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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

Међународни фестивал класике „Вршачка 
позоришна јесен“ одржаће се од 25. септембра 
до 1. октобра у Народном позоришту „Стерија“ 
у Вршцу, под слоганом „Сведочанство 
времена“, а фестивал ће, по традицији, 
отворити представа домаћина „Лари Томпсон – 
трагедија једне младости“ Душана Ковачевића, 
а у режији Душана Петровића. 

- Ове године смо направили изузетак, па 
немамо премијеру на фестивалу. Представа 
„Лари Томпсон – трагедија једне младости“ 
изведена је премијерно 10. фебруара за Дан 
позоришта и нисмо играли ту представу 
превише управо зато што смо је чували 
за фестивал. Одлучили смо да ове године 
наше глумце растеретимо оптерећења 
које премијера носи сама по себи и да им 
омогућимо да буду равноправни са осталим 
позориштима и по уиграности представе – 
објашњава директорка НП „Стерија“ Снежана 
Удицки. 

Поред вршачке, у такмичарској селекцији 
нашле су се још четири представе. 

Народно позориште 
Ужице 26. септембра 
извешће представу „Месец 
дана на селу“ Ивана 
Сергејевича Тургењева у 
режији Милана Нешковића. 
Народно позориште из 
Београда учествоваће са 
две представе и то: 27. 
септембра са представом 
Хенрика Ибзена „Нора – 
луткина кућа“ у режији 
Татјане Мандић Ригонат, 
а 29. септембра са 
представом „Рат и мир“ Лава 
Николајевича Толстоја у 
режији Бориса Лијешевића. 
Српско Народно позориште 
ће 30. септембра извести 
вишеструко награђивану 
представу Момчила 
Настасијевића „Код вечите 

славине“ у режији Соње 
Петровић. 

- Имамо представе по 
текстовима из 19. века, али 
и представе по текстовима 
наших савременика. 
Трудили смо се да 
направимо ту копчу која 
повезује оно што сведочи o 
неком прошлом времену а 
провукло се и до данашњих 
дана – додаје Снежана 
Удицки. 

У пратећем програму 
гостоваће представа 
„Министарка“ НП „Бора 
Станковић“, Врање у 
адаптацији и режији 
Владимира Лазића и у част 
награђених Крушевачко 
позориште извешће „Чудо 
у Шаргану“, Љубомира 
Симовића у режији Небојше 

Брадића. Првог дана фестивала биће отворена 
и изложба костима инспирисаних Стеријиним 
ликовима, ауторке Сенке Ђорђевић. Најмлађа 
публика уживаће у представи „Ја сам Акико“, 
Културног центра Панчево, насталој по 
истовременом роману за децу. 

Жири фестивала у саставу Валентин Венцел, 
редитељ, глумац и директор новосадског 
позоришта „Ујвидеки Синхаз“, Мирослав Мики 
Радоњић, театролог и директор Стеријиног 
позорја и Наташа Петровић, глумица 
Позоришта „Зоран Радмиловић“ из Зајечара 
додељиваће награде за најбољу представу 
у целини, најбољу режију, најбољу мушку 
и женску улогу, награду за младог глумца 
„Томислав Пејчић“ и специјалну награду. 

Карте за фестивал су већ увелико у продаји. 
Појединачна цена улазница износи 800 динара, 
а комплет карата је 4.900 динара. 

Т.С. 

У НЕДЕЉУ ПОЧИЊЕ 29. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ 

ПЕТ ТАКМИЧАРСКИХ ПРЕДСТАВА ПОД 
СЛОГАНОМ „СВЕДОЧАНСТВО ВРЕМЕНА“ 

Сцена из представе „Рат и мир“

Сцена из представе „Код вечите славине“

Сцена из представе „Лари Томпсон, трагедија једне младости“
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Претходног викенда у Вршцу је 
одржана 64. По реду традиционална 
манифестација Дани бербе грожђа. 
Током четири дана Грожђебала, уз 
богату понуду ракија, вина, грожђа и 
многих других производа, приређен је 
и богат забавни и културно-уметнички 
програм. Дане бербе грожђа је 
свечано отворила градоначелница 
Вршца Драгана Митровић и том 
приликом истакла да ће Град Вршац 
и у будућности наставити да стално 
унапређује виноградарство као своју 
исконску традицију, како би вршачки 
виноградари што пре достигли ниво 
производње попут земаља које су 
највећи извозници вина на свету. 

- Дани бербе грожђа су наша 
најзначајнија туристичко-привредна 
манифестација и представљају 
круну у низу фестивала који се у 
нашем граду одржавају успешно 
током целе године. Виноградарство 
је у Вршцу једна од најважнијих, а 
свакако најстарија привредна грана, 
тако да се Грожђебалу поред гостију 
и Вршчана, највише радују наши 
виноградари јер представља крај 
сезоне великих послова и убирање 
плодова њиховог целогодишњег 
рада, а у исто време и почетак нове 
сезоне производње вина, по чему 
је наш град и познат, како у земљи, 
тако и на винској мапи света – рекла 
је градоначелница Вршца, додајући 
да су већ започети инфраструктурни 
пројекти неопходни за даљи развој 
винског туризма, као и да Град Вршац 
активно ради и на изради стратегије 

за заштиту географског 
порекла вршачког вина. 

Грожђебал je 
традиционално почео 
уз печење кобасица и 

испијање вина на видиковцу код 
црквице на брегу, а на главној бини 
предајом кључева града Винку 
Лозићу, који је као и увек, одржао 
здравицу и позвао Вршчане и 
њихове госте да уживају у Данима 
бербе грожђа. 

Отварање Грожђебала увеличао 
је концерт Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“, након чега је уследио 
ватромет и концерт певача Жељка 
Васића. 

Субота је, као и претходних 
година, била резервисана за дечији 
маскенбал и програм намењен 
најмлађој публици. Због кише која 
је падала скоро током читавог дана, 
маскенбал је одржан у позоришту. У 
вечерњим сатима на главној бини на 
градском тргу наступили су Даница 
Крстић и Харис Џиновић. 

Традиционална карневалска 
поворка кренула је последњег дана 
манифестације, у подне, а након 

тога је уследило и бацање грожђа 
из авиона. Грожђебал су ове године 
затворили концерти Симфонијског 
оркестра и Александре Пријовић. 

Т.С. 

УЗ ГРОЖЂЕ, ВИНО И МУЗИКУ 

ОДРЖАНИ 64. ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА 

АНАСТАСИЈА БАКОТА
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Нова књига сатиричних прича 
Бојана Љубеновића „Ништа није 
смешно“, у којој је аутор духовитији, 
апсурднији и оштрији него пре, за 
кратко време освојила је читаоце 
и нашла се у самом врху топ-листа 
читаности. Бојан Љубеновић је по 
убеђењу сатиричар и из тог ракурса 
прилази својим књигама – свака 
је различита, али је свака читана.  
Читаоцима се прво представио 
сатиричном књигом Писма из Србије, 
за коју је добио награду „Радоје 
Домановић“, али га је роман Да је боље 
не би ваљало, драма са елементима 
трилера и комедије, довео на сам 
врх топ-листа најтраженијих књига. 
Његову књигу сатиричних прича 
„Ништа није смешно“ читаоци су 
једва дочекали, и за кратко време је 
постала бестселер, иако је уврежено 
мишљење да се приче слабије читају. 
После Љубеновићеве књиге ова 
тврдња више не важи.

Збирку „Ништа није смешно“ 
чини педесетак кратких прича које 
су сатирично интониране. На две-
три странице, кроз разне ситуације, 
дајете својеврсну дијагнозу нашег 
друштва. Хоћемо ли се смејати или 
плакати?

Читаоци су навикли да се уз моје 
књиге смеју до суза. И овога пута ће 
бити тако, само је питање хоће ли 
то бити сузе радоснице. Ово је ипак 
књига сатиричних прича, а сатира је 
по својој природи опора, горка па 
чак и када је увијена у слатке обланде 
хумора. Од питања да ли у овој књизи 
има хумора или не мени је важније 
има ли у њој истине или не. Јер ако у 
сатиричној књизи нема истине, онда 
су све друге дилеме бесмислене. 
Уверен сам да има, јер је истина била 
мој мотив када сам писао ове приче, 
желећи да оставим сведочанство о 
једном времену у коме смо успели да 
упропастимо све што се упропастити 
могло. Ако читаоци и поред тога нађу 
пут до смеха, ја им нећу замерити. 

Ко су јунаци Ваших прича?
Обични људи које срећете на улици, 

у градском превозу, у продавници, у 
лифту. Натоварени бригама украдене 
младости, неизвесне будућности, 
жртве транзиције са дроњцима од 

снова и мрвицама наде да им може 
бити боље. Рекох недавно да ме ове 
приче подсећају на џепна огледала, 
ако им се довољно приближите 
видеће у њима и свој одраз, а ако 
прошарате мало препознаћете и 
своју околину, комшије, пријатеље, 
власт, опозицију...Ја све време пишем 
у славу тог малог човека, упорно 
желећи да му поправим живот и 
доследно у томе не успевам. 

Какви догађаји Вас посебно 
инспиришу да о њима пишете? 
Политички живот, породични, 
спортски...? 

Бојим се да ми немамо тај луксуз да 
своје животе делимо на сегменте које 
сте побројали јер се код нас на крају 
све сведе на политику. Она је у свим 
порама наших живота, од тренутка 
када детету бирамо школу, тражимо 
посао, надмећемо се на тендеру, па 
до тога ко ће бити судија у неком 
фудбалском дербију. 
Сећам се како сам 
свој претходни 
роман „Да је боље 
не би ваљало“ 
почео да пишем са 
идиличном надом 
да ће то бити само 
љубавна прича, а 
онда се он отео од 
мене и претворио у 
сатирични трилер. 
Данас у Србији човек може да буде 
аполитичан једино ако је у коми, а ни 
у то нисам сигуран.

Смрт Исидора Петровића је 
једина прича која се „прострла“ на 
више страна и представља причу о 
смрти, приповедач је мртав човек. 
Какав однос имамо према смрти 
и да ли, размишљајући о крају, 
почетак и средину можемо да 
учинимо бољим?

Овде се често као досетка каже да 
„живи завиде мртвима“, мада мени 
то више личи на клетву која прети 
да нас стигне. Исидор Петровић је 
симбол усмрћеног и умртвљеног 
друштва, човек који тек као мртав 
почиње да живи и приповеда. Смрт 
не доживљава трагично, јер ни за 
живота није био превише жив. Не 
жали ни за чим, јер готово да ништа 

није ни имао. Све до свог трагичног 
краја био је анониман и за друге 
невидљив, па му нагло стечена 
пажња и популарност сметају до 
те мере да једва чека да се склони 
у безбедан заклон мртвачнице. 
Много пре него што је случајно 
усмрћен на улици он је убијен у 
појам, а то је најгора врста смрти. 

Ово је у неком смислу и прича 
о одсуству емпатије. Шта нам 
је као друштву потребно да 
живимо боље и квалитетније?

На пример, да радимо све 
обрнуто од несрећног Исидора 
Петровића. Да славимо живот, а 
не смрт, да се радујемо сваком 
новом дану, да користимо прилику 
да себи и другима улепшамо 
сваки тренутак, да се помажемо, 
саслушамо, разумемо, да уживамо 
у различитостима, поштујемо 
другачија мишљења, уживамо у 
уметности, волимо без задршке. 
И да се смејемо, много више 
смејемо...

Још једна дијагноза коју 
читамо о нама као друштву 
назире се из приче „Слога“. И 
уместо да се држимо оне чувене 
српске крилатице „Само слога 
Србина спасава“ редовно се 
радије упуштамо у свађе. Шта 
мисли писац, хоћемо ли се једног 
дана сложити или угасити светло 
и закључати врата јер немамо 
друго решење? 

Слога је чудан појам. Може да 
буде веома корисна ако представља 
људе уједињене у племенитој идеји, 
али и погубна ако подразумева 
једноумље, којег се лично грозим. 
Веома је важно ослушнути ко народ 
позива на јединство и под какву 
„заставу“. Највеће цивилизацијске 
несреће десиле су се када су читави 
народи били уједињени око једне 
идеологије. С друге стране, за сваки 
изванредан подвиг потребна је 

слога, макар она 
основна. Српско 
друштво данас, 
бојим се, нема чак ни 
такву. Растразани, 
посвађани, свако 
вуче на своју 
страну, зато су нам и 
резултати јадни. 

Када у једној 
књизи видимо 
сакупљене све 

нелогичности нашег друштва, 
можда ће неко пожелити да 
побегне главом без обзира. Шта 
нас ипак и даље држи овде, шта 
је овде ипак добро (осим ноћног 
живота и хране)?

Родитељи, породица, успомене, 
страх од непознатог, нека магична 
привлачност овог простора који је, 
чини се, занимљивији и узбудљивији 
од већине других на планети. 
Овде се дневно догоди толико 
„историјских“ догађаја, колико се 
на неким другим местима не деси 
за годину или деценију. Човек има 
утисак да непрестано гледа неку 
трагикомичну представу, несвестан 
да је и сам главни глумац у том театру 
апсурда. Навикли да 
будемо таоци такве 
стварности већина 
нас помало пати 
од стокхолмског 
синдрома, који јој 
не дозвољава да 
раскине везу са 
отимичарима својих 
живота и отисне се 
негде другде. Сем 
тога, ту је и наш 
препознатљиви дух, шарм, хумор који 
нас држи да ни у најтежим тренуцима 
не потонемо. 

У једној причи цео град је постао 
велики тржни центар. Тешко је не 
бити део потрошачког друштва, 
тешко је деци објаснити да живот 
на Инстаграму није реалан живот... 
Које су ваше стратегије „држања 
доброг курса“, како остајете 
нормални у земљи Србији? 

Прво, нисам сигуран да сам остао 
нормалан, човек би требало да је 
од тефлона па да се све ово што 
нас окружује за њега не залепи. 
Друго, тешко је данас дефинисати 
нормалност, јер је она до те мере 

ишчашена да је граница између 
нормалног и неноромалног потпуно 
избледела ако не и сасвим избрисана. 
Бојим се да губимо битку са 
такозваним параживотом, фикцијом 
која постоји само на друштвеним 
мрежама, где су сви лепи, насмејани, 
богати и успешни. Неки људи више не 
препознају сопствено лице ако оно 
није провучено кроз некакав филтер. 
Када се у ретким тренуцима сретну 
са самим собом, нефотошопираним 
и природним, они одмахну главом и 
кажу: „Ово нисам ја“. Ако се под хитно 
не вратимо базичним вредностима 
као што су породица, љубав, 
образовање, култура, пријатељство, 
солидарност, бојим се да ћемо заувек 
бити изгубљени у том великом 
тржном центру у коме је све на 
продају, а најпре људске судбине. 

У Србији нема златних рибица, 
само позлаћених које испуњавају 
једну жељу. Зашто један Ваш јунак 
ни ту једну не уме да смисли?

У друштву у коме царују 
фалсификати, нормано је да ни златна 
рибица не може бити оригинал, већ 
фејк, позлаћена, она која евентуално 
испуњава само једну жељу, а и 

њу непотпуно и 
на изненађујући 
начин. Модеран 
човек жели све и 
одмах па је логично 
да му испуњење 
једне жеље није 
довољно, зато 
се предомишља, 
к а л к у л и ш е , 
страхујући да ће 
прокоцкати шансу 

свог живота. Замислите себе да 
се нађете пред сличним избором, 
вероватно би вам дилеме биле исте, 
шта пожелети сада, а не зажалити већ 
за неколико минута. 

Шта бисте Ви тражили од златне 
рибице?

Мир. У свом срцу, у односима 
са својом децом, пријатељима и 
најближом околином. Намерно не 
кажем и мир у свету, јер ту жељу, 
изгледа, чак ни златна рибица више 
не може да испуни. 

Разговарала: Тања Вучковић
Фото: Матија Крстић

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ

ХУМОР НАС ДРЖИ ДА НЕ ПОТОНЕМО

Ако се под хитно не 
вратимо базичним 

вредностима као што 
су породица, љубав, 

образовање, култура, 
пријатељство, 

солидарност, бојим се 
да ћемо бити заувек 

изгубљени.

Ове приче ме подсећају 
на џепна огледала, ако им 
се довољно приближите 
видећете у њима и свој 

одраз, а ако прошарате 
мало препознаћете и 

своју околину, комшије, 
пријатеље, власт, 

опозицију...
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У уторак су у „Салону код Порте“ Културни 
центар Војводине „Милош Црњански“ и 
Удружење „Тачка сусретања“ приредили 
промоцију прве персоналне енциклопедије 
„Encyclopedia Dositheana“ проф. др Николе 
Грдинића. На промоцији су поред аутора 
говорили др Жаклина Дувљак Радић, Бранислав 
Чурчов и др Александра Ђурић Боснић. 

Према речима др Александре Ђурић Боснић, 
ова енциклопедија је део вишегодишње мисије 
Културног центра Војводине „Милош Црњански“. 

- Треба истаћи да је ово прва персонална 
енциклопедија у српској култури. То је значајно 
из два угла. Као прво, модерна мисао у српској 
култури започела је са Доситејом Обрадовићем, 
тако да нема бољег избора за прву персоналну 
енциклопедију код нас од Доситеја. Поред тога, 
време у којем је Доситеј живео било је доба 
енциклопедија и енциклопедизма, па је и та форма 
потпуно у корелацији са Доситејем. Персоналне 
енциклопедије нису класичне енциклопедије, па 
у том смислу нису структуриране као стандардне 
енциклопедије, нема алфабетског редоследа у 
низању одредница, већ су оне тематски наведене 
– рекла је др Жаклина Дувљак Радић. 

Књига је подељена у пет целина; у првој је 

Доситеј смештен у оквир српског и европског 
просветитељства, друга целина је посвећена 
његовим делима, трећи сегмент обухвата сва 
места у којима је Доситеј живео и боравио, 
четврта је посвећена његовим савременицима, 
онима са којима је сарађивао и на које је утицао, 
док је пета целина посвећена апстрактним и 
филозофским појмовима везаним за Доситејев 
живот и рад. 

Према речима Бранислава Чурчова, повод за 
ову књигу био је Доситеј, али она пружа много 
више од увида у његов живот и рад, пружа читав 
контекст просвећености. 

- Доситеј је писац осамнаестог века и питање 
је шта нама он данас значи, шта је оно што о 
њему треба знати, шта је то што кореспондира са 
временом у којем ми живимо. Доситеј је већину 
својих дела усмеравао ка младим људима. Бавио 
се филозофијом практичног живота. Веровао је 
да врлина може да се учи, да се стиче васпитањем. 
Све је то врло употребљиво за живот и данас 
када се чита, зато што се људска природа не 
мења хиљадама година. Људи се боре за моћ, за 
новац, за славу, за територије – објаснио је аутор 
Никола Грдинић. 

Т.С. 
 

ПРВА ПЕРСОНАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
У СРПСКОЈ КУЛТУРИ 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНА „ENCYCLOPEDIA DOSITHEANA” 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Традиционални дечији грожђебалски маскенбал 
одржан је у Народном позоришту „Стерија“ где 
су се маштовита деца у оригиналним костимима 
и маскама представила жирију. Проглашене су 
најмаштовитије, најоригиналније, најмодерније, 
тематске и групне маске.

НАЈМАШТОВИТИЈА МАСКА
1. Дорис Самоиле – „Мафин“
2. Софија Мићић – „Вештица“
3. Анђела Воденичар – „Гусар“

НАЈОРИГИНАЛНИЈА МАСКА
1. Војин Лекић – „Бум-Бум Кременко“
2. Лука Баљак – „Ракета“
3. Софија Олђа – „Вила“

ТЕМАТСКА МАСКА
1. Хелена Балог – „Грозд“
2. Марио Гавриловић – „Винко Лозић“
3. Мила Барош – „Берачица грожђа“

НАЈМОДЕРНИЈА МАСКА
1. Саша Ђорђевски – „Херкулес“
2. Маша Никић – „Јесења шумска Вила“
3. Вук Кораћ – „Чаробњак“

ГРУПНА МАСКА
1. Сара и Урош Цветковић – „Вила грожђа и Винко 

Лозић“
2. Тара Мркобрада и Ања Зарић
3. Софија и Уна Траиловић – „Вештица и 

Црвенкапа“

НАЈМЛАЂИ УЧЕСНИК
1. Лазар Велић – „Младожења“

ГРОЖЂЕБАЛСКИ ДЕЧИЈИ МАСКЕНБАЛ
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Вршчани и њихови гости поздравили су у 
недељу традиционалну грожђебалску поворку 
коју је повео „младић од 180 лета“, највећи од свих 
вршачких боема, Винко Лозић, чувени лик настао 
из пера великог Јована Стерије Поповића.

Тачно у подне Винко Лозић је са лепотицом 
64. вршачке бербе, Анастасијом Бакота и првом 
пратиљом, Александром Чебзан, у пратњи 
тамбурашког оркестра „Пета жица“, повео 
карневалску поворку од Владичанског двора, 
Дворском улицом до Градске куће и даље ка Тргу 
победе.

У поворци је учествовало преко 600 учесника, 
од Витезова вина Вршачког винског реда 
„Свети Теодор“ и њихових гостију из Мађарске, 
белоцркванских мажореткиња, вршачких 
мачевалаца и панчевачких мускетара, па све до 
балерина и денсерки вршчаких плесних студија.

Трећи дан 64. Грожђебала улепшала је атракција 
„Грожђе из авиона“ у којој су посетиоци Вршачке 
бербе грожђа имали прилику да ухвате један од 
великог броја падобранчића са поклонима.

Фото: Б. Козлина, Б. Јосимов

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШЧАНИ ПОЗДРАВИЛИ 
ТРАДИЦИОНАЛНУ 
КАРНЕВАЛСКУ 
ПОВОРКУ
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Прави разлог за ову појаву 
стручњаци још нису утврдили, али је 
чињеница да су топлотни таласи све 
јачи и чешћи

Топлотни таласи постају све 
интензивнији, чешћи и трају дуже 
због климатских промена, посебно 
у Европи, упозорили су научници, 
који напомињу да се Стари континент 
загрева три до четири пута брже од 
осталог копна у истом климатском 
појасу.

Високе температуре пробиле су 
рекорде у на континенту овог лета, 
биле су око или изнад 40 степени 
Целзијуса у великом делу западне 
Европе.

„Уочавамо пораст броја топлотних 
таласа и њиховог интензитета”, 
каже Роберт Вотар, климатологиз 
француске Лабораторије за климу и 
животну средину за Глас Америке.

Врели талас 2003. године усмртио 
је више 70.000 људи, док је у наредним 
таласима 2006, 2010, 2015, 2018, 2019 
и 2020. страдало на десетине хиљада.

У просеку, сада је температура 
и до 1,99 степени Целзијуса већа 

него у прединдустријском периоду, 
а Европа се загревала скоро дупло 
више од глобалног просека који је 1,1 
степен Целзијуса.

Последњи топлотни таласи 
показали су да су у Европи 
температуре биле од три до пет 
степени веће него у периоду пре 
климатских промена, каже Вотар.

„Ми заправо не знамо зашто 
имамо толики пораст температуре 
који не може да се предвиди. Модели 
предвиђања лако прогнозирају 
порасте од 1,5 до два степена у 
топлотним таласима, али не могу да 
предвиде четири степена. Заиста 
невероватно”, рекао је француски 
климатолог.

Дим Кумо, климатолог са 
Универзитета Врије у Амстердаму, 
каже да се Европа загрева три до 
четири пута брже од осталог копна 
у истом климатском појасу, преноси 
Танјуг писање Гласа Америке.

Климу у Европи формира и 
ваздужна струја која се врзо креће 
од запада ка истоку, на северној 
хемисфери. Научници верују 

да је вреле таласе ове 
године појачало и суво тло 
узроковано сушама.

Влажно тло одбија 
врелину, каже научница Соња 
Сенервитан из Цириха.

„Када се тло које је иначе 
влажно исуши, имате смањено 
испаравање воде из биљака 
или из тла директно. Тај 
процес користи иначе много 
енергије, а ако се не дешава 
због исушеног тла, онда та 
енергија почиње да загрева 
ваздух”, објашњава она.

Успоравање главне океанске 
струје у Атлантику такође може 
да допринесе врелим таласима 
у Европи. Та струја загрева воду 
на северу и доноси хладу воду из 
дубина на југ. Климатски модели су 
предвиђали да ће струја успорити 
загревање.

„Нисмо 100 одсто сигурни, али 
постоје индикатори да струја у 
последњим деценијама успорава”, 
каже физичарка Левке Цезар са 
универзитета Мејнут у Ирској.

Успорена морска струја могла 
би да охлади северни Атлантик и 
узрокује промене у ваздушној струји 
тако да донесе још топлијег ваздуха 
у централну Европу, што би могло да 
значи и још врелих таласа.

Научници су сагласни да је 
потребно још истраживања како би 
се утврдило зашто се Европа загрева 
толико брзо. Јасно је, кажу, да ће лета 
у Европи бити све топлија.

Извор: Политика
 

Идеја о увођењу указног времена 
заснована је на астрономској 
околности да у јануару сунце излази 
око 8 сати, а залази око 16, док у јулу, 
кад је дан знатно дужи, излази пре 5, 
а залази после 21 сат. Будући да људи 
своје дневне активности започињу у 
исто време током целе године, обично 
око 7 сати, средином лета се тако 
“губи” скоро два сата дневног светла.

Идеју да се то време надокнади 
простим померањем сата први је 
смислио Џорџ Вернон Хадсон (1867–
1946), ентомолог са Новог Зеланда, 
који је 1895. у раду пред Краљевским 
друштвом у Велингтону предложио 
летње померање времена за два сата. 
Међутим, идеја би вероватно остала 
заборављена да се истог предлога, 
независно од Хадсона, десет година 
касније није досетио британски 
предузимач и градитељ Вилијам Вилет 
(1856–1915).

Током једног ранојутарњег јахања 
по околини Лондона, Вилет је у 
лето 1905. године приметио како је 
сунце одавно изашло, а велики број 
људи још увек спава. Знајући да се 
време сунчевог изласка мења током 
године и да у летњим месецима 
обданица почиње раније, Вилет је 
покренуо велику кампању за увођење 
такозваног британског летњег 
времена.

Његов предлог је прихватила 
Немачка и 1916. прва законски увела 
летње рачунање времена, подстакнута 
ратном потребом за уштедом угља. 
Британци су их следили 1921, а потом 
и готово све европске нације и САД.

Данас на свету чак 110 од 192 
државе користи летње указно време 
(daylight saving time). Оно се не 
користи у Кини, Јапану, Јужној Кореји 
и широм афричког континента, где 
ова мера никад није стекла ширу 
популарност.

Фото: Thinkstock
Извор: Национална географија

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЗАШТО СЕ 
ПОМЕРА 

САТ?
 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ЕВРОПА СЕ ЗАГРЕВА БРЖЕ ОД 
ОСТАЛИХ КОНТИНЕНАТА

Дрес легендарног америчког 
кошаркаша Мајкла Џордана 
продат је на аукцији за 
рекордних 10,1 милион долара, 
саопштила је аукцијска кућа 
Сотбис из Њујорка.

Реч је о црвеном дресу Чикаго 
Булса који је Американац носио 
током прве утакмице финала 
НБА лиге против Јуте 1998. 
године, а то је сада најскупље 
продат дрес у историји, јер 
је надмашио дрес славног 
фудбалера Дијега Арманда 
Марадоне.

Реч је о дресу који је 
Аргентинац носио на мечу 

четвртфинала Мундијала 1986. 
године против Енглеске, када је 
постигао гол „божијом руком”, и 
који је продат ове године за 9,3 
милиона долара.

Процена аукцијске куће 
Сотебис била је да ће се 
Џорданов дрес продати за 
суму између три и пет милиона 
долара, преноси Танјуг.

Међутим, на цену дреса није 
утицало ни то што је Џордан 
у њему са Булсима поражен у 
првом мечу финала НБА лиге 
против Јуте са 88:85 после 
продужетка.

Џордан је на тој утакмици 

постигао 33 поена, а Чикаго је 
касније постао шампион НБА 
лиге савладавши тим из Солт 
Лејк Ситија са 4:2 у серији.

Била је то шеста и последња 

НБА титула са Булсима за 
легендарног америчког 
кошаркаша.

(EPA-EFE/ETIENNE LAURENT)
Извор: Политика

ЏОРДАНОВ ДРЕС ПРОДАТ  
ЗА РЕКОРДНИХ 10,1 
МИЛИОН ДОЛАРА

БЕРЛИН - Градоначелник 
Минхена Дитер Рајтер отворио је 
данас овогодишњи Октоберфест, 
први након двогодишње паузе 
изазване пандемијом корона 
вируса.

Политичари, пре свега баварски 
премијер Маркус Зедер, уочи 187. 
Октоберфеста уверавали су да нема 
повећане опасности од ширења 
ковида, преносе немачки медији.

Зедер је, међутим, у разговору 
за Минхенер Меркур рекао да ће 
се након Октоберфеста сигурно 
повецати број новозаражених. 
Истовремено је додао и да ситуација 
због слободних капацитета у 
болницама није забрињавајућа.

Градоначелник Минхена је, 
ипак, посетиоце позвао на опрез, а 
особама с хроничним оболењима 
препоручио је да не одлазе на 
Октоберфест.

Упркос страху од пандемије, 
рату у Украјини, инфлацији и 
релативно ниским температурама 
од само 9 степени, и ово отварање 
Октоберфеста је прошло уз велике 
гужве и редове пред шаторима 
водећих минхенских пивара.

И ове године традиционална 
литарска кригла пива је поскупела 
у односу на последњи Октоберфест, 
па тако литар пива сада кошта 
између 12,60 евра и 13,80.

Организатори се надају 
рекордној посети Октоберфесту 
након двогодишње паузе. Године 
2019. ову манифестацију посетило 
је преко шест милиона посетилаца.

Овогодишњи Октоберфест траје 
до 3. октобра, који је, због Дана 
немачког уједињења, нерадни дан.

Извор: Политика

ОТВОРЕН 187. ОКТОБЕРФЕСТ НАКОН 
ДВОГОДИШЊЕ 

ПАУЗЕ

Суша је овог лета утицала на нестанак 
воде у рекама у Швајцарској (EPA-EFE/

Laurent Gillieron)
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Градоначелник Сомбора Антонио 
Ратковић, у четвртак, 8. септембра, 
учествовао је на састанку који је 
уприличио председник Покрајинске 
владе Игор Мировић са представницима 
чешке компаније „Central European 
Industries”, који су овом приликом 
представили своје развојне потенцијaлe 
и пројекте за наредни период. На 
састанку су размотрени конкретни 
модели сарадње између Покрајинске 

владе и њених институција и партнера 
из Чешке, који треба да омогуће додатне 
развојне потенцијале зрењанинској 
„Беохемији” и сомборској фабрици 
акумулатора „Black Horse”. Састанку 
су присуствовали и амбасадор Чешке 
Томаш Кухта, директор Развојне 
агенције Војводине Дарко Буљешевић 
и директор Развојног фонда Војводине 
Горан Савић. 

Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Престижну награду Међународне 
федерације туристичких новинара и 
писаца о туризму Златна јабука добио 
је Нови Сад. Градоначелник Милош 
Вучевић истакао да је уз титуле Европске 
престонице културе и престонице 
младих, овим чином дошла круна 
признања.

- Ово је својеврсни и легат, ово је 
и обавеза за будућа времена, ово је 
и обавеза за будуће генерације. Ово 
није крај једног процеса, једног пута 
него нешто што треба да представља 
путоказ, смерницу куда и како даље 
треба да се Град развија, како да буде још 
атрактивнији, отворенији, доступнији, 
интересантнији. Стигло нам је признање 
за све грађане, туристичке раднике и 
раднике услужних делатности. Награда 

Златна јабука остаје у биографији Новог 
Сада и дичићемо се њоме како бисмо 
били још конкурентнији у региону, али 
све радимо да би млади људи остали 
овде. Због њих градимо мостове, 
путеве, фабрике, школе, организујемо 
манифестације и фестивале.

И најновије бројке показују да је 
признање стигло у праве руке. У односу 
на првих седам месеци 2019. године, 
Нови Сад бележи пораст ноћења 
домаћих и страних туриста за 30,3 одсто. 
Домаћи туристи су своја ноћења увећали 
за 16, а странци за чак 38 процената. Кад 
посматрамо период од почетка године 
до краја јула, можемо закључити да је 
био веома успешан 

Извор: Новосадски репортер

Пријава за послодавце у програму 
„Моја прва плата“ још увек је 
отворена и трајаће до 22. септембра, 
а из суботичке филијале Националне 
службе за запошљавање позивају 
послодавце из јавног и приватног 
сектора да се пријаве у што већем 
броју, јер је је то прилика за младе без 
искуства да стекну знање и вештине, 
а за послодовце да добију квалитетан 
кадар.

Аутор: Б. Николић

До сада је пријављено 45 послодаваца који су 
исказали потребу за 83 позиције и ангажовањем 
113 лица, а траже се незапослени и са средњим и са 
високим образовањем.

- Искуство нам показује уназад пар година, 
откад тече програм „Моја прва плата“ да су се 

сва лица која су се обучила у 90 одсто случајева 
и запослила код тог послодавца и остала код 
тог послодавца. Очекујемо и ове године велики 
одазив послодаваца. У средњем образовању нам 
је до сада исказана потреба за административним 
радницима, магационерима, аутомеханичарима, 
економским техничарима, фризерима, кројачима 
и књиговођама, док се са високим образовањем 
траже машински инжињери, електро инжињери, 
васпитачи, дипломирани фармацеути - прича 
Верица Вујадиновић, в.д. директора Филијале НСЗ.

На евиденцији НСЗ тренутно се налази 400 лица 
која могу да учествују у програму „Моја прва плата“, 
њих 300 са средњим и 100 са високим образовањем, 
а поред лица са територије Суботице, послодавци 
могу да ангажују и лица из других крајева Србије, 
што је поготово значајно за дефицитарна занимања, 
додаје Вујадиновић.

Детаљније информације о програму доступне су 
на сајту  www.mojaprvaplata.gov.rs.

Извор: Нове суботичке новине

Пријаве суботичких послодаваца за програм „Моја прва плата“

ДО САДА ПРИЈАВЉЕНО 
45 ПОСЛОДАВАЦА

ЗЛАТНА ЈАБУКА НОВОМ САДУ

Градоначелник Ратковић, Игор Мировић и представници чешке компаније

ГРАДОНАЧЕЛНИК СОМБОРА НА САСТАНКУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ЧЕШКОМ КОМПАНИЈОМ „CENTRAL EUROPEAN INDUSTRIES”

НОВИ ПЛАНОВИ 
ЗА ФАБРИКУ 

АКУМУЛАТОРА



ПЕТАК •  23. септембар 2022.ВРШАЧКА КУЛА10

Организација Црвеног крста у 
Вршцу у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви Војводине, и 
овог месеца организује две акције 
добровољног давања крви. Првој 
септембарској акцији Вршчани су 
се и овог пута одазвали у великом 
броју. 

Сузана Цветковић, секретар 
Црвеног крста Вршац, рекла је 
да је акција имала сјајан одзив 
грађанства и позвала све редовне 
добровољне даваоце, али и оне 
који никада до сада нису дали крв, 
да се одазову и следећој акцији. 

Залихе крви су и даље на 
незавидном нивоу, а највећа је 
потреба за нултом крвном групом. 

- У последње време је нешто већа 
потреба и за свим крвним групама 
са негативним рх фактором. 
Позвао бих све који се добро 
осећају и доброг су здравственог 
стања да издвоје мало времена, 
дођу да добровољно дају крв 
и помогну неком – рекао је др 
Миломир Бежановић из Завода за 
трансфузију крви Војводине. 

Наредна акција добровољног 
давања крви одржаће се 27. 
септембра у просторијама 
Црвеног крста Вршац. 
Заинтересовани се за акцију мкогу 
пријавити и унапред, телефоном 
на број: 013/830 648. 

ДОБАР ОДЗИВ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ 

СЛЕДЕЋА АКЦИЈА 27. СЕПТЕМБРА 
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (184)

ТРИПТИХОН КАО ПОЕТСКА МЕРА ЧОВЕКА
Човеков ум развијао се да би се 

премерио физички свет и проникла 
логика његових опасности. Ипак, 
споредна а суштинска особина 
нашег ума је да поетски премерава 
и испитује просторе сопственог 
духовног света што је метафора за све 
манифестације менталне хемије.

Свака мисао је објава мале хемијске 
реакције, али мисао постаје алат, 
симболичка функција, оперативно 
средство а не циљ што је својеврсна 
дигитализација ума, који је у основи, 
кад је мисао праћена емоционалним 
ехом, аналогни процесор.

Ум упропашћен радом, човек 
благословен радом постаје биће у 
паници шта са собом кад има вишка 
времена или када му као данас 
предстоји извесна судбина хроничног 
нерадника са наслеђем векова 
лоших искуства а без откривања 
нових хоризонта живљења човека 

доколице. Панику вишка духовности 
лечи алкохолом, забавом, испирањем 
ума бескрајним информацијама да 
подигнемо завесу којом штитимо 
осакаћено наслеђе, цивилизацијску 
дефиницију и цену продавања 
духовности и бекства од слободе 

чије мотиве напросто не можемо 
разумети.

Роб постаје оштећена роба која 
не уме да се радује и оствари своју 
слободу.

Пајин Триптихон је као језичак на 
цивилизацијској ваги света насилног 
реда и света слободног рада.

Када би слобода умела да пева 
као што су сужњи певали о њој стих 
песника као клинички опис сна 
о забрањеном воћу кад је песма 
кидала ланце сужњева а онда смо 

превазишли поезију не примећујући 
нове ланце. 

Живимо у постмодерно доба кад 
су нас ослободили од уметности као 
искуства превазиђене креативне 
менталне хемије а сад футуристи желе 
да и наше мисли пребаце у дигиталну 
машину и ослободе је ткива хемије 
ума.

У свету који је све богатији 
уметност се све мање плаћа, новац 
лековите уметности иде на плаћање 
економских количина опијајуће 
забаве као бекства од отрежњујуће 
понуде уметности. Данас је продаја 
већа вештина од стварања. Свет се 
дави у хиперпродукцији непотребне 
уметности јер људи напросто не желе 
да пливају у духовним брзацима њеног 
искуства већ желе да се љуљушкају на 
таласићима успављујуће омамљујуће 
забаве.

Какав цивилизацијиски хет трик. 
Сан о слободи постао је ноћна 
мора слободног човека. Људи на 
триптихону сигурно нису имали 
проблема са слободним временом и 
њихове забаве личиле су на данашње 
срећне хобије. 

Т. Сухецки  

У сарадњи са Заводом 
за заштиту споменика 
културе Панчево у Градској 
библиотеви Вршац отворена 
је изложба „Песак, ветар, 
човек“ која је тематски везана 
за Делиблатску пешчару у 
склопу ширег пријекта „Живот 
у Банатској војној граници од 
1764. до 1872“. 

Изложбу која се бави 
узгајањем винове лозе 
на подручју Делиблатске 
пешчаре као и туристичким 
потенцијалом овог подручја 
отворила је једна од 
многобројних аутора Гроздана 
Миленков. Аутори изложбе су 
Слободанка Перовић, Јасмина 
Вујовић, Марина Миљуш, Јасна 
Јованов и Гроздана Миленков. 

- Оно што смо желели да 
представимо овом изложбом 
је једна специфична 
тема природног наслеђа. 
Делиблатска пешчара јесте 
специјални резерват природе, али 
смо желели овим истраживањем 
да заправо укажемо на утицај 
човека на ту природу. Пратили смо 
Делиблатску пешчару до данашњих 
дана и посматрали шта све у њој 
живи, које имамо објекте  који су из 

периода Банатске војне границе па 
до данас, нека знаменита места која 
су представљена на овој изложби, 
нематеријално наслеђе – рекла је 
Гроздана Миленков, вд директора 
Завода за заштиту споменика културе 
Панчево. 

Изложби је присуствовао и аутор 
књиге „Укуси Делиблатске пешчаре и 
гастрономско наслеђе“ Дејан Загорац 
који истиче да је у питању књига 
која није кувар него монографија 
целокупног културног природно-
историјског и гастрономског наслеђа 

овог краја. 
- Доста сам обилазио 

Делиблатску пешчару овим 
поводом. Изложба коју 
Вршчани сад имају прилику да 
виде потпуно кореспондира 
са мојом књигом и тим 
истраживањем које сам 
радио. Представља на неки 
начин и увод у презентацију 
коју ћу имати ускоро у Вршцу. 
Иницијатива госпође Весне 
Златичанин, директорке 
Градске библиотеке, била је да 
овом приликом представимо и 
ову књигу и ову изложбу, што 
све има за циљ да се представи 
овај дивни заштићен резерват 
природе Делиблатска пешчара 
са својим не само природним 
специфичностима него и са 
својим становништвом које 
гравитира том подручју које 
је етнички разнолико а које 
све више добија на значају, 
тако да и ова изложба и ова 

књига доприносе развоју одрживог 
туризма у јужном Банату – истакао је 
Дејан Загорац, истраживач Завода за 
проучавање културних разлика. 

Изложба „Песак, ветар, човек“ 
биће отворена у Градској библиотеци 
до 25. септембра. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ПЕСАК, ВЕТАР, ЧОВЕК“ 

 БОГАТО НАСЛЕЂЕ „САХАРЕ“ У ВОЈВОДИНИ 

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Кад браћа по крви међусобно ратују,
Крви има до колена.

Зоран Ђуровић Ђурке

МИСАО ПЕТКОМ
Политички некоректно: Ромео и 

Јулија
Политички коректно: Ромео и Јулијан

Радоје Николић
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ВАЦЛАВА СМИЛА

Вацлав Смил бави се науком о животној 
средини, политички је аналитичар, а његово 
поље истраживања креће се од енергије и 
природне средине, преко технологије и превоза, 
до производње хране. У књизи „Бројеви не лажу“ 
излаже податке о друштву и становништву, о гориву 
и храни, прираштају, превозним средствима и 
разним изумима модерног света, а разматра како 
све то утиче на нас и саму планету.

Смил нас веома вешто води у авантуру откривања 
чињеница, показује нам изненађујуће статистичке 
податке и графиконе да би довео у питање наше 
уобичајено размишљање, поткрепљујући то 
незаборавним примерима из живота. Шта се дешава 
кад се рађа мање деце? Зашто још не би требало 
да отпишемо дизел гориво? Колико су авиони 
безбедно превозно средство? Зашто је недопустиво 
велика количина бачене хране у свету?

Смилова јасноћа изражавања и предочавања 
статистичких података гарантују да ће читаоци 
сазнати нове, битне чињенице и стећи прецизну 
слику о стању у свету.

Ово је преко потребна и важна књига која 

инспирише читаоце да преиспитају оно што су 
сматрали истином.

„Бројеви не лажу“ Вацлава Смила у продаји је 
у свим Делфи књижарама, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као и на сајту 
laguna.rs.

„ЛАГУНА“ 
И

 „ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
поново почињу да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили смо 
два примерка књиге „Бројеви не лажу“, који 
ће припасти читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com, са 
назнаком: За Лагунину књигу. 

РЕАЛАН 
ПРИКАЗ СВЕТА 

И ПРАВЦА У 
КОМЕ СЕ КРЕЋЕ 
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СЕНДВИЧИ СА КАЈМАКОМ 
И РОТКВИЦАМА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 ражани хлеб
- 150 г кајмака
- 1 веза ротквица
- 1 жута паприка
- 5 цери парадајза
- 2 краставца

ПРИПРЕМА: Исећи хлеб на кришке. Роткице, 
паприку и краставац опрати и исећи. Чери парадајз опрати и 
преполовити. На свако парче хлеба намазати кајмак и преко 
ставити поврће.

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг кромпира
- со по укусу
- 70 г путера
- 1 дл млека
- мирођија
- мајчина душица
- влашац
- свеже млевени бибер

ПРИПРЕМА: 
Кромпир ољуштити, опрати и исецкати 

на коцкице. Кувати у сланој води. Врло ситно 
искецкати бели лук и зачинско биље. Кад је 

кромпир готов, оцедити га, изгњечити, додати 
путер и полако додавати млеко па све добро 
умешати.

Посолити и побиберити по укусу.

М У С А К А  С А 
Т И К В И Ц А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 4 кромпира
- 3 зелене тиквице
- 100 г брашна
- 400 г моцареле
- 1 већи парадајз
- 2 кашике ситно сецканог 
першуна и нане
- бибер, со
- зачин Ц
- млевена љута паприка
- бели лук у праху
- 2 чена пасираног белог лука
- 1 дл маслиновог уља

ПРИПРЕМА: 
У већи тањир ставити брашно, млевену 

паприку, бели лук у праху и со, па добро 
промешати. Ољуштен кромпир исећи на 
колутове, сваки мало уваљати у мешавину 
брашна и зачина и ре¬ађи их у подмазану 
вастросталну посуду. Тиквице исећи на 
колутове и сваки уваљати у мешавину брашна 
и зачина и поре¬ађи их преко кромпира. 

Преко посути измрвљеном моцарелом, 
зачинити бибером и зачином Ц, преко додати 
исецкан парадајз, исецкане свеже зачцине и, 
на крају, ставити мало пасираног белог лука. 
Поре¬ђаи још један ред тиквица (такође 
уваљаних у мешавину брашна и зачина). 
Добро залити маслиновим уљем, прекрити 
фолијом и пећи у претходно загрејаној рерни 
на 200°Ц сат времена. Уклонити фолију и пећи 
док тиквице благо не порумене.

К УЛ И Н  К У В А Р

К Р О М П И Р  П И Р Е 
С А  З А Ч И Н С К И М 

Б И Љ Е М

ЧОКО - ЛЕШНИК 
ТОРТА

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
- 3 јаја
- 1 шољица уља
- 1 шољица млека
- 1½ кесица прашка за пециво
- брашна по потреби
- шећер по укусу
- какао
Фил 1:
- 2 кесице пудинга од лешника
- 0,75 л млека
- шећер по укусу
Фил 2:
- 2 кесице пудинга од чоколаде
- 0,75 л млека
- шећер по укусу

ПРИПРЕМА: Јаја мутити са шећером док се не 
добије глатка смеса. Додати остале састојке за кору и наставити 
с мућењем. Плех премазати путером и излити смесу.

Пећи у загрејаној рерни. На печену и топлу кору излити 
врућ пудинг од лешника и ставити у фрижидер да се мало 
стегне. У међувремену, припремити пудинг од чоколаде и 
врућег га прелити преко благо охлађеног лешника. Оставити 
да се торта сасвим охлади.

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 6 јаја
- 150 г шећцера
- 1 ванилин шећер
- 100 г брашна
- 40 г густина
- 1 пудинг од лешника или 
чоколаде
- ½ кашичице прашка за пециво
- 50 г млевених лешника
- 40 г отопљеног путера
- рум за натапање
Фил:
- 750 мл слатке павлаке
- 250 г нутеле (може и еурокрем)
- 2 кремфикса
- 1 ванилин шећер
- 5 кашика рума
Декорација:
- 250 г млечне чоколаде

ПРИПРЕМА: 
Пенасто умутити јаја са шећером и ванилин 

шећером. Помешати брашно, прашак за 
пециво, густин и пудинг, просејати и додати 
у масу од јаја. Измешати и умешати лешник 
и охлађени путер. Тесто ставити да се пече 
у претходно загрејаној рерни на 180ºЦ, 

отприлике 25 минута. Готово тесто охладити и 
пререзати на три кор и сваку покапати румом. 
За фил лагано загрејати павлаку, додати нутелу 
и мешати док се не растопи. Оставити око 2 
сата на хладном месту да се добро охлади. 
Затим је чврсто улупати са кремфиксом и 
ванилин шећером. Коре нафиловати. Отопити 
чцоколаду и прелити торту.

Р У М  ТО Р ТА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 већа тиквица 
- 100 г шампињона
- 2 зелене паприке 
- 1 црни лук
- 1 шаргарепа 
- 1 јаје
- 1кашика гриза
- 1 кашика киселе воде
-зачин Ц 
- бибер, со 
- пршун
- презле 
- брашно

ПРИПРЕМА: 
Тиквице нарендати на крупно, печурке 

и шаргарепу на ситно.
Исецкајте ситно лук и паприку. Додати 

зачин Ц, бибер и со по укусу, мало 

сецканог першуна, јаје и киселу воду. 
Додати гриз и оставити да упије течност. 
Додати толико брашна да се добије глатко 
тесто. Правити пљескавице, уваљати их 
у презле и пржити у врелом уљу са обе 
стране док порумене.

П Љ Е С К А В И Ц Е 
О Д  П О В Р Ћ А
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MAGYAR TÜKÖR

Kárpát-medencei 
Háló tábor 2022
2022. augusztus 7-13-ig a 

Nagyvárad közelében lé-
vő Nagykágyán szervezték 

meg Partiumi Hálós barátaink a 
sorrendben 21. Kárpát-meden-
cei családos Háló tábort. A tá-
borba a Háló Mozgalom min-
den régiójából érkeztek részt-
vevők: Partiumból, Erdélyből, 
Délvidékről, Kárpátaljáról, Fel-
vidékről, és az anyaországból. 
Délvidékről közös utazást szer-
veztünk a Háló Egyesület 37 
Hálós önkéntese részére. Egy 
kisebb autóbusszal és egy mik-
robusszal utaztunk. Az útikölt-
séget térítéséhez támogatást 
kaptunk a Nemzeti Együtt-
működési Alaptól így jutányos 
áron utazhattunk.

A táborozók korosztály sze-
rint felnőtt, ifi, tini, és gyerek 
altáborra oszlottak. A rendez-
vény mottója a „Ne félj, mert 
megváltottalak” Bibliai idézet 
volt. Témájában pedig Jézus 
életútjának egyes állomásait 

jártuk körül, saját életünk tör-
ténéseire vonatkoztatva. A kö-
telező napi szentmisék és kis-
csoportos beszélgetések mel-
lett kora reggel és délután sza-
badidős programok közül válo-
gathattunk, mint például: spor-

tolás, kézműveskedés, filmvetí-
tés, rövid tematikus előadások, 
stb. Csütörtökön Nagyváradra 
kirándultunk ahol megnéztük 
a bazilikát és a gyönyörűen fel-
újított püspöki palota múzeu-
mát, délután pedig a nagyvá-
radi várba látogattunk. Estén-
ként változatos programokon 
vehettünk részt. Volt gasztroest 
táncházzal egybekötve, tároga-
tó koncert borkóstolással, Jé-
zus életútjának szerepjátékban 
történő feldolgozása, szabadté-
ri szentségimádás és püspöki 
szentmise, megzenésített ver-
sek előadása gitárkísérettel. A 
tábor utolsó estéjén, pénteken 
a zárószentmise után pedig fer-
geteges záróbuli következett.

A rendezvényen szeretettel-
jes családias hangulat uralko-
dott. A kiscsoportos beszélge-
téseken elhangzó tanúságté-
teleinkkel egymást megerősí-
tettük, az előadások pedig el-
mélyítették hitünket.

Sok új barátot szereztünk, a 
régiekkel pedig ismét jó volt ta-
lálkozni. Új élményekkel gazda-
godva térhettünk haza, ahol még 
sokáig táplálkozunk ezekből.

Aki az idén lemaradt a Há-
ló táborról ne csüggedjen, mert 
a rendezvény minden évben 
megszervezésre kerül, és a rész-
vételi lehetőséget a Hírvivőben, 
a Nagybecskereki Egyházme-
gye honlapján, valamint a Há-
ló Egyesület Honlapján és Face-
book-oldalán egyaránt hirdetni 
fogjuk. Reményeim szerint még 
többen leszünk, mint az idén, 
mert együtt lenni valóban na-
gyon jó. HALMAI ÁGNES

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Templombúcsú és kenyérszentelés Szajánban
Augusztus 21-én a szajáni 

Szent István király temp-
lomban megünnepeltük állam-
alapító királyunk emléknapját 
és sor került az új kenyér meg-
szentelésére, valamint a Szent 
István király szobor megkoszo-
rúzására.

Ft. Bővíz László atya pap-
testvéreivel Mons. Bogdán Jó-
zsef atyával és ft. Pető László 
atyával mutatta be a szentmi-
seáldozatot.

Mons. Bogdán József atya a 
prédikációjában Szent István 
király tisztelete mellett, kiemel-
te a család fontosságát. Őszinte 
vallomásában elmondta, hogy 
milyen lényeges az ember éle-
tében a szeretet, a törődés, az 
egymásra figyelés úgy a gyer-
mekek, mint az idősek felé…

Ft. Pető László atya biztosí-
totta a szentgyónás lehetőségét 
az egész mise ideje alatt.

Ft. Bővíz László atya meg-
szentelte az új kenyeret és arra 
kérte a híveket, hogy legyenek 
hálásak mindenért a jó Isten-
nek. Idén a kevesebb termésért 
is adjanak hálát és minden ne-

hézséget, bajt, félelmet bízza-
nak a Teremtőre, aki mindig 
gondot visel ránk.

A mise végén a fiatalok egy 
rövid alkalmi műsort adtak elő. 
Ezután Tóth Zoltán, a szajáni 
Helyi közösség tanácsának el-
nöke, néhány szóban beszélt 
István király érdemeiről, az 
identitásunk megőrzéséről és 
a hit fontosságáról.

Az áldás után sor került 
a plébánia kertben felállított 
Szent István király szobornak 
a megkoszorúzására. Először 
Zombori Vilmos, az egyházta-
nács elnöke, majd Tóth Zoltán 
a HK tanácsának elnöke helyez-
te el koszorúját.

István király Intelmei szol-
gáljanak útmutatásként a mai 
keresztény emberek számára is. 
Különösen tartsuk szem előtt a 
következő gondolatokat:

„Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos ál-
lapotban születik, és hogy sem-
mi sem emel fel, csakis az alá-
zat, semmi sem taszít le, csak-
is a gőg és a gyűlölség.”

KÁTITY ENIKŐ

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG TORDÁN

Megemlékezés a Szent 
István szobor előtt
Tordán is megemlékeztek államalapító királyunk ün-

nepéről. Az ünnepség a helybeli Nepomuki Szent Já-
nos templomban szentmisével kezdődött, melyet Ft. Ma-
sa Tamás tordai plébános celebrált. A szentmise keretében 
a plébános megszentelete az új lisztből készült kenyeret.

A szentmisét követően a Művelődési Ház előtt felállí-
tott Szent István-szobor előtt emlékeztek az egybegyűl-
tek, ahol Dobai János a tordai helyi közösség tanácsának 
elnök mondott ünnepi beszédet, majd a kegyelet virágait 
helyzték el első királyunk szobra előtt.

JUBILÁLT A MAKK

zzA múlt pénteken ünnepelte fenállásának 22 éves jubileumát a 
Muzslyai Amatőr Képzőművészek Klubja.

„
A rendezvényen 
szeretetteljes családias 
hangulat uralkodott. 
A kiscsoportos 
beszélgetéseken 
elhangzó 
tanúságtételeinkkel 
egymást 
megerősítettük, 
az előadások pedig 
elmélyítették hitünket

„
A rendezvény mottója 
a „Ne félj, mert 
megváltottalak” 
Bibliai idézet volt

 »Szajáni Szent István-szobor

 »Tordai megemlékezés

NAGYBECSKEREKI EGZHÁYMEGZEI SAJTÓIRODA

 »A talélkozó résztvevői

hírek képekben

Értesítés !
Értesítjük az érdekelteket, hogy a 14. Kukoricafesztivált  

2022. szeptember 17-én (szombat) szervezik meg Tordán.
A fesztivál keretében ezúttal is sor kerül a már hagyo-

mányos kézi kukoricatörő versenyre, a hagyományos ízek 
főzőversenyére, valamint a pálinka versenyre is.

Kérjük az érdekelt csapatokat illetve egyéneket, hogy a 
részvételi szándékukat legkésőbb szeptember 10-ig jelezzék 
az Ogonavirág Hagyományápoló Egyesületnél.

 »Tordai kukoricaföld

TORDA – KUKORICAFESZTIVÁL LESZ SYEPTEMBER 17-ÉN
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Издаје се четворособан стан у 
насељу Хемоград у Вршцу. Тел. 060/08-
05-618.

Продајем или мењам 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. 
061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, 
плац површине 720 м. у склопу се 
налази гаража. Може и замена за стан. 
Тел 013/ 837-631 и 064/2805-862.

На продају дворишни стан у 
Белој Цркви, улаз до улице, у центру, 
Партизанска улица. 85 квадратних 
метара. Тел: 061/2583-124.

На продају спратна кућа на плацу 
730м2, посебно гаража. Тел. 061/3004-
439, 013/837-631 и 064/2805-862.

Мењам новију кућу са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене целине 
за двособан стан уз вашу доплату. Тел. 
060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 
120м2 плус помоћне просторије на 
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 
064/1541-644.

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 главног пута, вода и струја 
јако близу. Тел.013/885-019.

Продајем кућу у Боки са окућницом 
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 
831-117 и 061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком путу 
код улаза у Јат, уз сам асфалт, површине 
850 м2. Тел. 064/8582-495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска зона) 
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.

Продајем два плаца, у Малом Жаму, 
у центру села. Повољно. Хитно.Тел. 
069/843-587

Продајем на вечито  две парцеле 
(катастарски бр. 20213 и 20214)  на 
потезу Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе и 
25,23 мк 4 класе. Тел. 064/1830018.

Продајем кућу, Хероје Пинкија код 
парка 120 м², плац 5,3 ара, са помоћним 
објектима. Тел. 064/1286-044.

 Продајем повољно плац у Козлуку 
на кат.пар. 21930/1 површине 660м². 
Тел. 060/8435-097.

На продају два недовршена стана, 
2 х 70 квадрата, постављен нов кров, 
алу браварија, споља омалтерисано, 
унутра, извучена вода, плин, струја. Тел: 
063/844-7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка расвета, 
гранитне плочице, три тоалета. Улица 
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/844-
7930.

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

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

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. Тел. 
064/3691-597.

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

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

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

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

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. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д. 
Туцовића. Тел. 065/3131-000

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем (продајем) дворишни стан 
Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.

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. 065/8302-
090.

РАЗНО

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

Продајем две зимске гуме  на 
фелнама за З-101 као нове и једну нову 
летњу на фелни за З-101 звати између 
10-14 часова тел. 064/2439-202

Продајем пећ на  чврста горива, 
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 
кг, некоришћена. Тел. 064/1704-999

Продајем два бурета за мед од 
300кг. Бурад одговарај стандарду и 
прописима чувања меда. Звати из,међу 
10 и 14 часова. Тел. 064/8439-202.

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. 061/2656-
204.

Продајем бунду неношену женску. 
Тел. 061/3004-439. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1396

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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Продајем 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. 064/1979-069.

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 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. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осб плоче за подашчавање кровова, 
цена од 580 дин м2, превоз на адресу 

купца. Тел. 062/437-236. 
Пнеуматска сејалица са 4 реда за 

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

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

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

Уступам уз накнаду празну већу 
гробницу на Православном гробљу уз 
павлишки пут. Тел. 066/8076-207

Продајем  џак за бокс црвени 130х35, 
пун. Цена 2.500 дин.Тел. 063/737-5149.

Продајем аутоприколицу, носиљку 
за бебе, тапете (зидне) 5м², седиште 
помоћно за дете за  бицикл. Тел. 
061/1530-800.

Брачни пар тражи стару особу на 
доживотно старање за узврат кућа или 
стан. Тел. 061/8139-998

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел. 
069/8435-287.

На продају два пони бицикл, већи 
дечији и женски са корпом, мало вожен.
Тел. 063/1864-344 или 013/ 806-527.

На продају бицикл мушки на брзине. 
Повољно. Тел. 064/2805-881

Продајем мотокултиватор ИМТ 506 
са приколицом и фрезом. Тел. 060/5886-
887.

На  продају болнички кревет, 
декубитални душек и инвалидска  
колица (неуролошка). Тел. 063/8310-629

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

На продају киоск у Малом Жаму, 
очуван, радио до скоро. Тел.069/8435-
287, 013/838-306 или 063/8353-679.

Продајем велику пресу за  вино из 
1860 године у Гудурици, погодна и као 
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575

Продајем сто и шест столица и два 
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166-
960.

Продајем комплет од два кауча на 
развлачење, сточић, табуре, две фотеље 
и мадрац. Повољно. Тел. 063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског рата, 
у одличном стању, висок сјај са  са 
оргинал кључевима. Тел. 063/7166-960.

Продајем 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 
066/8013-286.

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

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

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

Продајем 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 врат-
каротиде. Тел. 061/6806-244.

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Негде изван граница познатог 
универзума постоји библиотека у којој 
се налази бесконачно много књига, 
од којих свака приповеда причу о 
другачијој стварности. У једној књизи 
је ваш тренутни живот, док су у осталим 
животи које сте могли да имате да сте 
у неком тренутку направили другачији 
избор.

Нора Сид се налази пред судбинском 
одлуком. Суочена са могућношћу да 
свој тренутни живот замени за неки 
други, да своју каријеру усмери у другом 
правцу, да изнова оживи раскинуте 
везе, да оствари младалачки сан, Нора 
ће на чудесном путовању кроз Поноћну 
библиотеку морати да завири дубоко 
у себе како би пронашла одговор на 
питање шта је заправо то што наш живот 
чини истински испуњеним и вредним 
живљења.

Од објављивања, књига је продата у 
више од 2 милиона примерака, провела 
је 85 недеља у самом врху топ-листе 
Њујорк тајмса, преведена на 50 језика. 
Изабрана је за најбољу књигу 2020. 
године на сајту Goodreads, проглашена 
за Амазонову књигу године, ушла у 

ужи избор за британску Националну 
књижевну награду.

Мет Хејг је енглески новинар и писац. 
Његове књиге објављене су на педесет 
језика и продате у неколико милиона 
примерака.

„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 „Поноћна 
библиотека“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом броју 
поклањали смо књигу „Кад вукови зову“, 
освојиле су је Гордана Бељин и Драгана 
Петровић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 
часова. При преузимању награде потребно 
је са собом понети најновији број „Вршачке 
куле“.

ЈЕДНА 
БИБЛИОТЕКА. 
БЕСКОНАЧНО 

МНОГО ЖИВОТА

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА ЋЕ ВАС НАТЕРАТИ НА РАЗМИШЉАЊЕ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

ВРШЧАНИ УВОЗЕ ВИНО

У вези са борбом против филоксере Вршчане 
је хтео да превари један пустолов. Године 1883, 
када је Вршачко виногорје било већ прилично 
угрожено, јавио се некакав земљопоседник др 
Кис, са мађарско-аустријске границе нудећи 
се да за 40.000 форинти ослободи вршачке 
винограде филоксере. Вршчани, као опрезни 
људи, нису прихватили  ову примамљиву, мада 
врло скупу услугу овога лекара – чудотворца. 
С правом, уосталом! Јер у стручној штампи тих 
година, уопште се име 
др Киса не помиње. 
А да је он имао ма и 
најмамње успеха у 
„лечењу“ винограда 
од филоксере, 
свакако да би о 
томе било речи. Јер 
тада су одржани 
м е ђ у н а р о д н и 
к о н г р е с и 
виноградара са 
једним питањем: како 
се борити против 
филоксере.

Вршац је у то 
време почео да 
увози вино, махом 
из Италије. Наравно 
да је оно било веома 
скупо, па је сматрано 
као велики луксуз. 
Потрошња сода-воде 
(она је почела да се 
производи у Вршцу 
шездесетих година 
прошлог века) нагло 
је скочила. У то време док је филоксера харала 
по вршачким виноградима била је обична 
појава да се на свадбама у кућама виноградара, 
место вина пије сода-вода. Цене вина скочиле 
су од 1880. до 1895. године за око  80%, што се 
сматрало за невероватно велики скок.

ПОСТАНАК СЕЛА ШУШАРЕ

Из борбе Вршчана са филоксером настало 
је село Шушара. Делиблатска пешчара остала 

је незаражена филоксером. Разумљливо да су 
вршчки виноградари одмах настојали да у њој 
подигну винограде. Године 1887. изабран је као 
погодан потес Шушара у близини Избишта. Када 
је у Вршцу отпочела акција за сађење винограда 
у Шушари, јавило се 189 заинтресованих они су 
впредбележилиг 3.785 јутара. Жеља је била да 
се подигну лозе отпорне на филоксеру, па да се 
касније пресели у Вршац. Упоредо са сађењем 
винограда вршена је и колонизација Шушаре, 
под врло повољним околностима. Године 1890. 
насеље је добило и назив Фејеров мајур (Fejer 

telep) а по мађарском 
државном секретару 
Миклошу Фејеру. 
Први кљук из Шушаре 
донет је у Вршац 
15. октобра 1893. 
Шушара је постала 
самостална општина 
1925. док је до тог 
времена припадала 
Делиблату а касније 
Избишту.

Узгред да 
напоменемо да је 
филоксера уништила 
и винограде у Белој 
Цркви. Тамо је она 
константована 8. 
октобра 1880. Десет 
година касније 
од 4.522 јутра 
Белоцркванима је 
остало само 180 
јутара винограда. 
И Белоцрквани 
су, угледајући 
се на Вршчане, 

нове винограде подизали у Делиблатској 
пешчари, на све већем простору, тако да је 
1909. достигнута површина од 5.025 јутара са 
годишњим приносом од 200.000 хектара.

Обнављање винограда у Вршцу наметало је 
нов начин обраде, компликованији и скупљи 
од досадашњег. Прскање винограда постало 
је неопходан и важан део обраде. Цементни 
базени за каптирање воде, а исто тако и они 
мањи базени за растварање плавог камена, 
видљиви су знаци овог новог начина обраде 
винограда.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (55)
ИЗ ПРОШЛОСТИ ВРШАЧКОГ 

ВИНОГОРЈА
МИЛАН ТОКИН

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 8. БРОЈ 94, 2. ОКТОБАР 1982.

ПРИЗНАЊА ВРЕДНИМ 
АКТИВИСТИМА

Годишњице везане за живот и дело Жарка Зрењанина 
обележили су свечано и житељи вршачке месне заједнице 
која носи Учино име, и то као дан МЗ. Након пригодне речи 
Милета Ореља, Стеван Латиновић је у име друштвено-
политичких организација и самоуправних органа МЗ уручио 

признања заслужним појединцима и организацијама. 
Похвале су припале: Илији Чубрилу (посмртно), Славици 
Гњатовић, Љубици Тадић, Богдану Марићу, Јели Косановић, 
Николи Копилу, Ђури Павићу, Богдану Матијевићу, Станиславу 
Милину, Јонелу Конраду, Милану Кларићу, Милету Мудрићу, 
Михају Дежану, Адаму Јовановићу, Мирославу Јевдићу, ОШ 
Жарко Зрењанин (чији је хор те вечери извео пригодан 
програм), затим ООУР-у “Банат” , Месном удружењу 
СУБНОР-а и Болници “Др Славољуб Бакаловић” . Додељене 
су захвалнице, као и јавне похвале вредним појединцима и 
заслужним колективима.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 8. БРОЈ 

94, 2. ОКТОБАР 1982.

НАГРАДЕ НА САБОРУ
Дан ослобођења Вршца и околине - 2. октобар - биће 

обележен достојанствено и скромно, с дужним поштовањем 
стабилизационих и других радних обавеза. Нема (свечаног) 
отварања нових објекта будући да су Вршчани некако и 
навикли на ситуацију у којој хотел, школа и фабрика дезертних 
пецива никако да буду завршени, прекорачујући свемогуће 
првобитне предрачуне и обећане рокове. Но, иако нам у 
целини слабо иде, никад као ове године није било толико 
(преко педесет) предложених организација и појединаца 
за добијање Награде ослобођења Вршца, што значи да ни 
жирију није било лако приликом коначног опредељења. 
Одлука о наградама ослобођења биће саопштена на дан 
2. октобра, на свечаној седници општег сабора општине у 
Народном позоришту “Стерија” (почетак скупа у 11 часова). 
Пре тога, пригодну реч о развоју овога краја током протеклих 
38 година имаће председник општинског СУБНОР-а Влада 

Томић, а у културно- уметничком програму наступиће 
рецитатори и чланови хора ОШ “Олга Петров”.

Слободарским сусретима у Вршцу присуствоваће и 
делегација румунског града Лугожа, затим Смедеревске 
Паланке и Зенице. Већ по традицији, гости ће нам бити и 
представници суседних и других јужнобанатских општина.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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“Јесам феминисткиња, али моја књига није намењена 
да оснажи жене, зато што је начин на који се данас то ради 
својеврсно прављење новог кавеза за жене,” рекла је на 
представљању своје књиге у Београду Розела 
Посторино, награђивана италијанска ауторка, чији 
је роман У вучјој јазбини, који је у Србији објавило 
Вулкан издаваштво, постао светски бестселер 
преведен на 33 језика. 

“Пишући роман У вучјој јазбини, пре свега сам 
желела да поставим универзална питања о животу 
и нашим изборима и моралним дилемамам у 
екстремним условима као што је рат,“објаснила 
је Посторино одговарајући на питања публике на 
представљању њене књиге у Београду. 

Догађај који је у књижари Вулкан на Тргу 
републике организовала издавачка кућа Вулкан 
издаваштво у сарадњи са Италијанским институтом 
за културу у Београду, окупио је љубитеље књиге 
међу којима су велики део чинили Италијани који 
живе у Београду. Посторино је том приликом 
најавила да би у Италији ускоро требало да 
почне снимање филма по књизи У Вучјој јазбини  
и открила да би њена нова књига, прва после 
светског успеха који је остварио овај роман, 
требало да буде завршена у наредних годину дана. 

“Светска популарност књиге У вучјој јазбини за мене 
јесте и мотивација и оптерећење. Успех овог романа је био 
тако брз и велики да осећам одговорност пред публиком. 
Али, трудим се да све то доживљавам као један велики 

“поклон” који ми се у животу догодио и који ми нико не може 
узети,” била је искрена у одговору на питање водитељке 
Ивон Јафали, Розела Посторино. 

Ауторка из Италије рекла је да је дуго прижељкивала 
долазак у Београд и није крила задовољство због интереса 
који је за представљање њене књиге исказала београдска 
публика. Посебно је истакла да се обрадовала да упозна 
преводитељку свог романа Весну Ракоњац, с обзиром да и 

сама говори четири језика. 
“Писање и читање књига су мој начин да упознам 

окружење, а Србију сам између осталог упознала кроз 
дела Данила Киша и Иве Андрића, који јесте писао о 
Босни, али је, колико ми је познато, писао на српском. 
Цео регион бивше Југославије ми је постао близак 
захваљујући великом броју савремених аутора из тог 
подручја чије књиге се у последње време објављују 
у Италији. Због тога, а и због ваше богате културне 
традиције, веома ми је драго да је Вулкан издаваштво 
објавило моју књигу на српском и да је публика овде 
добро прихватила,” рекла је Розела Посторино.

Роман У вучјој јазбини је прича о обичним 
људима који захваћени вртлогом бурних времена 
проживљавају емотивне и моралне успоне и падове у 
жељи да сачувају голи живот. Посебност овог романа, 
који је фикција, је у томе што је инспирисан истинитом 
причом Немице Марго Волк, која је након 60 година 
открила тајну да је крајем Другог светског рата радила 
као пробачица хране у штабу Адолфа Хитлера. Розела 
Посторино испричала је на представљању књиге у 
Београду детаље истраживања које је спровела да би, 
у одсуству живих сведока, што верније пренела њено 
искуство кроз причу главне јунакиње свог романа 

Розе Сауер. 
Посторино је у Италији призната и позната и по својим 

претходним романима и причама. Ради као новинар, 
књижевни критичар и уредник у издавачкој кући. Тренутно 
живи у Риму.

СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕР У ВУЧЈОЈ 
ЈАЗБИНИ РОЗЕЛЕ ПОСТОРИНО 

ПРЕДСТАВЉЕН У БЕОГРАДУ
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Градски стадион у Вршцу, гледалаца: 
100, судија: Никола Бикић (Зрењанин), 
стрелци: Укачукву у 45. и Мартић у 90+1. 
минуту, жути картони: Илић, Николић 
(ОФК Вршац).

ОФК ВРШАЦ: Петрић, Лунц, Савић, 
Илић, Милићевић (од 80. Јунгић), Нецин 
(од 74. Тешић), Николић, Главинић, 
Делић (од 90+2. Питик), Трњанац 
(од 74. Секулић), Јовановски (од 66. 
Фернандес).

ИМТ: Војводић, Ивовић, Игве, 
Вељовић, Тешановић, Бековић, 
Савиновић, Васић, Чарлс, Вукић, 
Укачукву. Играли су још: Стевановић, 
Вукмановић, Деспенић, Мартић.

Вршчани су поражени од ИМТ-а у 7. 
колу Омладинске лиге Србије, примивши 
голове у последњем минуту првог и другог 
полувремена. На тај начин је велики труд 
и борбеност изабраника тренера Бориса 
Станковића остао нематеријализован. У 
наредном колу Вршчани гостују екипи 
Бродарца.

ПОРАЗ ОФК ВРШЦА У 7. КОЛУ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ФИНИШ 
ПОКВАРИО УТИСАК

ОФК ВРШАЦ – ИМТ 0:2 (0:1)

ФУД БА Л

За време трајања Грожђебала у Вршцу су 
одржане 9. Грождјебалске уличне трке где је 
учешће узело преко 250 такмичара од чега је 
највећи број деце био предшколског узраста! 
Вршачки атлетски клуб 1926  организовао је 
трке у сарадњи са Градом Вршцем, Туристичком 
агенцијом Града Вршца и Спортским савезом 
Града Вршца. Проглашено је у 16 категорија по 
три најбоља дечака - девојчице, и подељено 
укупно 150 учесничких медаља, 54 слатка 
пакетића и брдо слаткиша за све наше 
најмлађе!  Захваљујемо се нашим спонзорима 
Хотел Вилла Брег и Сwисслион-Таково који 
су нам обезбедили награде, и обећавамо 
много новина за наредне, јубиларне 10. 
Грожђебалске уличне трке које ће се одржати 
2023 године.

АТЛ Е Т И К А

ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО

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

1.Војводина  7 5 1 1 16
2.Црвена звезда 7 4 2 1 14
3.Раднички 1923 7 4 2 1 14
4.Чукарички  7 4 1 2 13
5.Младост (Л)  7 4 1 2 13
6.Партизан  7 4 0 3 12
7.Раднички (НБ)  7 4 0 3 12
8.ИМТ   7 3 2 2 11
9.РФК Графичар  7 3 1 3 10
10.Вождовац  7 3 1 3 10
11.ТСЦ  7 3 0 4  9
12.Рад   7 2 1 4  7
13.Бродарац  7 1 2 4  5
14.Напредак  7 1 2 4  5
15.Нови Пазар  7 1 1 5  4
16.ОФК Вршац  7 1 1 5  4

Кошаркаши Вршца приводе 
крају припреме за почетак сезоне 
у Кошаркашкој лиги Србије, која 
стартује наредног викенда. Тренер 
Владимир Ђокић не може бити 
задовољан како се одвијају ствари у 
прелазном року јер на десет дана до 
почетка првог кола екипа још увек 
није у потпуности формирана.

- Нажалост нисмо још увек 
комплетирали тим, искомпликовао 
се долазак неких играча, тако да ћемо 
до последњих минута прелазног 
рока покушавати да доведемо 
појачања на позицијама које су нам 
дефицитарне. Очекивао сам долазак 
двојице младих репрезентативаца, 
Ђоковића и Радаковића, међутим, 
иако смо имали договор са људима 
из њиховог клуба, они су се одлучили 
за прелазак у другу средину. Такође, 
очекујем играча на позицији високог 
центра. Проблем је цена играча, али и 
моменат прелазног рока, јер је вечина 
квалитетних играча већ пронашла 
ангажман. На тржишту су тренутно 
играчи који нису по мом укусу, уз 

то има има проблема око њиховог 
довођења. Нећемо да журимо, 
мислим да је паметније да будемо 
стрпљиви да не би направили грешку 
у избору, каже тренер Вршчана.

Међутим, Ђокић истиче да то нису 
једине потешкоће са којима се екипа 
Вршца сусрела током припрема.

- Други проблем су честе болести 
играча. Појачање Матија Радовић 
имао је коронавирус и то у тренутку 

када је био у успону форме и јако 
добро тренирао. Јековић, Симић и 
Шушић имају проблема са стомачним 
вирусом и ван тренажног процеса су 
неколико дана. 

У досадашњем току припремног 
периода Вршац је одиграо припремне 
мече против Рапида из Букурешта, 
земунске Младости и бањалучког 
Борца.

- Рапид има изузетно квалитетан и 

скуп тим, али задовољан сам како смо 
им се супротставили. У неизвесној 
завршници изгубили смо 95:97, али 
видео сам пуно добрих ствари у игри 
Вршца. На турниру у Земуну где смо 
играли против Младости и Борца 
нисмо наставили у том ритму, сустигли 
су нас проблеми о којима сам говорио, 
играли смо са много осцилација 
и заслужено изгубили. Борац има 
тим са високим амбицијама у АБА 2 
лиги, играли смо добро у већем делу 
меча, почетком четврте четвртине 
водили са седам поена тазлике, али 
смо у финишу промашили неколико 
отворених шутева и доживели пораз. 

У последњој провери пред почетак 
сезоне Вршац је у Центру Миленијум 
изгубио од панчевачког Тамиша 
(95:66). Сезона у Кошаркашкој лиги 
Србије почиње у суботу, 1. октобра, 
Вршац на свом терену дочекује 
новосадску Војводину. У другом колу 
гостује Слободи у Ужицу, док у трећем 
у Миленијум долази београдски 
Динамик. 

КОШАРКАШИ ВРШЦА ПРИВОДЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ЂОКИЋ ЧЕКА ЦЕНТРА
КО Ш А Р К А

ТРАДИЦИОНАЛНА ГРОЖЂЕБАЛСКА ТРКА

УЧЕСТВОВАЛО ПРЕКО 250 ТАКМИЧАРА
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ОФК Вршац је остварио пету победу ове сезоне, 
другу на гостујућим теренима, прекинуо мини серију 
од два узастопна пораза и прекинуо низ Лозничана 
од три узастопне победе. Утакмица је одиграна на 
расквашеном терену на коме је било изузетно тешко 
контролисати лопту, па су прилике за гол биле права 
реткост и велика драгоценост. У првом полувремену 
само једна за ОФК Вршац, Кадијевићу се указала шанса 
да казни несигурно истрчавање голмана Лознице 

Вукашиновића, али његов ударац није погодио циљ.
У другом полувремену домаћи су имали нешто више 

лопту у свом поседу, али то на терену натопљеном 
водом практично није била никаква предност. 
Лозничани су своју кључну прилику пропустили у 75. 
минуту када је после корнера и интервенције одбране 

ОФК Вршца одбијену лопту захватио Станојевић, 
његов ударац закачио је дефанзивни блок Пајевића, 
лопта је погодила спољни део мреже.

У 89. минуту тренутак одлуке. После дугог напада 
ОФК Вршца лопта је стигла до Павлова на десном 
крилу и када су сви очекивали центаршут, луцидни 
нападач је гађао угао гола Лознице и погодио малу 
мрежу за ерупцију радости изабраника тренера 
Ненада Мијаиловића.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ СЛАВИО У ЛОЗНИЦИ

КИШНИ ЧОВЕК ЈЕВГЕН ПАВЛОВ
ФУД БА Л

ОФК Вршац је у утакмици, која 
је после два узастопна пораза била 
тест карактера изабраника тренера 
Ненада Мијаиловића, остварио важну 
победу којом се задржао у самом врху 
прволигашке табеле. Млади стручњак 
је после два пораза храбрио играче, 
убеђивао их да су лавови, они су му 
узвратили на најлепши начин.

- У условима који су више 
подсећали на ватерполо утакмицу 
него на фудбалску тешко је 
анализирати и дати мишљење о 
игри. Обе екипе буквално су играле 
избацивање лопте из воде и могу само 
да кажем да сам срећан због победе и 
пожртвовања свих играча током 90 
минута. Момци су енергијом показали 
реакцију на оно што нам се догодило 
у претходном колу и свима ставили до 
знања да имају карактер победника. 
Прекинули смо мини серију пораза, 
што је било изузетно важно, као и низ 
победа одличне Лознице од када се на 

њеној клупи налази колега Нешковић, 
рекао је шеф струке Вршчана.

ОФК Вршац је у финишу прелазног 
рока ангажовао појачање у шпицу 
напада. Млади Матија Бабовић играч 
је жељан доказивања и сигурно је да 
ће у клубу чије је опредељење развој 
и афирмација младих наћи своје 
место. Међутим тренер ОФК Вршца 
истиче да је могуће да ће бити још 
новајлија.

- Прелазни рок за нас је завршен 
доласком Бабовића, али видећемо 
да ли на тржишту има играча који 
су слободни да се региструју. Ако 
буде играча који задовољавају наше 
критеријуме, сигурно ћемо реаговати.

Вршчани ће до наредне утакмице 
имати више времена за припрему.

- Утакмица следећег кола 
отказана је на захтев Графичара због 
репрезентативних обавеза њихових 
играча. Наредни меч играмо следеће 
среде на Бањици против Рада, 

покушаћемо да искористимо паузу 
како би се што боље припремили за 
ту и наредне утакмице.

Лепе вести за симпатизере ОФК 
Вршца. Клуб је афирмисао првог 
младог репрезентативца Србије.

- Александар Кадијевић је први 
млади репрезентативац Србије којег је 
дао ОФК Вршац и веома смо поносни 
на то. На тај начин клуб показује да 
и у професионалном рангу уме да 
афирмише и развија младе играче, 
упркос резултатском притиску у 
веома захтевном такмичењу. Давид 
Ивић је позван у репрезентацију 
Србије за играче до 19 година и ових 
дана постао је нови члан Црвене 
звезде. После Графичара тим смо са 
највише бонус играча по минутажи у 
овом делу шампионата, закључио је 
Мијаиловић.

Б. Ј.

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО 

Лозница - ОФК Вршац    0 : 1
Рад - Мачва    1 : 1
ИМТ - Раднички (СМ)   2 : 0
Железничар - Металац   4 : 1
Златибор - Инђија Тоjо Тајрес  2 : 3
РФК Нови Сад - Раднички (НБ)  1 : 0
Траyал - ГФК Слобода   2 : 1
Јединство (Уб) - РФК Графичар  1 : 2
 
1.РФК Графичар  9  7  2  0  23
2.ИМТ   9  7  1  1  22
3.Инђија Тоjо Тајрес  9  4  4  1  16
4.Железничар  9  5  1  3  16
5.ОФК Вршац  9  5  1  3  16
6.Металац  9  3  2  4  11
7.Мачва   9  3  2  4  11
8.Јединство (Уб)  9  2  4  3  10
9.ГФК Слобода  9  2  4  3  10
10.Траyал  9  3  1  5  10
11.Лозница  9  3  1  5  10
12.Раднички (СМ)  9  2  3  4   9
13.РФК Нови Сад 1921 9  2  3  4   9
14.Раднички (НБ)  9  3  0  6   9
15.Златибор  9  2  2  5   8
16.Рад   9  1  5  3   8

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 6. КОЛО

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 6. КОЛО

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

ВРШЧАНИ СЕ НА ТЕШКОМ ГОСТОВАЊУ У ЛОЗНИЦИ ВРАТИЛИ НА ПОБЕДНИЧКИ ПУТ

КАРАКТЕР ПОБЕДНИКА 
МИЈАИЛОВИЋЕВИХ ЛАВОВА

Последњег дана прелазног рока 
у Вршац је стигао Матија Бабовић. 
Двадесеттрогодишњи нападач 
долази из словачке Дубнице, прошао 
је комплетну омладинску школу ОФК 
Београда и био најбољи стрелац 
у њеној историји, постигавши 120 
голова за четири сезоне. Наступао 
је за Бродарац у омладинској Лиги 
шампиона, првих шест месеци 
сениорског фудбала одиграо је 
у Хајдуку из Куле у Српској лиги 
Војводина. Искуство играња у Првој 
лиги Србије стекао је наступајући за 

Телеоптик, као позајмљени играч 
Партизана са којим је потписао 
уговор. Тренирали су га Жарко 
Лазетић и Алберт Нађ, одиграо је 10 
утакмица за Телеоптик и постигао 4 
гола. Након тога провео је по шест 
месеци у ОФК Београду и Звездари. 
Жељан је игре и радује се доласку у 
ОФК Вршац.

- Жеља ми је да уђем у 
такмичарски ритам, да помогнем 
екипи, и да што пре почнем да 
радим оно што најбоље умем, да 
дајем голове, јасан млади нападач.

ЗАВРШЕН ЈЕ ПРЕЛАЗНИК РОК

МАТИЈА БАБОВИЋ У ОФК ВРШЦУ

ЛОЗНИЦА – ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:0)

Вршчани су храбро, одговорно и дисциплиновано 
одиграли меч у Клупцима и тежак терен, натопљен 
водом, напустили као победници. Стрелац поготка 
вредног три бода био је Јевген Павлов у финишу меча.

Стадион: „Раднички“ у Клупцима, гледалаца 50, 
судија: Александар Вукадиновић (Ниш), стрелац 
Јевген Павлов у 89. минуту, жути картони: Николић, 
Мартинкевич (Лозница), Килибарда, Мажић, Павлов, 
Станисављевић (ОФК Вршац).

ЛОЗНИЦА: Вукашиновић, Поповић, Мићић (од 
87. Делевић), Дамњановић (од 62. Мартинкевич), 
Комарчевић, Сантрач, Вићентијевић, Радмановац, 
Станојевић, Николић, Добријевић (од 72. Пантић).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Кадијевић, Парађина (од 
90. Стојковић), Мажић (од 46. Пајевић), Диуф, Петрић, 
Вујић (од 90. Б. Благојевић), Станисављевић, Брауновић 
(од 81. В. Благојевић), Килибарда (од 68. Грек), Павлов.
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