклирајмо стари папир и
посадимо ново дрвеће сваке године како бисмо
сачували шуме и свеж ваздух!
Акцију Замените стари папир за саднице
удружење Инжењери заштите животне средине
организују већ више од десет година. Ове године,
акција се спроводи уз подршку Града Новог Сада
- Градске управе за заштиту животне средине,
као и подршку Омладинског савеза удружења
Опенс и Градске управе за спорт и омладину Канцеларије за младе.
Марија Магдалена Идеи Трифуновић
Извор: НС репортер
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АКТИВНОСТИ „ЖЕНСКОГ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА“ НАСТАВЉАЈУ СЕ ОВОГ ВИКЕНДА

ДОБРОДОШЛИ НА ШТАНД
ВРШАЧКИХ КРЕАТИВНИХ УМЕТНИЦА

Чланице вршачког удружења “Женски креативни
центар” су овог лета излагале своје оригиналне ручно
рађене креације испред Дома Војске а све у оквиру
Културног лета које је организовао Културни центар из
Вршца.
Креативне уметнице су се смењивале сваке недеље,
тако да је поставка увек била другачија. Тренутно је
у удружењу око 30 активних жена које налазе свој
аутентични израз као што су слике, графике, накит,
разни декоративни предмети, домаћи традиционални
производи, цвеће, плетене, шивене и хеклане ствари и

одевни предмети, сапуни, свеће и разни сувенири.
Захваљујемо се Културном центру и Граду Вршцу,
господину Трајану Качини, члану Градског већа Вршца,
ресорно задужен за културу, за подршку удружењу, јер
чланице имају могућности да презентују своје радове и
тиме се афирмишу на задовољство многих корисника и
тиме и охрабрују и друге жене да раде на себи и открију
своје таленте.
Сва дешавања у Удружењу “Женски креативни
центар” се могу пратити на њиховој Фејсбук страни Удружење креативаца Вршац (https://www.facebook.com/

groups/2323561141227253/) и на Инстаграму (udruzenje_
kreativaca_vrsac).
Удружење ћи бити присутно и на овогодишњем
Грожђебалу где ће излагати своје радове, тако да сте
добродошли.
Тереза Гашпар
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БЕСТСЕЛЕР ЊУЈОРК ТАЈМСА „ИСКРА У СЕНКАМА“

ДРУГИ ДЕО ТРИЛОГИЈЕ ОСТРВО ТРИ СЕСТРЕ НОРЕ РОБЕРТС

АКО ДУГО ГЛЕДАТЕ У ПОНОР,
И ПОНОР ЋЕ ГЛЕДАТИ У ВАС
Чудовишта се не крију у шуми; то нису
сенке на дрвећу или невидљиве ствари
које вребају у мрачним угловима. Не,
права чудовишта су пред нашим очима.
Психолошки трилер ауторке у
успону Стејси Вилингам је бриљантна
прича о путовању једне жене из ужасне
прошлости ка савршеној садашњости
и о ономе што судбина са собом носи.
Упознајте психолога Клои Дејвис, ћерку
озлоглашеног серијског убице. У језивом
преокрету догађаја од којег ће вам крв
узаврети, када у изненадном судару
прошлости и садашњости нестане
тинејџерка која је последњи пут виђена
на њеној клиници, безбедан свет који
је Клои градила се руши. Ноћна мора је
поново почела. Шта се десило пре много
година? Која ће се тајна сада открити?
Коме Клои може да верује? Сазнајте у
роману препуном мистерија, парадокса и
обрта – Искра у сенкама.
Када је Клои Дејвис имала дванаест
година, шест тинејџерки нестало је у
њеном малом граду у Луизијани. До
краја лета, њен рођени отац признао
је злочине и затворен је доживотно,
остављајући Клои и остатак породице да
се суоче са истином и наставе да живе са
последицама овог догађаја.
Двадесет година касније, Клои је
психолог у Батон Ружу и ускоро се
удаје. Иако јој је срећа, за коју се тако
напорно борила, коначно надохват
руке, понекад осећа као да нема
контролу над сопственим животом, баш
као њени пацијенти, проблематични
тинејџери. Зато јој се, када нестане

1111

локална тинејџерка, а затим још једна,
у мисли враћа то застрашујуће лето. Да
ли је параноична што види сличности
са случајевима из своје прошлости које
заправо и не постоје, или ће по други пут
у животу успети да разоткрије убицу?
„Књига која спаја бујну јужњачку
готику, изузетну студију карактера, болне
породичне трагедије, напету психолошку
неизвесност и – што је најбоље од свега
– дубоко убедљиву мистерију. Изазовно и
узбудљиво.“ – А. Џ. Фин
Одмах по објављивању, књига је
доспела на бестселер листу Њујорк
тајмса. Оскаровка Ема Стоун откупила је
права за ТВ адаптацију овог романа, која
ће се емитовати на каналу ХБО.

“НЕБО И ЗЕМЉА“
У ИЗДАЊУ „ВУЛКАНА“
Нора Робертс очарала је читаоце
широм
света
својим
дирљивим
причама о пријатељству, легендама,
сломљеним срцима, љубавницима и
чежњи. Љубитељи узбудљивих прича
о храбрости и љубави која побеђује све
уживаће у роману Небо и земља омиљене
ауторке бестселера. На сајту вулкани.
рс доступан је нови љубавни роман
америчке списатељице, који је идеалан
избор за читаоце који воле напетост и
узбуђење, прожете љубавном причом, уз
додир чаролије. Ова снажна приповест
дотаћи ће свако срце.
Миришљаве свеће, латице ириса и
гранчица рузмарина постављају сцену
за магију и романсу на обалама Нове
Енглеске и у животима три страствене,
моћне жене.
Рипли Тод има диван живот. Воли
свој посао заменице шерифа и може да
заведе мушкарца ког пожели. Савршено
је задовољна, осим тиме што поседује
посебне моћи. Мада се упорно труди да
их потисне и прикрије, не може да их
држи под контролом.
Све се мења када на острво стигне
Макалистер Бук, згодан и леп истраживач
натприродних сила. Долази на острво
Три сестре због гласина о вештичарењу
и веома брзо схвата да Рипли поседује
невероватне моћи. Ипак, пре него што
њих двоје почну да сањају о заједничкој
будућности, прво морају да се изборе
с демонима прошлости. На острву је
остало три века старо проклетство које
прети да разори све њихове снове.
Ласкаву титулу „омиљеног писца

Американаца“ оправдава чињеница
да се романи Норе Робертс продају у
вишемилионским тиражима, и то не само
у Сједињеним Државама.
„Обожавам Нору Робертс.“ – Стивен
Кинг

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (183)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И СЛИКАРИ ПРОКЛЕТНИЦИ ТАЛЕНТА
Пре ренесансе уметници су имали
статус занатлија а са чудесном
ерупцијом талента у то доба у Италији
Леонарда, Рафаела, Келандија и
многих других добијао божанску ауру
као и таленат као дар од Бога. Али,
онај који једном руком даје другом
руком најчешће узима.
Силина и резултати талената тако
су чудесни да га је само божја акција
кроз ум човека могла произвести
говори о нашој исконској несрећи
да не познајемо, не разумемо и
неуморно употребљавамо себе и
сопствене даровитости. Тестови
интелигенције су својеврсни расизам,
разликовање људи више не по раси,
боји коже или касти већ по IQ који
отвара и затвара врата.
Ипак
тестови
интелигенције
откривају способности даровитост

коју управо уграђујемо у компјутерску
технику да би личила на људе а
далеко је од емпатије, саосећања,
врлина, одговорности, жртвовања,
разумевања и давања који су људски

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

МИСАО ПЕТКОМ

Од запаљивих политичких говора до
ратног пламена
Кратак је пут.
Зоран Ђуровић Ђурке

Код нас су политичка елита сви
који пређу изборни цензус од три
процента.
Радоје Николић

таленти без премца и са све мањом
ценом данас.
Уметничко
искуство
је
допуњавало умове људи усхићених
генетском лутријом и васпитањем
и образовањем да ипак покрену
сопствени ум у просторима за које
нису ни слутили да постоје у њиховим
главама. Све ове чињенице доводе у
питање идеје и фаму наше слободне
воље одлучивање и судбину.

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

Ипак у том механизму нашег
послушништва пред комадама нагона,
интуиције, талента или месијанског
позива постоји танка линија напора
да се препозна трагичност слепе
послушности недокучивим сигналима
сопствености
за
овладавање
физичким
светом.
Истовремено
овладававање сопственим умом, као
што је то Паја Јовановић успео да
овлада талентом, оствари каријеру
не газећи друге људе већ је попут
Св. Николе сликарства, делио зреле
јестиве плодове свог талента и мисије.
Цивилизација
која
нас
је
формирала променила се потпуно а
нова нас није обавестила да је стигла
и да јој уметници свих фела више нису
потребни сем за украс или прање
пара.
Да ли би и Паја данас постао
талац сопственог талента а његове
националне и патриотске домете
спиновали као национализам јер га
се још плаше?
Т. Сухецки
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВУ КЊИГУ МИЛАНА РУЖИЋА

ФОРЕНЗИЧКА
СЛИКА НАШЕГ
ВРЕМЕНА

„Пун кофер прича“ аутора Милана
Ружића збирка је тематски разнородних
кратких прича изванредно осмишљених и
заокружених. Оне прате сазревање, љубавне
недоумице и трзавице, али и врло озбиљна
промишљања о националним темама.
Аутор каже да је књига настала као резултат
бескрајних шетњи приликом двогодишњег
посрнућа човечанства условљеног ковидом.
„Када све време посматрате планине, шуме
и реке, приче се саме пишу у вашој глави,
а вама остаје да их пренесете на папир. Тај
посао није лак, али свакако прија. Оне приче
које се не тичу личних доживљаја, пренесене
су, неке целе, а неке сам и допричао, из
сведочења људи које сам сретао у тим дугим
шетњама по забаченим пределима Србије.
Свакако, све приче су последица моје и
стварности људи које срећем“, рекао нам је
Милан, који би волео када би било шта од
написаног могло да помогне читаоцима у
решавању појединих приватних проблема
или да буде барем фрагмент објашњења
неких великих недоумица.
„Циљ ми је био да пренесем одређена
искуства, размишљања и вредности за које
сматрам да одавно недостају нашем друштву.
Уколико сам барем делом у томе успео, а

успут учинио да речи поређам на начин који
се макар неким делом уклапа у она дивна
дела високих домета српске књижевности,
онда могу да кажем да сам срећан.“
Писац Душан Ковачевић написао је да је
„Пун кофер прича“ форензичка слика нашег
времена, сведочанство живота који нас
полако и сигурно води у безнађе ако се не
призовемо памети и не станемо у одбрану
основних вредности вековног постојања.
Истиче да је Ружић од оних људи који су од
давнина бранили земљу речима у причама и
књигама вредним као народне крштенице.
Милан Ружић рођен је у Чачку. Основне и
мастер студије завршио је на Филолошком
факултету у Београду, на Катедри за општу
лингвистику. Аутор је књига кратке прозе
„Некад, неко, негде“, „Наше су само речи“,
„Народ за издавање“. Ово је његова четврта
књига. Поред књижевног рада, Ружић се
истиче и редовним писањем колумни, које
преузима преко четрдесет штампаних и
електронских медија у Србији и иностранству.
Књигу „Пун кофер прича“ можете пронаћи
у свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.rs
и на сајту laguna.rs.
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К УЛ И Н К У В А Р

КРОМПИР ЧОРБА

НАМИРНИЦЕ:
- 1,5 кг кромпира
- 3 шаргарепе
- веза беле зелени
- 2 главице црног лука
- 1 мањи корен целера
- першун
- со, бибер
- алева паприка
- уље

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
- 250 г брашна
- 120 г кромпира
- прашак за пециво
- 50 г презли
- 120 г шећера
- 1 јаје
- ванила
- 2 кашике уља.
Фил:
- 500 г ренданих јабука
- 200 г крупно млевених
ораха
- цимет

ПРИПРЕМА:

ПРИПРЕМА: Ситно исецен црни лук динстати
на уљу и мало воде, отприлике 10 минута. Додати остале
ситно исецене састојке и сипати око два литра воде.
Додати зацине, поклопити и пустити да ври око пола
сата.

КОЛ А Ч С А
ЈА БУ К А М А И
О РАС И М А

Помешати брашно и прашак за пециво.
Кромпир скувати, охладити и нарендати па
додати брашно и презле. У средину ставити
јаје, шећер, зачине и уље. Добро измесити.

Половину теста ставити у подмазан плех,
мало притиснути, па распоредити исечене
заслађене јабуке посуте циметом и орасима.
Преко ставити преостало тесто. Пећи
отприлике 35 минута. Пре служења по жељи
посути прах шећером.

П Л А З М А ТО Р ТА С А
БА Н А Н А М А
НАМИРНИЦЕ:
- паковање готових кора
- 300 г млевеног плазма кекса
- 3 дл свеже цеђене поморанџе
- 150 г пржених млевених
лешника
- 100 г млевених ораха
- 6 жуманаца
- 250 г шећера у праху
- 250 г путера
- 3 банане
- 2 кесице шлага

ПРИПРЕМА:

Жуманца и шећер у
праху скувати на пари. Када
се охлади, пенасто умутити
са путером, додати остале
састојке, а на крају умућен
шлаг и све лепо сјединити.

Смесом филовати коре
и преко фила стављати
исечене банане на колутове.
Декорисати
умућеним
шлагом и колутовима
банане.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPJA

A MUZSLYAI SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE TEMPLOMBAN

„

Augusztus 20án ünnepeljük
államalapító Szent
István napját. Ez a nap
egyik legjelentősebb
nemzeti ünnepünk

» Ünnepi szentmise

Ünnepi szentmise
és alkalmi kiállítás
A

nagybecskereki magyarság is megünnepelte augusztus 20-át, államalapító Szent István napját. Az ünnepség szentmisével kezdődött
a nagybecskereki székesegyházban, melyet Tapolcsányi
Emánuel nagybecskereki plébános celebrált, msgr. Tietze
Jenő nyugalmazott nagybecskereki plébánossal együtt. A
szentmise keretében Tapolcsányi Emánuel atya megáldotta
az új lisztből készült kenyeret.
Az ünnepi szentmisét követően a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben folytatódott az
ünnepség, ahol Jenovay Lajos
az egyesület elnöke átadta az új
kenyeret Tapolcsányi Emánuel
plébánosnak, Meleghy Zsuzsának az Art klub vezetőjének,
valamint Puskás Jánosnak az
egyesület alelnökének.

Az idei évben a Petőfi egy
tematikus kiállítás megrendezésével emlékezett nemzetünk első királyára. Július végén festőtábort szerveztek,

ahol a résztvevők Szent István témájára készítették el az
alkotásaikat. A táborban született festményeket ezt követően bekeretezték, és állítot-

ták ki Szent István napján az
egyesület székházában.
A kiállításon a következő
festők alkotásai láthatók: Szalontai Margit, Hallai Mihály,Kátai Tibor, Kovács Attila, Meleghy Zsuzsanna, Juhász István,
Sárosi Sarolta, Tóth Kása Piroska, Plemić Milica,
Az egybegyűlteket Melegi
Zsuzsanna az Art klub vezetője üdvözölte, majd Jenovay Lajos az egyesület elnöke nyitotta
meg a kiállítást.
Augusztus 20-án ünnepeljük államalapító Szent István
napját. Ez a nap egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünk,
ugyanis 1083-ban Szent László
király ezen a napon, Nagyboldogasszony ünnepe utáni első
vasárnap emelte a szentek sorába első királyunkat. I. Istvánt
vagy Szent Istvánt.

Megünnepelték az
államalapítás napját
A
Muzslai Petőfi Sándor
MME szervezésében az
idén is sor került a Szent István-napi rendezvényre Muzslyán. Az egybegyűltek –
Táborosi György hegedűn
való közreműködésével –
elénekelték a Himnuszt a
templom melletti Emlék-

te, a Muzslai Petőfi Sándor
MME és a Helyi Közösség
Tanácsának képviselői is.
Ezt követően egy szentmisére került sor, amely keretében Kalapis Sztoján atya
megszentelte az új búzából
készült kenyeret, majd sor
került egy ünnepi műsor-

»A muzslyai Szent István-szobor
parkban, majd ezt követően megkoszorúzták Szent
István fából készült szobrát.
Koszorút helyezett el Balogh
György, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja, továbbá a
Magyar Nemzeti Tanács, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesüle-

ra is, amelyben fellépett a
művelődési egyesület Cickafark énekcsoportja, vegyes kórusa és citerazenekara, valamint Szabó Dominik és Rúzsa Patrik, a helybeli Szervó Mihály Általános
Iskola tanulói is. A rendezvény a Szózat eléneklésével
ért véget. BORBÉLY TIVADAR

RANGOS ELISMERÉS A MUZSLYAI PETŐFI SÁNDOR
MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETNEK

»Kiállítás megnyitása a Petőfiben

A CSÁSZÁR TÓ – MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

Szent István-napi rendezvény Erzsébetlakon
A
z erzsébetlaki Császár Tó –
Magyar Művelődési Egyesület szervezésében augusztus
20-án került sor a hagyományos
Szent István-napi emlékünnepségre. Az esemény szentmisével
vette kezdetét a helybeli Szent
Erzsébet templomban, amely
keretében megszentelésre került az új búzából készült kenyér. Ezt követően egy ünne-

MAGYAR TÜKÖR

pi műsort szerveztek, amelyben szavalatokkal, néptánccal
és énekekkel mutatkoztak be
az egyesület legfiatalabb tagjai. A megjelent vendégeket és
az egybegyűlteket Glemba István, a Császár Tó – Magyar Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte.
-Szent István-napi rendezvényünkkel szeretnénk felhív-

Dobó József átvette
a Kallós Zoltán-díjat
A

múlt szombaton Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk
alkalmából Dobó József, a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő muzslai Petőfi Sándor MME nevében átvette a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat, az anyanyelv megőrzése, a magyar kulturális értékek továbbadása, a néphagyományok ápolása, ezek belül kiemelten a
citera-kultúra népszerűsítése területén végzett állhatatos
közösségi tevékenysége elismeréséül.

»Az új búzából készült kenyér

»A legfiatalabb résztvevők

ni az erzsébetlaki maroknyi, de
tenni akarásban erős magyar
közösség figyelmét arra, menynyire fontos a nemzeti öntudat,
az anyanyelv ápolása, a magyar
hagyományok bemutatása. Ezúton szeretnénk megköszönni
Magyarország Kormányának,
a Bethlen Gábor Alapnak és a
Tartományi Oktatási, Jogalko-

tási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnak a támogatást –
tette hozzá az egyesület elnöke.
A rendezvény - amelynek lebonyolításában közreműködött a
Közép-Bánáti Szórványközpont
munkatársa - az új kenyér kiosztásával és egy megvendégeléssel zárult.
BORBÉLY TIVADAR

»Kónya-Kovács Otília és Dobó József az ünnepi átadást követően
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем или мељам за кућу двособан
комфоран стан у центру града, има
централно грејање, лифт, 2 терасе једна
ограђена, подрум (бокс), кабловска, видео
надзор. Тел. 064/1830-312
На продају плац 43 ара у Малом Жаму.
Хитно, асфалт, велика ширина у главној
улици. Тел. 061/1761-808.
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. 061/6509999.
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 064/1541644.
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.
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

Број
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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: 063/8447930.
На продају локал 140 квадрата,
подно грејање, вишеструка расвета,
гранитне плочице, три тоалета. Улица Иве
Милутиновића 27а. Тел: 063/844-7930.
На продају кућа у Павлишу. Хитно.
Тел.064/2355-436.
Продајем спратну кућу у Вршцу на
плацу од 400 м² са нус просторијама у
улици Озренска десно 5. Тел. 064/6658800.
Продајем кућу у Пландишту 153 м²,
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено
двориште, виноград и башта, помоћне
просторије, летња кухиња, гаража. Тел.
064/3691-597.
Продајем плац површине 5 ари изнад
психијатрије, плац је раван. Тел. 013/830380 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
Продајем на вечито две парцеле на
потезу Црвенка- Брег 17,62мк, 3 класе
и 25,23 мк, 4 класе, катастарски бројеви
парцела.20213 и 20214. Тел 064/1830-018.
Продајем или мењам кућу у Пландишту
за мањи стан у Вршцу или Пландишту, на
плацу од 16 ари кућа 80м². Тел. 063/1789864
Продајем трособан стан 60м² ул. Д.
Туцовића. Тел. 065/3131-000

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем гарсоњеру на Војничком тргу,
површине 36м². Тел. 064/1363-596
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. 065/8302090.

Издајем кућу комплетно са новим
стварима, кућа је новије градње са нус
просторијама на дужи период. Тел. 063/8829782.
Издајем двособан ненамештен стан у
центру града. Тел: 062/885-1264.
Издајем двособан дворишни стан у улици
Хероја Пинкија. Тел: 066/801-7106.
Студенткиња тражи цимерку за комфоран
стан(засебне собе) код Миленијума. Тел.
065/8321-410 и 064/5635-061
Издајем гаражу на Војничком тргу, цена 40
евра месечно. Тел. 063/1620980
Издајем намештен трособан стан у центру
града (централно грејање). Тел. 069/8014-975

РАЗНО
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.
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.
Грађевински послови (зидаље, бетонажа,
малтерисање, кровне конструкције, фасада
стиропор. Повољно и квалитетно. Тел. 061/2656204.
Продајем бунду неношену женску. Тел.
061/3004-439.
Продајем столице дрвене са наслоном за
поправку, угаону мању на развлачење (тросед) и
тренажер за ноге, погодан за кућне теретане, за
женске особе. Тел. 064/6357-325.
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. 064/1979069.
Комплет трпезарија, 2 плинске пећи
(исправне), тепих 3х2м, ормар двокрилни, угаона
гарнитура за спавање, тросед за спавање.
Тел 064/4256-130.
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.
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 сточића. Тел
061/1844-316.
На продају инвалидска колица (ходалица)
више комада. Тел. 013/885-019
Продајем шиваће машине Багат и Сингерица,
бојлер 80 литара, пећ на дрва, може и замена за
дрво. Тел. 061/1112-821.
На продају 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
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
Векер сат, стару камеру и још доста старих
ствари. Вреди видети Тел 064/4902-239.
Вршим поправку плинских пећи, шпорета,
решоа и плинских бојлера. Тел. 013/861419 или
063/482-418.
Продајем конце за хеклање драп боје, конац
за гоблеме, платно и сталак. Тел.064/2522--855.
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. 064/8582495.
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, мушки бицикл,

580 дин м2, превоз на адресу купца. Тел. 062/437236.
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

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.
пуна вратаа 60 цм са ракастолом, баштенска
гарнитура 4 столице и сто, метални.Тел. 013/836760
На продају чиста лозова ракија на литру
и на више, баштенску гарнитуру, 4 столице и
сто метална гарнитура, пуна врата 60 цм са
ракастолом и мушки бицикл. Тел. 013/836-740
Продајем орман-креденац произведен пре
другог светског рата у одличном стању, висок
сјај, са оргинал кључевима. Тел. 064/8582-495.
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

старање за узврат кућа или стан. Тел. 061/8139998
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.064/2355436
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

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ
1927 - 2004 - 2022.

Незаборављена и вољена и даље живиш у нашим срцима
Твоји најмилији

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 машину за прање веша, исправну у
екстра стању,веома повољно. Тел. 061/3071-085.
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 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.
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 066/8013286.
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. 013/885019.

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
За колекционаре, продајем свеске научне
фантастике „Сиријус“ од броја 1 до броја 160.
укоричене Рото романе од бр. 1 до бр 20 и од бр.
31 до бр 79., укоричене свеске „Весели свет“ из
1963,1964 и 1970 године 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
Overlok са 3 игле Privileg 3000, штампач
ласерски Heroku Phaser 3020 очуван. Цена по
договору. Тел. 013/806-926 и 063/7731-566
На продају храстова витрина, сто и столице,
скоро нова кухиња од 2м 70 цм. 060/0114-958
Поклањам патуљасте зечеве. 060/0114-958.
Продајем круњач-прекрупач Север Оџаци,
приколицу за ауто, мотор и врата као и друге
делове за 128 Заставу, пећ на дрва мала. Тел.
062/395-982
Потребна жена за повремено спремање
куће. Тел. 064/9119590.
Продајем шест кухињских столица и
полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.
Продајем микроталасну пећницу и половне
бицикле. Тел. 064/4954-112
Продајем очувану кожну гарнитуру црне
боје (тросед и две фотеље). Тел. 065/3184-084.
На продају лежећи масажер за враткаротиде. Тел. 061/6806-244.

Дана 12.9.2022.године преминула је моја мама

ДУШАНКА МИЉКОВ
1926 - 2022

Драга мама, надам се да сам ти вратио бар делић љубави и доброте коју
си ми пружила.
Твој син Стеван.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА СВЕ ЉУБИТЕЉЕ СКАНДИНАВСКИХ ТРИЛЕРА

ШОКАНТНИ

ФИЛМСКИ РЕЗОВИ
И ЖИВОПИСНИ

ОБРТИ

Када су људски остаци пронађени
у стомаку мртве вучице у забаченом
граду Хапаранда на северу Шведске,
полицајка Хана зна да ово лето неће
бити као остала. Тело жртве повезано
је са крвавим послом с дрогом с друге
стране границе у Финској. Али како
је жртва завршила у шуми надомак
Хапаранде? И где су дрога и новац
нестали?
Хана и њене колеге истражују све
могућности. Међутим, времена је мало,
а они нису једини који трагају. Када
се у граду појави загонетна и опасна
Катја, неочекивани и брутални догађаји
почињу да се гомилају. За само неколико
дана, миран живот у Хапаранди
преокренуо се наглавачке. Понајвише
за Хану, која је коначно приморана да
се суочи са својом прошлошћу.
Ханс
Росенфелт
је
шведски
сценариста и романописац. Његове

књиге објављене су на тридесет пет
језика и продате у педесет пет милиона
примерака широм света.

„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 „Кад вукови
зову“, који ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com. У прошлом броју
поклањали смо књигу „Док се кафа не
охлади“, освојиле су је Љиљана Вукелић
и Јелена Марчета. Честитамо! Награде
се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, средом од 10
до 17 часова. При преузимању награде
потребно је са собом понети најновији
број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7. БРОЈ 66, 24. ОКТОБАР 1981.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОХВАЛА
СТЕРИЈИ

Jучерашњим отварањем изложбе “Стерија - живот
и дело” у вршачком Народном музеју , полагањем
венца на гроб славног књижевника и одржавањем
“Ђачког Часа” у предворју Градске куће почела је
централна југословенска прослава 175 - годишњица
рођења Јована Стерије
Поповића у његовом
родном граду.
Данас, двадесет и
четвртог октобра, у
присуству многобројних
гостију,
званица
и
домаћина, биће свечано
отворена
обновљена
Стеријина кућа, затим
ће у центру Вршца бити
откривен
Стеријин
споменик, а потом ће у
Народном позоришту
бити
одржана
академија. Увече ће
ансамбл
овдашњег
Народног
позоришта
отворити
фестивал
“Стерија 81” извођењем
“Кир Јање”, потом ће,
током наредних дана
Вршчани имати прилику
да виде театарска тумачења Стеријиних комада
гостију из Београда, Зрењанина, Бања Луке, Кикинде,
Бачког Петровца...
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7. БРОЈ
66, 24. ОКТОБАР 1981.

БОЉИ ПРОТОК ИСТИХ
КОЛИЧИНА ПЛИНА
Слика је добро позната Вршчанима, неке улице су
раскопане, а и јесен је ту да би све било комплетно
раскаљано, закрчено, загађено...
Реч је о радовима
на изградњи гасног
постројења, односно
његове друге фазе,
од
Козарачке
до
Абрашевићеве.
Радове
изводе
екипе РО “Монтаже”
из зрењанинског “
Нафтагаса”.
Заједно
са првом фазом, у
току које је изграђен
цевовод од гасне
станице
(код
језера) до улице 29.
новембра,
Вршац
добија 6 километара
к в а л и т е т н и х
инсталација
веће
пропусне
моћи.
Али,
по
свему
судећи, плина неће
бити довољно, јер
“Нафтагас” најављује количине које су равне
прошлогодишњим. А у међувремену повезани су
нови потрошачи. Зима, дакле, и са плинске стране
може да буде непријатна, без обзира на то што ће
гасни прстен омогућавати равномернији и, да тако
кажемо правичнији проток гаса до потрошача.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (54)

ИЗ ПРОШЛОСТИ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
МИЛАН ТОКИН
ФИЛОКСЕРА... ФИЛОКСЕРА
Али овај велики успон
Вршачког
виногорја
пресечен је био појавом
филоксере. Долазимо сада до
најтрагичнијег поглавља из
његове прошлости.
Филоксера је из Америке
пренета у Европу 1863. године,
а пустошење је отпочела
у Француској. Пет година
касније нанела је велике
штете како француским тако
и швајцарским виноградима.
Док
је
филоксера
још
угрожавала
винограде
Западне
Европе,
њена
разорна делатност је повољно
утицала на развој винограда
и целе Аустрије, а и Вршца.
Тако је године 1879, (само до
краја новембра) извезено
из Вршца за Француску
126.000 хектолитара вина,
а за Швајцарску 26.000
хектолитара. Те године у
Вршцу је обаждарено 11.727
буради.
Може се замисити понос
вршачких виоградара у то
време. Да би се олакшао
извоз вина у иностранство,
управа железница је увезла
нарочите цистерне за превоз
вина. Уништавање винограда
у Француској дало је повода
Швајцарцима да 1880. године у
Вршцу оснују велику пресару и
подрум „Хелвеција“. Али једног
дана филоксера је заразила и
Вршачкко виногорје!
Филоксера се прво појавила
у Панчеву. Као усамљен
случај у Вршцу је први нашао
филоксеру
пасионирани
виноградар професор Јозеф
Валдхер, 8. јуна 1875, у
винограду у
равници, у потесу званом
Забран, који се данас налази у

потесу села Павлиша. Пошто је
то било усамљен случај а та,
1875. била је рекордна година
у берби, то се овоме,
наравно, није обратила
никаква пажња.
Тек шест година касније,
када је филоксера почела
озбиљно
да
угрожава
винограде,
предузимане су мере за
њено сузбијање. Како се она
јавља претежно у виноградима
у
равници, то се 1881.
године веровало, да ће се она
најлакше уништити, ако се
поплаве
заражени
виногради.
Копани су артерски бунари и
плављени заражени терени,
али та
мера
није
помогла.

Филоксера је наставила да
сатире чокот по чокот, врсту
по врсту,
јутро за јутром винограда
Вршачког виногорја.
Године 1886. начињен је
поразан биланс. Од 10.04
јутaра винограда, колико је
било у
вршачком атару године

1882. уништено је било 2.567.
јутара. Берба која је 1879.
донела
285.000 хектолитара, године
1882, спала је на седми део
тога приноса (свега 50.104
хектолитара). Године 1886.
било је још горе.
Ситуација се погоршавала
из године у годину, виногорје
се смањивало све више и
више,
тако да је и економски
опстанак многих био доведен
у питање. Већ су почели неки
да се
воде мишљу да се у Вршцу
подигне
велика
фабрика
шећера, а да се на теренима
опустошеним филоксером
сади шећерна репа. Али
искрсле су друге тешкоће, па
је и тај
пројекат напуштен. Ма
колико да је регенерисање
винограда скупо стајало,
Вршчани су
се
опет
вратили
виноградарству. Године 1887.
обрано је 17 јутара нових
винограда.
Године 1894. поред 695
јутара
старих
винограда,
Вршачко виногорје има и 1.028
јутара
нових винограда. Шест
година касније почетком овог
века, американском лозом
засађено
је било 1.900 јутара на
брду и 460 јутара у равници.
Филоксера је нанела велике
штете Вршцу и изазвала
економску кризу. Пострадали
су
претежно
ситнији
сопственици. С јесени 1883.
пореске власи продале су
на лицитацији 130 јутара
винограда 40 сопственика
који нису могли да исплате
порески дуг.
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ВЕЧЕ
ДРАГАНА
ВИЛИЋА

Књижевна општина Вршац у петак,
16.09.2022. године у 18 часова у Свечаном
салону НП „Стерија“ организује књижевно
вече аутора Драгана Вилића. Учествују:
Станка Ћаласан, Анђа Г. Шушић, Ана Крду,
Сања Вукелић и аутор.
Драган Вилић је рођен 1953. године у
Сарајеву. Живео је дуго година у Америци.
Тренутно живи у Ужицу. Аутор је 17 књига.
Члан је Удружења књижевника Србије,
Удружења књижевника Републике Српске и
Матице српске.
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ФУД Б А Л
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИЗ ПАВЛИША ОДРЖАЛА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА

СТАДИОН У ПАВЛИШУ НОСИЋЕ ИМЕ МИЛАНА ЈАЊИЋА
Фудбалски клуб Црвена звезда
из Павлиша на ванредној седници
Управног одбора једногласно је донео
одлуку да стадион на коме наступају
павлишки фудбалери носи име Милана
Јањића Јање.
„Милан Јањић (1959-2006) био је
истакнути привредник и спортски
радник, наш мештанин, који је цео свој
живот провео у Павлишу, живео за њега
и за наш фудбалски клуб, несебично
му годинама помагао да несметано
функционише и заувек га задужио. Био
је годинама члан управе, неколико пута
и први човек клуба, за време његовог
мандата, уз подршку још неких људи,
клуб је достигао дане највеће славе и
такмичио се у тадашњој Војвођанској
лиги која је по рангу пандан данашњој
Српској лиги Војводина. Нека му
је вечна слава и хвала, каже се у
саопштењу Фудбалског клуба Црвена
звезда.

На Стадиону „Милан Јањић“
Црвена звезда је уписала први

тријумф савладавши у дербију 5. кола
Јужнобанатске лиге Партизан из Гаја

са 2:0, головима Златка Жуле и Марка
Јовановића.

АТЛ Е Т И К А
ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 1926 ТРАДИЦИОНАЛНО ОРГАНИЗУЈЕ

9. ГРОЖЂЕБАЛСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ, ВРШАЦ 2022.

„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 20042007 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!!!

ТРОФЕЈ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ
На такмичењу у Смедереву, под називом 2. Трофеј
Смедеревске тврђаве, такмичари АК Атине су остварили
одличан успех. Сребрну медаљу освојио је Владимир
Радин, Србин родом из Румуније, који представља значајно
појачање клуба у трци на 300м. Треће место и бронзану
медаљу освојио је овогодишњи освајач медаље на 100м
са Првенства Србије и учесник кампа перспективних
спортиста Србије у Краљеву, Душан Кнежевиц, такође
у дисциплини 300м. Успешно је наступио и Марко
Младеновски, који је овога пута за мало остао без медаље.
Следеће такмичење које чека такмичаре АК Атине је
Првенство Србије у седмобоју.

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 већегмањег броја пријављених повећа или смањи број
стар. категорија.
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ПРВИ ПОРАЗ ВРШЧАНА НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ У 8. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ОФК ВРШАЦ СА ИГРАЧЕМ МАЊЕ
ПРОПУСТИО ПРИЛИКУ ДА СЛАВИ

Пораз који су Вршчани доживели у дуелу са
Јединством из Уба дуго ће се препричавати а најдуже
ће га памтити нападач ОФК Вршца Јевген Павлов
који је промашио два пенала. Од почетка утакмице
изабраници тренера Мијаиловића наметнули су свој
ритам, агресивном игром освајали лопте и стварали
шансе, али лопта једноставно није хтела у мрежу
Убљана. Офанзиву ОФК Вршца најавио је Павлов са
две прилике, у 2. и 9. минуту после акција офанзивних
бекова Парађине и Кадијевића. Гости су узвратили у
36. минуту када је Радојичић створио себи простор за
ударац у казненом простору, али је погодио спољни
део мреже. Само минут касније стопостотна шанса
за ОФК Вршац, Кадијевић је одлично центрирао
а Главинић силовитим ударцем погодио пречку.
У финишу првог полувремена шок за Вршчане,
дефанзивац Мршуља је у једној дефанзивној акцији
по мишљењу судије Вучићевића, играо руком,
показан му је други жути картон и домаћи су остали

ОФК ВРШАЦ – ЈЕДИНСТВО 0:1 (0:0)
Градски стадион у Вршцу, гледалаца 1.200, судија:
Иван Вучићевић (Краљево), стрелци: Додеровић у 65.
минуту, жути картони: Мршуља, Лазевски, Кадијевић
(ОФК Вршац), Стеванчевић, Радојичић, Додеровић
(Јединство), црвени карони: Мршуља (ОФК Вршац),
Адамовић (Јединство).
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Кадијевић, Парађина,
Петрић, Мршуља, Пајевић (од 72. Грек), Вујић (од 46.
Лазевски), Станисављевић (од 85. Килибарда), Илић (од
46. Диуф), Главинић (од 46. Брауновић), Павлов.
ЈЕДИНСТВО: Јовановић, Богдановић, Милановић,
Радојичић (од 90. Кнежевић), Додеровић, Денић (од 90+5.
Старчевић), Андрић, Рајовић, Јововић, Стеванчевић (од
57. Адамовић), Кваку (од 57. Аврић).

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО

са играчем мање.
У другом полувремену гости су чекали своју
прилику и дочекали је у 65. минуту када је после
корнера Денића у наставку акције лопту прихватио
Додеровић и сналажљиво је послао иза леђа голмана
Марковића, 0:1.
Два минута касније велика прилика за ОФК Вршац,
Лазевски је обавио лавовски део посла, Брауновић
је прецизно шутирао са 7-8 метара, али је Јовановић
невероватном интервенцијом сачувао свој гол. У
71. минуту пенал за ОФК Вршац. Кадијевић је био у
силовитом продору, с леђа га је срушио Додеровић,
дилеме није било, једанаестерац. Ударац Павлова
завршио је поред десне стативе.
Вршчани се нису предавали до последњег минута.
Измене тренера Мијаиловића освежиле су напад,
Јединство је, иако бројчано надмоћније, било у
потпуно подређеном положају. У последњем минуту
надокнаде времена Матија Грек је надмудрио свог
чувара, срушен је с леђа, Вучићевић је још једном
показао на белу тачку. Одговорност је поново
преузео Павлов, овог пута његов ударац завршио
је високо изнад пречке, уз неверицу навијача на
трибинама који су за своју подршку екипи заслужили
чисту десетку.
Б. Ј.

МЕЧ У ВРШЦУ ПОКАЗАО КОЛИКО ЈЕ ФУДБАЛ НЕПРЕДВИДИВ

МИЈАИЛОВИЋ НИШТА
НЕ ЗАМЕРА ПАВЛОВУ

Љубитељи спорта, који су у недељу на
стадиону под кулом гледали меч између
ОФК Вршца и Јединства из Уба, уверили су
се да је фудбал једини спорт у коме бољи
на терену не мора обавезно и да победи.
Сем тога, добили су нову потврду да је
такмичење у Моцартбет Првој лиги Србије
до те мере изједначено да му у потпуности
пристаје надимак „српски чемпионшип“.
Шеф стручног штаба ОФК Вршца, Ненад
Мијаиловић, дао је своје виђење једне од
најзинимљивијих утакмица 8. кола.
- Мислим да смо одиграли добар
меч у отежаним условима за наш тим.
Доминирали смо у првом полувремену
до црвеног картона Мршуљи који је
шокирао све на стадиону и променио
ствари у другом полувремену. Направили

смо три измене у паузи и покушали
да се супротставимо упркос играчком
дефициту. Примили смо гол после
корнера и рикошета у наставку акције, и
са играчем мање приказали смо више од
ривала, стварали шансе и промашили два
пенала. Кажу да су пенали лутрија, али
мислим да је већа вероватноћа добити
на лутрији него доживети оно што смо ми
доживели у недељу, рекао је Мијаиловић.
Многи су се на стадиону питали да ли
је Павлов захтевао да изведе други пенал
или је то била одлука тренера. Мијаиловић
је одагнао сваку сумњу.
- Што се избора извођача пенала тиче,
одговорност је моја. Не замерам ништа
Јевгену, много је дао нашем клубу, и од
њега очекујемо много, колико је и до сада

давао а даваће и у наредним утакмицама.
Павлов је врхунски момак, професионалац
и један од покретача нашег тима, јасан је
шеф струке Вршчана.
Меч у Вршцу обележила је и
изванредна подршка публике са трибина
домаћем тиму.
- Публика нас је носила током свих
90 минута и хвала им на томе. Даћемо
још више себе у наредним утакмицама
и победама се одужити за изванредну
подршку. Играчима немам шта да
замерим, али поразе славити нећемо и
мораћемо брзо да се вратимо освајању
бодова, закључио је популарни Џими.

ОФК ВРШЦУ БОД У НОВОМ ПАЗАРУ
НОВИ ПАЗАР – ОФК ВРШАЦ 2:2 (1:0)

77. Милосављевић), Васковић (од 54.
Демировић), Ристовић (од 80. Колашинац).
ОФК ВРШАЦ: Узелац, Савић, Лунц,
Јовановски, Милићевић (од 87. Јунгић),
Ивић (од 90+5. Фернандес), Меденица
(од 32. Секулић), Трњанац, Илић, Делић,
Николић.
ОФК Вршац је био пред победом у
Новом Пазару, у 6. колу Омладинске лиге
Србије, водио је са 2:1 све до последњих
секунда надокнаде, када је резервиста
Пазараца, Колашинац, изједначио на 2:2.
Утакмица је била борбена, динамична,
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1.РФК Графичар 8
2.ИМТ 		
8
3.Инђија Тојо Тајрес 8
4.ОФК Вршац
8
5.Железничар
8
6.Металац
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7.Јединство (Уб) 8
8.ГФК Слобода 8
9.Мачва 		
8
10.Лозница
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11.Раднички (СМ) 8
12.Раднички (НБ) 8
13.Златибор
8
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8
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8
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са резултатским преокретима. Домаћи су
прво полувреме решили у своју корист
голом Хачковића, али је почетком другог
уследио велики преокрет у режији Давида
Ивића и Николе Јовановског. Нападачи
Вршчана постигли су два поготка за свега
четири минута и довели свој тим у вођство
које су чували све до последњег минута
надокнаде времена. У наредном колу ОФК
Вршац на Градском стадиону дочекује
београдски ИМТ, меч се игра у недељу од
16 часова.
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 5. КОЛО
Козара - ЖАК				
Младост - Јединство Стевић			
Војводина 1928 - Слобода			
Бегеј - Полет 				
Пролетер - Јединство (БК)			
Црвена Звезда - Омладинац ФАМ		
ОФК Кикинда - Борац 			
Јединство (В) - Раднички			
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1.Јединство (БК)
2.ОФК Кикинда
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ПФЛ ПАНЧЕВО 5. КОЛО

БАК - Слога (БНС) 				
Хајдучица - Потпорањ			
Вултурул - Униреа				
Долина - Глогоњ 				
Партизан (У) - Долово			
Слога (П) - Будућност (А)			
Б. Ј. Караш (Ј) - Спартак 1911			
Црвена звезда - Партизан (Г)		

ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ

Атлетски стадион у Новом Пазару,
гледалаца 100, судија: Предраг Симић
(Ужице), стрелци: Хачковић у 43. и
Колашинац у 90+5. минуту за Нови Пазар,
Ивић у 48. и Јовановски у 52. минуту за
ОФК Вршац, жути картони: Васковић,
Лотинац, Коничанин, Хачковић (Нови
Пазар), Николић, Ивић, Секулић, Петрић
(ОФК Вршац).
НОВИ ПАЗАР: Кахримановић, Ђекић,
Лотинац (од 66. Адеми), Коничанин
(од 80. Мекић), Латифовић, Хачковић,
Фијуљанин, Куртановић, Банџовић (од

ОФК Вршац - Јединство (Уб) 		
РФК Графичар - Траyал			
ГФК Слобода - РФК Нови Сад 1921		
Раднички (НБ) - Златибор			
Инђија Тојо Тајрес - Железничар		
Металац - ИМТ				
Раднички (СМ) - Рад			
Мачва - Лозница				

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