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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

Након завршеног Јавног позива за 
грађане Вршца, 14. октобра, у Градској 
кући свечано су потписани тројни 
уговори између Града Вршца, суграђана 
и извођача радова за мере енергетске 
санације које су обухватале набавку и 
уградњу котлова и грејних тела, замену 
столарије и топлотне пумпе. Потписани 
су уговори са 97 домаћинстава, као и 4 
стамбене заједнице. Рок за завршетак 
радова је 15.12.2022 године. Укупна 
вредност радова је 25,3 милиона 
динара, док је учешће Града Вршца и 

Министарства енергетике 11,4 милиона 
динара.

“Тренутно је отворен Јавни позив 
за извођаче радова за постављање 
соларних панела за производњу 
електричне енергије који траје закључно 
са 21.10.2022. године, а очекујемо 
да ће за грађане бити отворен јавни 
позив почетком новембра, рекао је 
Слободан Јованов, члан Градског већа 
за пољопривреду и заштиту животне 
средине.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

УГОВОРИ ЗА 97 
ДОМАЋИНСТВА 
И 4 СТАМБЕНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ

Посланица у Скупштини АП Војводине, 
Јелена Јовановић, посетила је ромска насеља 
у граду Вршцу. Она је заједно са Алисом Шајн, 
координаторком за Ромска питања Града Вршца, 
обишла ромска насеља Мали Рит и Балата и том 
приликом разговарала са Ромима и Ромкињама 
о различитим темама, од самозапошљавања, 
побољшања услова становања до значаја 
изјашњавања националне припадности на текућем 
попису становништва. Током свог боравка у Вршцу 

Јелена Јовановић је обишла и просторије 
ромске канцеларије и упознала се са многим 
активностима које град Вршац предузима по 
питању побољшања положаја ромске заједнице 
која живи на територији града Вршца.

“Град Вршац врло предано ради на побољшању 
положаја ромске заједнице, у шта сам могла 
да се уверим током обиласка ромских насеља 
Мали Рит и Балата, изјавила је Јелена Јовановић, 
посланица у Скупштини АП Војводине.

ПОСЛАНИЦА У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ ПОСЕТИЛА РОМСКА НАСЕЉА У ВРШЦУ

ПРЕДАН РАД НА ПОБОЉШАЊУ 
ПОЛОЖАЈА РОМА

Уговори о додели 
средстава из буџета Града 
Вршца за програмске 
активности удружењима 
из области социјалне и 
здравствене заштите ,  по 
реализованом Јавном 
конкурсу за подстицање 
програма/пројеката или 
недостајућег дела средстава 
за финансирање програма 
од јавног интереса која 
реализују удружења 
из области социјалне и 
здравствене заштите на 
територији Града Вршца за 
другу у половину 2022. год  у 

износу од 1.748.800 динара, 
потписани су 17. октобра 
2022. у просторијама Градске 
куће, са председницима 
28 удружења. Расподела 
средстава извршена 
је у складу са важећим 
Правилником из ове 
области. Град расписује 
Јавни конкурс два пута 
годишње, а за ову годину  
зафинансирање програма/
пројеката у области 
унапређења социјалне 
и здравствене заштите, 
буџетом Града опредељено 
је укупно 4.000.000 динара.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
28 УДРУЖЕЊА

 Саобраћајна полиција је током 
прошле недеље открила 26.803 
прекршаја током акције појачане 
контроле саобраћаја. Контрола 
је била усмерена ка откривању 
прекршаја прекорачења брзине, 

управљања возилом под дејством 
алкохола, као и прекршаја којима се 
угрожава безбедност пешака. 

Због прекорачења брзине, 
санкционисана су 12.903 возача, 
укључујући 706 возача који су 

прекорачили брзину у зонама 
пешачких прелаза. Због управљања 
возилом под дејством алкохола, из 
саобраћаја је искључено 1.169 возача, 
а због управљања возилом под 
дејством психоактивних супстанци 61 

возач. Саобраћајна полиција је током 
акције открила и 456 прекршаја 
које су учинили пешаци, као и 57 
прекршаја непропуштања пешака на 
пешачком прелазу. 

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА 

ОТКРИВЕНО СКОРО 27.000 ПРЕКРШАЈА
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У организацији Националне службе за 
запошљавање, у Хотелу “Србија“ у Вршцу, 
у среду 19. октобра одржан је Сајам 
запошљавања на којем је 37 послодаваца 
понудило скоро 500 радних места што 
представља апсолутни рекорд на до 
сада одржаним сајмовима у нашем граду. 
У понуди су радна места различитих 
профила, која обухватају све образовне 
нивое. Нове раднике траже велике 
компаније које деценијама послују у 
Вршцу, али и нове фирме које су од недавно 
отвориле своје погоне. У понуди су радна 
места од угоститељских радника, радника 
обезбеђења, возача до грађевинских и 
машинских инжењера. Сајам је званично 
отворила градоначелница Драгана 

Митровић, која је том приликом обишла и 
штандове послодаваца где је разговарала 
са представницима фирми о њиховим 
потребама.

“Радује ме чињеница, да је данас 
овде присутно више од 35 компанија 
и предузећа која успешно послују у 
нашем граду, а решила су да шансу за 
запослење и изградњу каријере пруже 
баш Вршчанима. Обилазећи штандове 
послодаваца имала сам прилике да се 
уверим да се у понуди налазе заиста 
атрактивни послови доступни различитим 
образовним нивоима, који омогућавају 
рад на најсавременијим постројењима, 
континуирану едукацију и шансу за 
напредак у каријери. Основни циљ Града 

Вршца је да сви наши суграђани раде и 
пре свега буду задовољни својим послом, 
истакла је градоначелница Митровић и 
додала:

„То смо већ у великој мери успели у 
последњем периоду, који је обележило 
отварање нових фирми и знатно 
проширење капацитета већ постојећих, 
успешних привредних субјеката. Оно на 
шта сам посебно поносна је завршетак 
инфраструктурног опремања нове 
индустријске зоне Север, која ће у 
наредном периоду  моћи да прими прве 
инвеститоре, а што ће представљати нову 
еру у запошљавању наших суграђана. 
Желела бих да позовем све младе да 

остану у свом граду како бисмо заједно 
наставили да га развијамо, а студенте када 
заврше школовање да се врате у Вршац 
јер ће локална самоуправа свакодневно 
радити на даљем развоју успешне 
пословне климе и нашем граду, нагласила 
је градоначелница Митровић.

Директор Филијале Националне 
службе за запошљавање у Вршцу, 
Радојица Лазин, подсетио је да је у току 
конкурс за програм „Моја прва плата“ 
где до 31. октобра траје пријава лица 
заинтересованих за запошљавање путем 
овог бенефита, док су се послодавци већ 
пријавили.

РЕКОРДНА ПОНУДА РАДНИХ МЕСТА НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА У ВРШЦУ

ПРИЛИКА ЗА 500 НЕЗАПОСЛЕНИХ ВРШЧАНА

На Међународном фестивалу 
туристичких публикација „Кофер 
слова“, брошура вршачке туристичке 
организације „Вршац, Љубав, Вино, Ветар“, 
освојила је прву награду у категорији 
најоригиналнија туристичка публикација.  

Фестивал одржан у Крушевцу окупио 
је 40 туристичких организација, које су 
се такмичиле на овом традиционалном 
фестивалу који је одржан осамнаести пут. 
Свечана додела награда уприличена је 12. 
октобра у крушевачком Дому синдиката. 
Ова Брошура, прављена је да привуче 
визуелно, а истовремено споји штампани 

медиј са онлине публикацијом на три 
језика. Форма омота брошуре је посебно 
осмишљена, има ручке, тако да може да 
послужи као торбица. У омоту је унутра 
планирана позиција за визит карту и џеп у 
који иде брошура.  Дизајн омота је сведен 
са основним симболима града: Вршачком 
кулом и Вршачким планинама. Бордо је 
боја дефинисана графичким стандардима 
града, а златотисак даје на лепоти овом 
једноставном, а упечатљивом решењу. 
Дизајн брошуре прати омот у колориту 
и графичким елементима. Прорезима 
(посебно израђеним штанцом за 

брошуру) је истакнуто име града Вршац. 
Тројезични текст  у брошури је намерно 
сведен на минимум. На странама су зато 
додати QР кодови који воде на странице 
сајта Туристичке организације Вршац, на 
коме је проширени текст о свакој битној 
локацији и објекту Вршца на српском, 
румунском и мађарском језику. 

„Задовољни смо и захвални што 
је жири препознао и наградио добре 
идеје - аутентичан приступ у дизајну и 
повезивању штампаних и онлине медија, 
истичу у Туристичкој организацији Вршац.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ ОСВОЈИЛА ПРВУ НАГРАДУ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ У КРУШЕВЦУ

„ВРШАЦ, ЉУБАВ, ВИНО, ВЕТАР“ 
НАЈОРИГИНАЛНИЈА ПУБЛИКАЦИЈА

Специјална болница за 
психијатријске болести „Славољуб 
Бакаловић“ је путем конкурса 
Амбасаде Пољске у Србији обезбедила 
неопходну медицинску опрему за 
побољшање услова збрињавања 
пацијената ове установе. 

- Набавили смо десет електричних 
кревета са антидекубиталним 
душецима и тридесет ноћних 
ормарића, а то нам је врло значајно 
за побољшање неге психијатријских 
пацијената и пацијената на 
психогеријатријском одељењу – рекла 
је Татјана Воскресенски, директорка 

Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Слабољуб Бакаловић“. 

Под називом „Развојна помоћ 
2022“ Амбасада Пољске је у Србији 
реализовала више пројеката, а 
пројекат у Вршцу је међу десет 
највећих. 

- Поред Београда, имамо сјајну 
сарадњу и са Новим Садом, Нишом, 
али и другим градовима, што мислим 
да је јако важно. Надамо се доброј 
сарадњи и у будућности – истакао 
је Рафал Перл, амбасадор Пољске у 
Србији и истакао да је кроз поменути 
програм, у овој години, укупна 

вредност имплементираних пројеката 
у Србији 400.000 евра. 

- У плану су нам још три велика 
пројекта у прекограничном програму 
Србија – Румунија, кроз које ћемо 
пацијентима обезбедити још боље 
услове за лечење, а један од пројеката 
је дневни центар за пацијенте 
оболеле од деменције – додала је 
Воскресенски. 

Захваљујући континуираном 
и успешном раду Специјална 
болница за психијатријске болести 
„Славољуб Бакаловић“ једна је од 
најопремљенијих у Србији

ДОНАЦИЈА АМБАСАДЕ ПОЉСКЕ НЕУРОПСИХИЈАТРИЈИ У ВРШЦУ 

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА НЕГЕ ПСИХИЈАТРИЈСКИХ 
И ГЕРИЈАТРИЈСКИХ ПАЦИЈЕНАТА 
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I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје су покретне 
ствари у својини ДОО Хелвеција 
Вршац из Вршца (у даљем тексту: 
Друштво), прецизиране у Листама 
покретних ствари - 1, 2, 3, 4, 5 и 6, које 
се налазе у прилогу овог Огласа.

Покретне ствари, које су предмет 
отуђења, продају се у виђеном 
стању, без права купца на накнадне 
рекламације и приговоре упућене 
продавцу, по питању квалитета и 
евентуалних недостатака, односно 
исправности, комплетности и 
техничких карактеристика предмета 
продаје.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Поступак продаје покретних 
ствари из тач. 1. Огласа, спровешће се 
прикупљањем затворених писаних 
понуда. 

III  ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕ

Покретне ствари из тач. 1. Огласа, 
могу се разгледати најкасније до 
дана 07.11.2022. године, и то радним 
данима у периоду од 10 до 13 часова, 
уз претходну најаву доласка на број 
телефона: 060/0450063.

IV  ПОЧЕТНА ЦЕНА И ДЕПОЗИТ

Покретне ствари из тачке 1. овог 
Огласа, продају се заједно (ђутуре), 
по следећим почетним ценама:

- Почетна цена за покретне 
ствари прецизиране у Листи - 1, 
износи 2.695.745,00 дин.

- Почетна цена за покретне 
ствари прецизиране у Листи - 2, 
износи 1.120.560,00 дин.

- Почетна цена за покретне 
ствари прецизиране у Листи - 3, 
износи 183.000,00 дин.

- Почетна цена за покретне 
ствари прецизиране у Листи - 4, 
износи 40.000,00 дин.

- Почетна цена за покретне 
ствари прецизиране у Листи - 5, 
износи 923.300,00 дин.

- Почетна цена за покретне 
ствари прецизиране у Листи - 6, 
износи 196.650,00 дин.

V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је највиша 
понуђена цена. У случају да два или 
више понуђача понуде цену са истим 
износом, који је уједно и највиши 
понуђени износ, најповољнијим 
понуђачем, сматраће се онај понуђач 
чија је понуда раније заведена на 
писарници ДОО „Хелвеције“ из 
Вршца. Најуспешнијем понуђачу, 
уплаћени депозит биће урачунат 
у цену купопродајног уговора, а 
осталим учесницима уплаћени износ 
депозита биће враћен у року од 15 
дана од дана доношења одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

VI  ПРАВО УЧЕШЋА И ДЕПОЗИТ

У поступку продаје, право 
учешћа имају сва заинтересована 
физичка и правна лица, са територије 
Републике Србије, која претходно 
уплате депозит у висини од  10 % 
од почетне цене покретних ствари, 
у зависности од Листе покретних 
ствари (1,2,3,4,5 и 6), које су предмет 
куповине.

Уплата депозита, врши се на рачун 
корисника ДОО Хелвеција Вршац, 
број 160-0000000534442-63, који се 
води код Banca Intesa A.D. - Beograd, 

са позивом на број: за правна лица 
и предузетнике – ПИБ, за физичка 
лица – ЈМБГ, сврха уплате “Депозит 
за учешће у поступку продаје 
покретних ствари – Листа бр.__ 
(уписати одгововарајући бр. Листе) “.

Успешном понуђачу, уплаћени 
депозит биће урачунат у 
купопродајну цену, а осталим 
учесницима, уплаћени износ 
депозита биће враћен у року од 15 
дана од дана правоснажности Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача.

Нема право на повраћај депозита 
учесник уколико:

– као проглашени купац не 
закључи купопродајни уговор у року 
од 15 дана од дана доношења одлуке 
о избору најповољнијег понуђача.

– као проглашени купац, не уплати 
купопродајну цену, у року од 15 дана 
од дана закључења купопродајног 
уговора.

VII  САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Затворена коверта са понудом 
треба да садржи:

– пријаву за учешће, потписану 
лично или од стране овлашћеног 
лица понуђача.

Пријава физичког лица садржи: 
име и презиме, име оца, адресу, ЈМБГ, 
број личне карте,  број телефона 
и безусловну понуду, уз навођење 
јасног износа на који понуда гласи. 
Пријава правних лица и предузетника 
садржи: назив и седиште, податке о 
упису у регистар надлежног органа 
(фотокопија решења о упису), ПИБ, 
МБ, печат и потпис овлашћеног лица, 
безусловну понуду, уз навођење 
јасног износа на који понуда гласи.

– доказ о уплати депозита,
– овлашћење за заступање,
– фотокопију личне карте за 

физичка лица,
– решење о упису у Регистар 

привредних субјеката или други 
одговарајући регистар.

VIII  ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуде са траженом 
документацијом, достављају се у 
затвореној коверти, са назнаком: 
„Пријава на оглас за учешће у 
поступку продаје покретних ствари 
Листа бр.__ (уписати одгововарајући 
бр. листе) - НЕ ОТВАРАТИ“, 
препорученом пошиљком на адресу: 
ул. Омладински Трг бр. 17, 26300 
Вршац или непосредно у седишту, 
на писарници Друштва, на означеној 
адреси.

На полеђини коверте навести 
назив подносиоца пријаве, односно 
понуде, са адресом.

Текст овог Огласа биће објављен 
дана 21.10.2022.године, у недељном 
листу „Вршачка кула“, као и на 
огласној табли ДОО Хелвеција из 
Вршца.

Рок за подношење понуда, 
почиње да тече првог наредног 
дана од дана објављивања 
Огласа, а последњи дан рока је 
07.11.2022. године до 15:00 часова. 
Све понуде коју буду достављене 
након наведеног рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити узете 
у разматрање.

IX OТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда, обавиће 
Комисија за спровођење поступка 
отуђења покретних ствари у својини 
ДОО Хелвеција из Вршца, у уторак, 
08.11.2022. године у 11:00 часова, у 
седишту Друштва у ул. Омладински 
Трг бр. 17, у Вршцу.

Отварању понуда могу 

присуствовати понуђачи или 
њихови овлашћени представници. 
Представници понуђача морају 
имати овлашћење за заступање, које 
ће предати Комисији пре почетка 
отварања понуда.

Комисија неће узети у 
разматрање,  односно одбациће :

– понуду која је достављена 
по истеку рока одређеног за 
подношење (неблаговремена)

– понуду уз коју није приложена 
сва документација, докази и изјаве 
(некомплетна)

– понуда са износом мањим од 
утврђене почетне цене.

X  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

О отварању понуда и избору 
најповољнијег понуђача, Комисија 
ће саставити Записник и  упутити 
предлог надлежном органу Друштва 
ради избора најповољнијег 
понуђача.

По доношењу Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача, закључиће 
се уговор о купопродаји,  којим ће 
бити регулисана међусобна права и 
обавезе.

Уколико најповољнији понуђач 
одустане од закључења уговора, 
или у одређеном року не изврши 
уплату купопродајне цене, уговор ће 
се закључити са понуђачем који има 
следећу најповољнију понуду.

Трошкове преноса власништва, 
трошкове демонтаже покретних 
ствари које су предмет продаје, 
трошкове преузимања и транспорта 
покретних ствари до места купца, 
као и све остале трошкове у вези са 
реализацијом уговора о купопродаји, 
сноси Купац.

XI  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За све додатне информације, 
заинтересовани учесници се 
могу обратити  на број телефона  
060/0450063;

Листа покретних ствари бр. 1.

Бр.                   предмет                              ком.

1.КРИГЛА ЗА ПИВО 0.3 . 60
2.КРИГЛА ЗА ПИВО 0.5 . 90
3.ЧАШЕ 0.2                                      11
4.ЧАШЕ ЗА ВИСКИ                      6
5.ЧАШЕ ЗА ВИНО 0,2                    89
6.ДОЗЕР ЗА ШЕЋЕР                          9
7.ЗВУЧНИЦИ ‘ГИГАТЕХ      2
8.ВЕНТИЛАТОР                         1
9.ПОСУДЕ ЗА МЛЕКО “ИНОX”  4
10.ПОКЛОПЦИ ‘ИНОX’                25
11.УЛОЖЦИ ЗА СТОЛИЦЕ        24
12.ПЛЕХО.ПОСЛУЖАВНИК                   10
14.ТЕРМОС-ПРОХРОМ 15Л       3
15ТЕРМОС-ПРОХРОМ 20Л       1
16.ПЛЕХ АЛУМИНИЈУМСКИ        5
17.САТАРА                           2
18. ТЕРМОКУТИЈА                     4
19.ГАСТРО ПОСУДА СА ПОКЛ.65мм    18
20.ГАСТРО ПОСУДА СА ПОКЛ.100мм    4
21.ЧИНИЈА ЗА САЛАТУ 13 цм         145
22.ПОЛИЦЕ                                  2
23.ПЛЕХ ПРОХРОМ ЗА ПИЦУ           7
24.ТЕПСИЈЕ                    10
25.ОШТРАЧ ЗА НОЖЕВЕ               1
26.ТЕРМОС 35Л                4
27.ШЕРПА 50Л              1
28. ШЕРПА 10Л                           1
29. ШЕРПА 4,5Л  2
30.ШЕРПА 20 Л            1
31. ВАГА ДИГИТАЛНА                 1
32. ПЛЕХ ЗА ПЕЧЕЊЕ       12
33. ЛОНЦИ                      2
34. ПЛЕХ ПРОХ. ЗА ХЛЕБ                   15
35.МАЊЕРКА (ТЕРМОС ПОСУДА)        2
36. ЦЕДИЉКА ‘КЕНО’                 1
37ТИГАЊ-ТЕФЛОН                  8
38ТИГАЊ ЗА ПАЛАЧИНКЕ            2
39 МИКСЕР ШТАПНИ ‘БОШ’           1
40 НОЖ-КУХИЊСКИ                  11
41НОЖ ЗА ХЛЕБ                    2
42ЦЕДИЉКА - ИНОX                  5
43САЛАМОРЕЗНИЦА ‘КОДЕКС’          2
44 СЕЦКАЛИЦА ‘БОШ’              1
45 СУПИЕРА СА ПОКЛОПЦЕМ           20
46ОВАЛ 30X12 ЦМ                  10

47ОВАЛ 40X27цм                              38
48ОВАЛ ИНОX 45цм                 29
49 КАШИКА ЗА СЛАДОЛЕД             1
50ТАЊИР ПЛИТАК 26цм             635
51 ТАЊИР ПЛИТАК 30цм             105
52 ТАЊИР ДУБОК 23цм              296
53ТАЊИР ДЕЗЕРТНИ 17цм           124
54 НОЖ РЕСТОРАНСКИ                349
55КАШИКА РЕСТОРАНСКА             205
56 ВИЉУШКА РЕСТОРАНСКА           318
57ВИЉУШКА ДЕЗЕРТНА-РЕСТОРАН.  145
58КОРПИЦА ЗА ХЛЕБ-ИНОX           5
59ЖИЦА ЗА МУЋЕЊЕ                3
60КАШИКА СИПАЧА 19 ЦМ 20
61 КУТЛАЧА 16цм                   20
62АПОТЕКА ЗИДНА                  1
63ЗАМРЗИВАЧ ‘ГОРЕЊЕ’             1
64 ЂУВЕЧ-МАЊИ                   17
65ЂУВЕЧ-ВЕЋИ                     15
66 САЧ-ВЕЋИ                        1
67САЧ-СРЕДЊИ                    1
68 КАШИКА ЗА ВАРИВО               2
69СОСИЈЕРА-ИНОX                  8
70ВАРЈАЧА-ВЕСЛО 90цм             2
71МАСАТ ПЉОСНАТИ                1
72 ТУЧАК ЗА МЕСО                  2
73 ЧИНИЈА ‘ОТХЕРС’                 27
74КОРПА ЗА ХЛЕБ - ПЛЕТЕНЕ          49
75 СТАЛАК ЗА ВОЋЕ                 2
76 ГАСТРО ПОСУДА                  4
77КАШИКА ФРАНЦУСКА               6
78РАДНИ СТО СА СУДОП. И БАТЕРИЈОМ 1
79 СТО ЗА СЕРВИРАЊЕ            2
80СТО ЗА ПОСУЂЕ                 1
81СТАЛАЖА СА ПОЛИЦАМА 100X35X200 1
82СТАЛАЖА СА ПОЛИЦАМА 140X35X200 1
83 ПОЛИЦА 140X35                  3
84СТО ЗА ОТПАТКЕ 100X70X85       1
85СТАЛАЖА СА ПОЛИЦАМА 90X35X200 1
86ВИСЕЋИ ОРМАРИЋ 120X35X70       1
87СТАЛАК ЗА МАШИНЕ.ЗА СУДОВЕ   1
88ПРОХР. ОБЛОГА ЗА ВРАТА КУХИЊЕ 2
89 ФРИЖИД. КОМБИН. ‘БОШ’          1
90 ФРИТЕЗА                         1
91БЛЕНДЕР’ПРОФИ КООК’            1
92 МИКСЕР “ДОМИНО”  1
93 КАШИКИЦЕ                       11
94ОГЛАСНА ТАБЛА                  1
95 ДАСКА ЗА СЕЧЕЊЕ               3
96 ОТВАРАЧ КОНЗЕРВИ               1
97 РЕНДЕ-МАЛО                     1
98 КУТЛАЧА-РОСТФРЕИ  1
99 ШЕРПА 35 Л.                     2
100 ПОЛИЦА ‘ИНОX’                               1
101ЧАША ЗА ПИВО-СТОПА             107
102 ЧАША ЗА ВИНО                   272
103 СУДОПЕРА ЗА ШАНК               1
104КРИГЛА 0,3                      60
105 КРИГЛА 0,5                     92
106АПАРАТ ЗА КАФУ ‘ГОРЕЊЕ’        1
107 ПОСУДА ЗА ЛЕД                 9
108 ХВАТАЉКА ЗА ЛЕД               6
109ХЛАДЊАК ЗА ПИЦЕ 20X20цм       2
110СТАЛАК ЗА ХЛАДЊАК             2
111 МИКСЕР ЗА НЕС КАФУ             1
112 АЈНЦЕР 34цм                    5
113 ЧАША 0,05-СТОПА                28
114 ШОЉЕ ЗА ЦРНУ КАФУ-ТАЦНА       80
115 ЧАША 0,2                        144
116 ЧАША ЗА ВИСКИ                              208
117 ОДВИЈАЧ-ОБРИЋ М.               1
118 КОМБИНИРКЕ-ОБРИЋ М.            1
119 ГЛИНЕРИЦА                  1
120 ЧЕКИЋ                           1
121ТАБЛА ‘КЛИЗАВ ПОД’              1
122КОЛИЦА ЗА ТАЊИРЕ-ФОРЦАР’     1
123 СТОЉЊАК (БЕЛИ СЈАЈНИ 3м)      20
124 СТОЉЊАК-ДАМАСТ               30
125 НАДСТОЉЊАК-ТРАКА             25
126 САЛВЕТЕ-ДАМАСТ                 418
127 СУКЊИЦА ЗА СТО 4,8 м          3
128 СТОЛЊАК - ДАМАСТ 160X260 9
129 ПОСИПАЧ У ГАРНИТУРИ            28
130 КАРАФИДЛА-ДВОДЕЛНА             11
131 СВЕЋЊАК СА ТРИ СВЕЋЕ          2
132 КОЛИЦА КОНОБАРСКА              2
133 ТРАКЕ ЗА СТОЉЊАКЕ            23
134СТОЉЊАЦИ - БАШТЕНСКИ           21
135 СЕФ УГРАДНИ                    1
136ТЕЛЕФОН ‘ПАНАСОНИЦ’             1
137 ПЕПЕЉАРА                      34
138 ЧИВИЛУК-КОВАНО ГВОЖЂЕ         4
139 УСИСИВАЧ РУЧНИ ФИЛИПС 1
140 ДИСКО КУГЛА                    2
141 СПОТ ЗА ДИСКО ЕФЕКАТ           6
142СВЕТЛОСНИ ЕФЕКАТ  2
143СТОЛИЦА ‘НИНА’-ЕКО КОЖА        200
144СТО ПРЕЧНИКА 180цм             8
145 СТО 217X161 цм                 5
146 СТО 236X120 цм                 3
147 ЧИВИЛУК                        2
148МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ 1
149 СТОЛИЦЕ ‘БРОWН’                 24
150 СТО 70X70                      6
151 СТО-ПЕЧУРКА                    11
152 СУНЦОБРАН СА БАЗОМ             3
153 ВЕШАЛИЦЕ ДРВЕНЕ 5/1            30
154ПОДНА ЛАМПА                    1
155 КРЕВЕТ ЛУX 90/200              15
156 КРЕВЕТ ЛУX 160/200             6

157 ТВ-ПОЛИЦА                     . 13
158УГАОНА ГАР. ‘ФОРТУНА’           1
159 СТАЗЕ БРАОН-СОБЕ               27
161ОРМАРИЋ НОЋНИ СА ДВЕ ФИОКЕ    27
162СТО СА ОРМАРОМ И ОГЛЕДАЛОМ    13
163ЈОРГАН 140/200                           20
164ЧАРШАВ-БЕЛО ПЛАТНО 140X220     45
165 НАВЛАКА ЗА ЈОРГАН 140X200      41
166 ЈОРГАН 200X200                 14
167 ЧАРШАВ Б.ПЛАТНО 220X240        18
168 НАВЛАКА ЗА ЈОРГАН 200X200      25
169 ПЕШКИР-ФРОТИР 40/80            18
170 ПЕШКИР-ФРОТИР 50/100           79
171 ПЕШКИР-ФРОТИР 70/140           67
172 ФРОТИР-СТОПА 50/70             56
173 ЗАШТИТА ЗА ЈОГИ ДУШЕК          21
174ФРИЗЖИДЕР МИНИ БАР ‘ВИВАX’      13
175СТО ‘ЛЕОН’                      1
176ТЕПИХ-КОЖА                     1
177МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША         1
178 МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕСА          2
179КАНТА ЗА СМЕЋЕ 12Л.            15
180 КАНТА ЗА СМЕЋЕ 20Л.            1
181 СТОНА ЛАМПА                    21
182 СУШИЛИЦА ЗА СТОЉЊАКЕ         1
183 ЈАСТУЧНИЦА ДАМАСТ 60X80       65
184 УСИСИВАЧ ‘ФАВОРИТ’             1
185СТАЗА ХОДНИК-АПАРТ.-66,54м2    1
186 ЋЕБЕ 150X200                   22
187 ДУШЕК ‘ЕКО’                    21
188 ЈАСТУК СА ЈАСТУЧНИЦОМ          65
189ОРМАН ХС 3В                    9
190ОРМАН ХС 2В                    6
191ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ              14
192ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ-РЕЦЕПЦ.      1
193ФАН-ЦОИЛ АПАРАТ                4
194 ФАН-ЦОИЛ АПАРАТ ‘МИДЕА’        19
195 ФЕН ЗА КОСУ ‘ЦЛАТРОНИЦ         12
196 ПЕГЛА ‘ЦЛАТРОНИЦ’               1
197ТОПЛИ ДИС                      4
198 ПЛЕХ                            3
199ЛОНАЦ 15 Л                  1
200 ЛОНАЦ 10 Л                  1
201ШЕРПА 5Л                        1
202 ШЕРПА 15Л                      1
203 ШЕРПЕ                                           9
204ЦЕДИЉКЕ ИНОX                  1
205 РЕНДО ЗА КУПУС                 1
206 ХВАТАЉКА ЗА МЕСО              2
207КАШИКЕ ЗА ТОРТУ               3
208НОЖ ЗА ПИЦУ                    1
209ВИЉУСКА ЗА МЕСО               1 
210ШПАХЛА ЗА РОШТИЉ              3 
211 ПЛЕХ ЗА ЂУВЕЧ-ВЕЛИКИ         2
212ПЛЕХ ИНОX                      1
213ТИГАЊ 24цм                    2
214ПЛЕХ ЗА ПИЦУ-МАЊИ             6
215ВАЗЕ ЗА ЦВЕЋЕ                  14
216 КОЛИЦА ЗА ТАЊИРЕ 1
217 АПАРАТ ЗА ПАЛАЦИН.  1
218 СТО ЗА ОТПАТКЕ                 1
219СТО 250X180-ДРВЕНИ             1
220ПОМОЋНИ СТО-ФРИГО          1
221СУДОПЕРА-ФРИГО                 1
222 РОШТИЉ -ВЕЛИКИ                1
223ПОЛИЦЕ МОНТАЖНЕ-БЕЛЕ    2
224ПРЕГРАДЕ ПЛЕТЕНЕ               5
225РАМПА МЕТАЛНА                  1
226ГРЕЈАЧ ЗА ТАЊИРЕ              1
227АПАРАТ ЗА ХОТ-ДОГ              1
228СТО ВЕЛИКИ ЦРНИ                3
229СТОЛИЦЕ МЕТАЛНЕ С УЛОШКОМ  169
230 СТОЛИЦЕ ЦРНЕ ПЛЕТЕНЕ     134
231СТОЛОВИ ДРВЕНИ                 5
232ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ                2
233 СТОЛИЦЕ ДРВЕНЕ                58
234МЕТАЛНА СТОЛИЦА ‘СРЕМ’    32
235МЕТАЛНА СТОЛИЦА С УЛОШКОМ 21
236 ПОСТОЉЕ ЗА СУНЦОБРАН     7
237УЛОШЦИ ЗА СТОЛИЦЕ ПЛАВИ 20
238ВИТРИНА РАСХЛАДНА-ФРИГО 2
239МЕРДЕВИНЕ                           1
240 ВАГА                    1

Листа покретних ствари бр. 2.
1.БУРЕ ПРОХРОМСКО  30Л  КОМ. – 138;      

Листа покретних ствари бр. 3.
1.СТАКЛЕНА ФЛАША 0,5 Л  КОМ. – 6100;     

Листа покретних ствари бр. 4.
1. ПАЛЕТЕ             КОМ. – 200;

Листа покретних ствари бр. 5.
1.БРИКЕТ  – 26380 Кг ; 

Листа покретних ствари бр. 6.
1.  ПЕЛЕТ  - 5175 Кг.      

                                               
  ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ

На основу чл. 43. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, бр. 01-6-32/2018 од 27.12.2018. године, као и на основу Одлуке ДОО Хелвеција Вршац из Вршца, ул. 
Омладински Трг бр. 93-1 од 26.07.2022. године, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из својине Друштва, расписује 

Оглас 
о спровођењу поступка продаје, прикупљањем затворених писаних понуда
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У сарадњи Културног центра 
Вршац, Амбасаде Републике Пољске у 
Београду и Центра за мултикултурални 
дијалог и регионализам, у галерији 
Дома војске, поводом 15. октобра 
Међународног дана арехеологије, 
отворена је изложба „Борба са 
зубом времена - документовање и 
реконструкција светске баштине – 
пољско искуство“.

Испред Града Вршца присутне 
је поздравио члан Градског већа 
задужен за културу др Трајан Качина, 
рекавши да археолошки налази 
показују да је територија општине 
Вршац била настањена још у време 

палеолита, и да никад на даље кроз 
историју није била ненастањена. 
То отвара врата учењу из примера 
пољских археолога, приказаних кроз 
ову изложбу, и пружа широко поље 
за истраживања која би једног дана 
могла да буду приказана као „вршачко 
искуство“, закључио је Качина.

Директор Културног центра 
Вршац Давор Стојковић, говорио је 
о дугогодишњој успешној сарадњи 
Културног центра и Амбасаде Пољске.

„Захваљујући овој сарадњи, 
вршачка публика имала је прилику 
да види изложбе значајних пољских 
уметника, али и да, кроз различите 

врсте документарних изложби, 
обележи многе значајне датуме. 
Данашње гостовање Његове 
екселенције господина Рафала Перла, 
Амбасадора Републике Пољске у 
Београду, уједно ће бити прилика да се 
разговара о продубљењу досадашње 
сарадње и будућим пројектима“, 
рекао је Стојковић.

Захваливши се на пријему, члану 
градског већа Трајану Качини, 
изложбу је отворио Рафал Перл. У свом 
обраћању изразио је задовољство 
што се ова изложба премијерно 
приказује баш у Вршцу, граду богате 

историје, мултикултураланом, 
мултијезичком и архитектонски веома 
разноликом и богатом. Похвалиши 
чињеницу да отварању присуствује 
школска омладина изразио је наду 
да ће некоме од њих, примери рада 
пољских археолога, послужити као 
подстицај да археологија постање 
њихов будући позив.

Изложба „Борба са зубом времена 
- документовање и реконструкција 
светске баштине – пољско искуство“ 
моћи ће да се погледа до 31. октобра, 
радним данима у периоду од 9.00 до 
13.00 и од 16.00 до 19.00 часова.

„БОРБА СА ЗУБОМ ВРЕМЕНА - 
ДОКУМЕНТОВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

СВЕТСКЕ БАШТИНЕ – ПОЉСКО ИСКУСТВО”

НАСТАВЉЕНА УСПЕШНА САРАДЊА ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА И АМБАСАДЕ ПОЉСКЕ

Вршчанин рођен у Гребенцу вођен путем песничке 
имагинације, више пута био кандидат за Нобелову 
награду за књижевност, и када је одлазио из Вршца 
и када му се враћао, пред очима је лебдела Кула, 
како би песник рекао, као светионик. Стварајући 
апартна песничка дела у којима се прожима 
дух традиционалних архетипских вредности са 
модерношћу филозофске, медитативне, сликовне 
и емотивне мисли, Васко Попа ствара мозаичне, 
загонетне представе живота и света које ослобађа 
конвеционалног читања и тумачења. Десет његових 
песама преведено је, између осталих, и на језик 
мира, пријатељатва, есперанто. 

Увидевши значај јубилеја сто година од рођења 
великог песника Васка Попе (1922 - 1991) баштиника 
српске културе и литературе, три вршачка 
удружења: Вршачки културни круг, Дрварска 12 и 
Тачка сусретања, заједно са Хемијско-медицинском 
школом организовали су манифестацију Дане 
Васка Попе у трајању од три дана, од 5. до 7.10.2022. 

године. Првог дана преко три стотине ученика 
средњих школа имало је прилику да присуствује 
предавању проф. књижевности и писца Ненада 
Гугла под називом “Између Коре и Мале кутије” 
најпознатијег професора у нашој земљи чији се 
снимани часови користе као алтернативна помоћ 
часовима књижевности у средњим школама. Другог 

дана посетиоци су имали прилику да присуствују 
отварању изложбе и промицији алтернативног 
стрипа “Вучја земља” аутора Данила Милошева 
Wostoka и Сање Степановић. Стрип настао на 
основама стихова песама Васка Попе стваран 
годинама, део по део за потребе разних часописа, 
овом приликом је добио интегрални облик и 
публикацију. Трећег дана публика је имала прилику 
да присуствује разговору са академским сликарем, 
дугогодишњим пријатељем и сарадником Васка 
Попе Јавором Рашајским који нам је открио 
делове живота славног песника. Осебањак, вечно 
заљубљен у своју Хашу, природу и дуван, оставио 
је непоновљиве песничке облутке, потекле са 
Вршачких планина. Једном је написао “Не дам ово 
сунце у очима, не дам ово хлеба на длану”. 

Марија Васић Каначки 

ОДРЖАНИ ДАНИ ВАСКА ПОПЕ У ВРШЦУ 
ПОВОДОМ СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ВЕЛИКОГ ПЕСНИКА 
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Бојан Завишин рођен је 
у Вршцу, где је завршио 
основну школу и гимназију 
и направио своје прве 
уметничке кораке у 
ликовном атељеу Даниеле 
и Доминике Морариу. 
Данас је студент Факултета 
примењених уметности у 
Београду, на одсеку графике 
и књиге. Интересује се 
за илустрацију и стрип, а 
његови радови награђивани 
су и представљани на 
изложбама широм Србије и у 
иностранству. 

- Цртам од малена, као и свако 
дете, само ја изгледа никада 
нисам испустио ту оловку из руке. 
Интересовање је варирало у 
различитим периодима, али ми се у 
средњој школи искристалисало да је 
то једино што  умем и желим да радим 
и да друга опција за даље школовање 
од ове не постоји. Управо од тог 
средњошколског периода се јасно 
опредељујем за илустрацију и стрип. 
Илустрацијом, која ми је и главни 
предмет на студијама, покушавам да 
на занимљив начин испричам причу 
или пренесем емоцију и поетику на 
пример текста уз коју би се она нашла, 

али уједно не дајем посматрачу 
коначно решење, већ га мамим да 
прочита цео текст. Уколико редовно 
сакупљате Политикин забавник, 
прелистајте скорије бројеве па можда 
налетите на моје име поред пар 
таквих илустрација... Најчешће радим 
дигитално, на компјутеру или таблету, 
али се све време трудим да дочарам 
ту јединствену драж “аналогне” слике 
и цртежа на папиру, чијој топлоти се 
повремено враћам када се заситим 
хладне светлости електронских 
екрана. 

Ко су били 
твоји ликовни 
педагози?  

- Први педагози 
који су имали 
значајан утицај 
на мене биле 
су Доминика и 
Даниела Морариу. 
Анегдота која ми је 
из њихове школице 
остала у сећању је 
када су узеле неки 
стари рад бившег 
ученика, сунђером 
и водом замуљале 
претходну слику и 
дале ми да преко те 
збрке боја, текстура 
и отисака прстију 
претходне руке, 
ја даље радим. 

Био је то мој први увод 
у слободу, спонтаност и 
експеримент уметничког 
с т в а р а л а ш т в а . 
Професори на 
припремама за факултет, 
Бранислав Фотић и 
Драган Кљајић, као и 
професори на самом 
факултету свакако су 
сви понаособ оставили 
нарочит траг у мом раду. 

Ко су твоји уметнички 
узори? 

- Узори су разни, како дубље 
изучавам историју уметности, то их 
је више – од непознатих клесара 
фигурина у праисторији, преко 
ренесансних мајстора Бројгела и Ел 
Грека, до уметника 19. и 20. века – 
Мане, Гоген, Ван Гог и, у мом срцу на 
првом месту, Френсис Бејкон. 

- Филмска уметност ми је посебна 
врста инспирације, те ми се чини да 
сам, у недостатку филмске опреме 
и глумаца принуђен да кроз стрип 
режирам своје приче. Нисам велики 
читалац стрипа, занимљиви су ми 
мање познати европски аутори, због 
којих сам приморан да претресам 
интернет и градске библиотеке не бих 
ли их пронашао, као и јапански стрип 
– ту морам да поменем Мацумота 
Таија, чији рад ми је отворио очи 
и подстакао на сопствено стрип 
стваралаштво. 

Како доживљаваш цртање и 
сликање? 

- То је једино што има смисла и 
што треба радити. За друго не знам. 
Свет који нас окружује је засигурно 
инспиративан, колико год можда 
ружан он био, јер је саставни део 
наше стварности и личности, у коју се 
загледамо и по којој копамо у потрази 
за инспирацијом, темама и мотивима, 
онда из те дубине избацимо све и 
мало се исплачемо по папиру и онда 
буде лакше. На крају, уметност и 
креативност треба да се користе у 
сврху улепшавања света у ком смо. 

Учествовао си на бројним 
изложбама? 

- Прва изложба већег броја 
радова била је у оквиру вршачког 
фестивала Циркулирање 2018, где 
су ме и наградили као младог хероја 
у области уметности, активан сам и 
награђиван на Балканској смотри 
младих стрип аутора, а графика коју 
изучавам на факултету ми је отворила 
врата да са графичким листовима 
будем представљен на изложбама од 
Новог Сада, преко Горњег Милановца, 
до Чачка, па и шире, у Ријеци, Сплиту, 
Темишвару... 

Шта тренутно радиш? Какви су ти 
планови за будућност? 

- Тренутно ми је у фокусу факултет, 
путем којег добијам прилике за 
различите сарадње, од којих ми је 
у скорије време посебно био драг 
позив Фестивала позоришта за децу 
у Суботици да се ураде овогодишњи 
плакати. Од скоро сам се опробао 
и у сликању мурала, па када будете 
шетали Градским тргом у Вршцу 
обратите пажњу и на зидове око себе. 
За даље врата остављам још увек 
отворена – можда даље школовање 
у иностранству, или опредељење за 
илустрацију, издаваштво, књиге за 
децу... 

Т.С. 

УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ 
УЛЕПШАВАЊА СВЕТА 

БОЈАН ЗАВИШИН, ГРАФИЧАР И ИЛУСТРАТОР  

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
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Док аутори нове студије уверавају да ћемо уз 
„ерл греј” или црни, индијски, живети дуже, има 
лекара који подсећају да је то ипак само пријатан 
напитак

Особе које чај пију свакодневно, као нешто што 
чини њихов дневни ритуал, навику без које не могу 
да замисле свој живот, имају веће шансе да 
живе дуже од оних које овај напитак остављају 
само за дане када су болесни. Велика 
епидемиолошка студија чији су резултати 
објављени у медицинском часопису „Annals 
of Internal Medicine” прошле недеље утврдила 
је везу између дуговечности и редовног 
пијења чаја. Кажу да је то зато што чај садржи 
супстанце које смањују запаљенске процесе, 
за које се зна да су у основи многих болести.

Наравно, овакве епидемиолошке 
студије које, између осталог, утврде да нека 
намирница или напитак чине добро за 
здравље има смисла радити у срединама у 
којима се та храна или пиће користи у великој 
мери. Тако су раније студије о благодети овог 
напитка рађене у Кини и Јапану, где је зелени чај 
популаран, увек доносиле закључке како је он 
користан за очување доброг здравља.

Нова студија је сада била фокусирана на црни 
чај, омиљени и традиционални напитак у Великој 
Британији. На Балкану, а поготову код нас, где 
се чај, за разлику од ракије или вина, у ретким 
приликама изборио за свакодневну употребу, 
оваква истраживања немају много значаја. Од оних 
који баш свакодневно уживају у пијуцкању најмање 
две-три шоље црног чаја много су бројнији они који 

ће рећи да чај не пију ни када су болесни! Индијски, 
како се код нас обично зове црни чај, лекари „старе 
школе” препоручиће евентуално када некога мучи 
дијареја, али не и као редовну замену за кафу, 
газирана или енергетска пића.

Професорка Маки Инои-Чои, епидемиолог 

с Универзитета Минесота, са сингапурским 
коренима, вођа студије, оправдано је фасцинирана 
значајем који чај има за здравље. Уосталом, 
резултати објављене студије, која је користила 
велику базу података у којој су и информације о 
навици готово пола милиона Британаца у вези с 
пијењем чаја, кажу да две или више шољица црног 
чаја дневно за девет до 13 одсто смањују смртност 
код ових људи у односу на оне који га никада не 
пију. За некога је то можда скроман резултат, али 
све се рачуна у борби за дуговечност.

Температура чаја или додавање млека или 
шећера нису променили резултате. Осим тога, 
праћени су фактори ризика у вези са општим 
здравственим стањем, материјалним статусом, 
пушењем, пијењем алкохола, исхраном, годином, 
расом и полом.

Црни чај ће код оног ко га редовно пије 
можда спречити појаву гојазности или 
настанак неких обољења срца и крвних 
судова, предупредити разне упале, али аутори 
студије разумно су одустали да његову корист 
везују за мању могућност да се оболи од рака.

Доктор Марион Нестл, с Катедре за студије 
хране на Универзитету у Њујорку, упозорила 
је да овакве закључке увек морамо да 
прихватимо уз дозу опреза и сумње:

– Волим чај, то је диван напитак, али 
овакве студије, засноване на посматрању 
навика и здравља људи, не могу да докажу 
узрочно-последичну везу. Увек мора 
да се постави питање да ли постоји још 
нешто у вези с онима који пију чај што 

их чини здравијима – рекла је за агенцију АП 
др Нестл.

Дакле, ако сте навикли да током хладних 
јесењих дана и зими пијете шољу црног 
чаја дневно, у њој уживајте и даље јер 
нема довољно доказа да због потенцијалне 
користи за здравље и „карте” за дуговечност 
ову навику мењате тако што ћете се наливати 
литрима црног чаја.

Фото: (Pixabay)
Извор: Политика

На средњи век се обично гледа као 
нам мрачан период. Ипак у тих десет 
векова су осмишљени и развијени 
бројни изуми који су утрли пут ка 
ренесанси и великом напретку на 
многим пољима. А ово су неки од 
најзначајнијих.

1.  Инструменти за навигацију

Током средњег века направљен је 
велики искорак када су навигациони 
инструменти у питању. Међу 
најзначајније спадају крмено кормило 
- помогло да се бродовима лакше 
управља, затим латинско једро - 
омогућило пловидбу у смеру супротном 
од ветра, кобилица - чинила пловила 
стабилнијим и магнетни компас - 
омогућио прецизнију оријентацију. 
Сви ови изуми су учинили пловидбу 
на отвореном мору поузданијом и 
сигурнијом, а самим тим је трговина 
између далеких и удаљених места 
била могућа, као и истраживање нових 
путева и непознатих обала.

2. Штампа

Јохан Гутенберг се сматра 
оцем модерне штампе. Иако је већ 
постојало неколико значајних откића 
у штампарским техникама немачки 
златар је усавршио и развио систем 
покретних слова који је већ постојао од 
8. века у Кини и Кореји, употребу ручне 
справе за ливење слова и умножавање 
неограниченог броја примерака. 
Побољшања која је применио су 
омогућила већу производњу и 
смањење трошкова, што је уз употребу 
папира писане документе учинило 
доступним много широј јавности. 
Ово се данас сматра прекретницом у 
другом миленијуму, и почетни тренутак 
развоја ренесансе, реформације, 
просветитељства и научне револуције. 

3. Механички сат
Пре овог 

в е л и к о г 
изума из 
с р е д њ е г 
века, време 
се мерило 
уз помоћ 
р а з н и х 
инструмента као што су сунчани, 
пешчани и водени сатови. Након 
почетка 14. века, он је омогућио 
униформисано мерење времена и 
изменио начин квалификације рада 
и плаћања. Иако су први механички 
сатови били нетачни због трења 
механизама, током ренесансе су толико 
побољшани да су за сваким даном 
заостајали свега један минут.

Извор: Политика

Проналажење простора 
за зелене површине је изазов 
у сваком граду, а нарочито у 
најгушће насељеним на свету. 
Тако и у центру Сингапура, свако 
ко тражи нови парк за шетњу 
можда решење може видети ако 
скрене поглед – ка небу.

Торањ Капита спринг има 
стаклену и алуминијумску фасаду 
која открива биљке и дрвеће 
које расте стотинама метара 
изнад земље. Пролазници и 
канцеларијски радници могу 
лифтом да обиђу део ове 
такозване „Зелене оазе” која 
има и спиралне баштенске 
стазе, теретане и терене, клупе, 
столове... и четири спрата са 
искључиво тропском флором.

Са 280 метара, Капита спринг је 
сада један од највиших небодера 
азијских градова-држава. Зграда 
је у приватном власништву 
гиганта за изградњу некретнина 
Цапиталланд и Митсубисхи 
Естате, а међу корпоративним 
закупцима је инвестициона банка 
Ј. П. Морган.

У складу са настојањем владе 
да осигура да пословни кварт 
Сингапура понуди становницима 
више од обичног пословног 
простора, инвеститор је отворио 
неке од уређених подручја овог 
торња за јавност.

На последњем спрату зграде 
посетиоци могу да прошетају 

кроз пространу фарму која 
снабдева воћем, поврћем, 
зачинским биљем и јестивим 
цвећем три ресторана.

Фармер задужен за ово 
специфично пољопривредно 
добро, проценио је да она 
производи 70 до 100 килограма 
производа сваког месеца.

Зграда има 51 спрат, има преко 

80.000 стабала и биљака на скоро 
3.000 квадратних метара уређене 
површине, а ту је и дрвећем 
наткривени трг у подножју здања.

Према данској фирми Бјарке 
Ингелс Гроуп, која је дизајнирала 
торањ у сарадњи са Царло Ратти 
Ашоциате, већина биљних врста 
које су на небодеру и око њега су 
аутохтоне, а како би несметано 
успевале, топлота и влажност 
ваздуха су им прилагођени током 

целе године.
Архитекте описују Капита 

спринг као интеграцију природе 
и дизајна. „Због јединственог 
карактера сингапурског 
урбанизма и изузетно густог и 
зеленог растиња, одлучили смо 
да дизајн који укључује биљке 
– учинимо вертикалним”, рекао 
је оснивач Бјарке Ингелс Гроуп, 

Бјарке Ингелс, додајући да је 
торањ „као визија будућности 
у којој град и село, култура и 
природа могу коегзистирати”.

Капита спринг је једна од 
неколико „биофилних” зграда 
које су отворене у сингапурском 
округу Даунтаун Кор последњих 
година. Неколико блокова 
даље, хотел „Паркројал колекшн 
Пикеринг” има скоро 100.000 
квадратних метара зеленила, 

са низом балкона прекривених 
дрвећем и биљкама.

Око километар јужније, некада 
црвена спољашњост хотела 
„Оежија” полако постаје зелена 
док више од 20 врста пузавица и 
винове лозе прекривају његову 
фасаду.

У Сингапуру је изградња 
зелених површина и законски 
услов у неким областима.

Влада Сингапура се дуго 
промовише као „град-башта”, 
термин који је први применио 
бивши премијер, Ли Кан Ју, 
1960-их година. У деценијама 
након тога, планери су започели 
програме садње дрвећа широм 
града и пројекте уређења 
његових огромних јавних 
стамбених комплекса, преноси 
РТС.

Град-држава такође захтева да 
инвеститори приватне својине 
одвоје простор за зеленило када 
граде нове вишеспратнице.

Сингапурска управа за 
урбани развој истовремено се 
нада да ће се пословни кварт 
оваквом политиком управљања 
претворити у оно што назива 
„24-сатни живахни комерцијални 
кварт”.

ФОТО: (Инстаграм Twitter/ 
AAsArchitecture)

Извор: Политика
 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈИ СУ ИЗУМИ 

ИЗ СРЕДЊЕГ ВЕКА 
ПРОМЕНИЛИ СВЕТ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НЕБОДЕР У СИНГАПУРУ ИМА 
НЕОБИЧАН ПАРК ЗА ШЕТЊУ

КОЛИКО ШОЉИЦА ЧАЈА 
ВОДИ У ДУГОВЕЧНОСТ?
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Град Сомбор је у оквиру сарадње са 
Развојном Агенцијом Војводине приказао 
своје инвестиционе потенцијале на сајму 
„Експореал“ у Минхену.

Сомбор је на сајму представио 
градоначелник Антонио Ратковић, 
који је током три сајамска дана, од 3. 
до 5. октобра, одржао низ састанака са 
потенцијалним партнерима, од којих су 

неки већ присутни на тржишту Србије.
Сајам инвестиција, некретнина и 

услуга, један од највећих годишњих 
сајмова који се одржавају у Немачкој, 
представља одличну прилику за 
промоцију инвестиционих локација и 
могућности града Сомбора, али и ширег 
региона. Основна тема овогодишњег сајма 
је развој дистрибутивних и логистичких 

капацитета будућности, као и подстицање 
локалног и регионалног туризма кроз 
изградњу нових смештајних капацитета и 
развој постојећих туристичких локација.

На штанду „Invest in Vojvodina”, поред 

Сомбора присутни су били представници 
Суботице, Кикинде, Зрењанина, Сремске 
Митровице и Новог Сада.

 Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Суботичка синагога, бисер 
мађарске сецесије по коме је 
наш град постао препознатљив, 
изграђена је давне 1902. године 
и ове године обележава јубилеј 
од 120 година. Њена судбина 
није увек била блистава, 
годинама је била руинирана, 
прве активности на обнови 
почеле су седамдесетих година 
прошлог века, а пре непуне 
четири године и званично је 
отворена за посетиоце.

Аутор: Б. Николић

Од тада до данас ју је посетило преко 50 
хиљада људи.

-Ми пишемо статистику и имамо 
значајан број земаља, одакле су долазили 
посетиоци. Ове године имали смо туристе из 
Индије, САД, али и са афричког континента, 
а наравно да највише посетилаца имамо из 
земаља региона попут Мађарске и домаћих 
посетилаца. Прве године је било негде 
око 20.000 посетилаца, потом је цовид 
ту бројку знатно смањио, да би прошле 
године имали негде око 10.000, а тренутно 
смо близу 15.000 посетилаца.- објашњава 
Хајналка Илеш, координаторка Фондације 
„Суботичка Синагога“

Ремек-дело будимпештанских 
архитеката Јакаба и Комора, Суботичка 

синагога данас представља споменик 
културе од изузетног значаја. Када је 
изграђена, 1902.године била је верски 
објекат суботичких Јевреја, који су тада 
чинили три до четири одсто укупног 
становништа.

Ратна дешавања оставила су траг, 
популација суботичких Јевреја смањена је, 
а Синагога је била руинирана. Обнова је 
почела пре пола века, објекат је заштићен, 
а радови су трајали неколико деценија. 
Синагога је свечано отворена 2018. године, 
и од тада је постала место културних 

збивања, али и туристичка атракција. 
О томе колико је Синагога атрактивна 
за туристе, најбоље говори и недавно 
емитована емисија “Еуропе фром абове” 
на телевизији Натионал геограпхиц, у којој 
су представљене лепоте Србије, а почетак 
емисије је обележила суботичка Синагога.

Поводом обележавања јубилеја, 
у Синагоги је организован концерт 
Јудите Хајдок на оргуљама, као и научна 
конференција „Светска културна баштина 
стара 120 година“.

Извор: Нове суботичке новине

ПОРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ, СУБОТИЦА ИМА НОВУ АТРАКЦИЈУ ЗА ТУРИСТЕ

ПРЕКО 50 ХИЉАДА 
ЉУДИ ПОСЕТИЛО 

СИНАГОГУ ЗА 
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

СОМБОР ПРЕДСТАВЉЕН НА САЈМУ „ЕКСПОРЕАЛ“ У МИНХЕНУ

ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 

Покрајинска влада издвојила је 534 
милиона динара за финансирање пројекта 
Наставак техничко-технолошког опремања 
нове зграде Јавне медијске установе РТВ – 
фаза 2 чијом реализацијом ће бити створени 
услови да део запослених, који је и даље у 
старој, неусловној згради, пређе у нову зграду, 
изјавио је председник Покрајинске владе Игор 
Мировић данас након потписивања Уговора о 
преносу средстава.

- На тај начин ћемо комплетирати целину 
и обезбедити много боље услове за све 
редакције и довршити овај важан посао, 
који смо започели 2017. године. За непуне 
две године смо заједно са Владом Републике 
Србије док је на њеном челу био Александар 
Вучић, успели да направимо овај објекат и 
оснажимо јавни медијски сервис Војводине, 
који има изузетну улогу у информисању 
грађана, производњи програма и у другим 
областма попут образовања и културе, али 
и у производњи програма на мањинским 
језицима, истакао је председник Мировић.

Председник Мировић подсетио је на то да 
је био на челу Одбора за изградњу нове зграде 
РТВ-а, која је срушена у НАТО бомбардовању 
1999. године.

- Овој инвестицији дајем и лични печат јер 
сам управо овде радио као хонорарни сарадник 
1989. и 1990. године. Остала је и лична обавеза 
која ће на овај начин бити у потпуности враћена 
као дуг онима који су заједно са мном овде 
радили, а више нису међу нама, али и свима 
другима који су у минулим деценијама изгарали 
и стварали да би Радио-телевизија Војводине 
данас у овим условима, много бољим него 
раније, могла да егзистира“ - рекао је Мировић 
и оценио да ће реализацијом ове инвестиције 
запослени бити много задовољнији.

Овај уговор омогућиће комплетно 
опремање Студија 1 и Студија 2 и одговарајућих 
аудио и видео режија, опремање Њуз деска 
додатном ИТ опремом и софтверима, опремање 
дела аудио-видео дата центра, допуну аудио и 
видео инфраструктуре, систем за емитовање 
телевизијског програма у ХД технологији за 

оба телевизијска канала и централизовани 
систем за припрему, производњу, извођење, 
дистрибуцију и архивирање информативног 
програма. Уговор су потписали покрајински 
секретар за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама Драгана 
Милошевић и в.д. директор ЈМУ РТВ Јожеф 
Клем.

- Захвални смо Покрајинској влади на 

издвојеним средствима којима ћемо опремити 
два информативна студија и створити 
много боље услове за рад запослених, као 
и за производњу бољег, квалитетнијег и 
садржајнијег програма - изјавио је Клем и додао 
да очекује да ће опремање бити завршено у 
наредних шест до девет месеци.

Извор: Новосадски репортер

МИРОВИЋ: ЈОШ 534 МИЛИОНА ДИНАРА
ЗА ОПРЕМАЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ РТВ-А
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ВРШАЧКА „МАГИЧНА ЈЕСЕН“ 2022

На тргу Светог Теодора, у 
центру Вршца, од 13. до 15. 
октобра одржана је сајамска 
манифестација „Магична јесен“, 
у организацији Туристичке 
организације Вршац. Ове 
године јесењи сајам је окупио 
преко шездесет излагача, 
међу којима удружења жена, 
пољопривредна газдинства, 
пчеларе, креативце и 
произвођаче цвећа и садног 
материјала. Слатки и слани 
локални специјалитети, 
зимница, ручно рађене кућне 
декорације за предстојећи 
период само су део понуде 

која ће дочекати све оне који 
посете „Магичну јесен“ на 
градском тргу. Захваљујући 
помоћи „2.октобра“ велики 
натпис „Вршац“, код музичког 
павиљона, украшен је јесењим 
бојама и производима. У периду 
од 11-13 сати данас, у центру 
трга, код Крста, одржан је јавни 
час сликања и цртања за децу. 
Талентовани вршачки дечаци и 
девојчице украшавали су својим 
цртежима бундеве, које ће после 
манифестације красити излог 
туристичко-информативног 
центра Туристичке организације 
Вршац, у Дворској улици.

ШЕЗДЕСЕТ ИЗЛАГАЧА НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ
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Да ли је Паја Јовановић 
сликао Триптихон неком 
заумном енергијом, увидом 
у будуће песме свог земљака 
Васка Попе?

Паја је насликао земљу која 
се једе, град у зрну грожђа 
који се бави алхемијом вина.

Паја Јовановић је у 
Триптихону наговестио идеју 
велике ликовне синтезе коју 
нико није  следио, а Васко Попа 
је песник аналитичар, песник 
који је алхемију поезије увео 
у предворја хемије као песник 
Лавоазије пар векова раније 
и нестао је, да пева за неког 
другог јер овде није имао 
наследнике.

На Пајином Триптихону 
можемо набројати низ главних 
праваца модерне чак и 
постмодерне уметности као 
велике синтезе јер синтеза је продукт 
победе закона  менталне хемије 
а не стихова бастрда. Васко Попа 
је био песник који је ослушкивао 
музику речи, гласова, али и њихову 

превратничку логику.
Можемо бити отуђени од других 

људи, од себе као социјалне слике, 
али оно суштинско отуђење је 
испразни живот у коме се ниједном 
нисмо усудили да се окупамо 

у искуствима бића духовности, 
гурајући га под тепих зарад важнијих 
ствари које сада, на прагу доба 
метамодернизма, може радити свака 
тричава машина. Али машина нема 
живу хемију која је стара милијарде 
година и исто толико стрпљива, 
упорна и ћутљива. Чудесни скенер 
са безброј сензора самоперцепције 
и саморефлексије могао нас је увести 
у најтајанственију појаву у свемиру 
креативну, превратничку, жилаву 
масу ћелије, живог ткива које напаја 

речи, али речи не напајају њега.
Људи Пајиног времена нису 

чули за хемију, деца о томе 
нису учила, али Пајин хумани 
свет живео је у хармонији са 
амбисима незнања који нису 
били застрашујуће искуство 
већ невино незнање.

Таленат даровитог обличи 
речи, тонове, боје, понуди их 
оку, уху, другим људима и неким 
чудом речи, звуци, неке флеке, 
боје, облици некако продру у 
тамни вилајет нашег ума који је 
велики Фројд назвао подсвест 
и тамо направи диверзију којом 
надгради биолошку структуру 
неурохемије и краткотрајно 
искуство уметности, као 
објаве личне даровитости, 
чуда комуникације, којој 
тако багателно окрећемо 
леђа кад неко свој дар дарује 

недаровитом да испегла неправду 
разлике међу људима, коју уметност 
као сушта демократија одувек 
покушава да врши као мисију 
много успешније од свих устава  
прокламација правних књига.

Шта то знају спокојни људи на 
Пајином Трипотихону што смо ми, 
негде у помами стицања, заборавили 
или изгубили?

Т. Сухецки  

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

Међународни Сајам књига у Београду одржава 
се после две године од 23. до 30. октобра 2022. 
Књижевана општина Вршац биће присутна и ове 
године на највећој манифестацији књига у овом 
делу Европе, као што је била више од тридесет 
година уназад. Свих ових година издања КОВ-а 
су пропраћена великим интересовањем од 
стране читалачке публике, критике и медија, а 
КОВ годинама прати реноме једне од најбољих 
издавачких кућа, пре свега у жанру поезије. КОВ је 
издавао првенство квалитетну, а не комерцијалну 
литературу и управо зато је 2004. године био 
проглашен за издавача године на овој престижној 
манифестацији. 

Ове године земља почасни гост Сајма је Румунија. 
У Србији не постоји издавач са више објављених 
дела из румунске књижевности него што је КОВ. 
Током година објављено је двадесетак књига 
најзначајнијих румунских аутора који су пронели 
славу румунске књижевности широм света:  
Еминеску, Емил Сиоран, Мирча Елијаде, Еуђен 
Јонеску, Урмуз, Лучијан Блага,Никита Станеску, 
Ана Бландијана, Шт. Ауг. Дојнаш, Јон Карајон, 
Ђелу Наум, Јон Лука Карађале, Марта Петреу, 
Александру Ековоју и многи други. Већина ових 
дела је у преводу Петру Крдуа, али и других наших 
значајних преводилаца са румунског језика као 

што су Ђура Миочиновић и Габријел Бабуц. 
Крду је као преводилац објавио румунске 
писце и у другим престижним издавачким 
кућама у Србији и земљама у окружењу. Он 
је добио и најзначајније признање Друштва 
преводилаца Србије „Милош Ђурић“ за 
превод књиге „Муња и хладноћа“ Никите 
Станескуа. 

Ове године КОВ је у знак поштовања 
према румунској књижевности објавио 
две значајне књиге: „Румунска књижевна 
авангарда“ и „Сузе и свеци“ Емила Сиорана, 
књигу која се у Румунији појавила 1937. и 
коју је Сиоран препоручио Крдуу за превод, 
сматрајући је својом најбољом књигом 
написаном на румунском. КОВ се и овог пута 
доказао као издавач без премца који уме да 
негује врхунску књижевност и добросуседна 
књижевна пријатељства, на свој лични понос 
као и понос града Вршца. 

Промоције КОВ-ових књига одржаће се у 
сали Васко Попа, у четвртак и петак, 27. и 28. 
октобра 2022. у 17 часова и на штанду КОВ-а 
свакодневно. Штанд се налази у Хали 1 на 
партеру, у такозваном великом прстену Хале 
1. 

Сања Вукелић 

КОВ НА 65. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ 

НЕГОВАЊЕ ВРХУНСКЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ 

МИСАО ПЕТКОМ
Са турске тачке гледишта хајдук 

Вељко био је Веља Невоља.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (188)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ВАСКА ПОПЕ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Ниједан конфликт не сми бити
Покриће за крвопролиће.

Зоран Ђуровић Ђурке
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ПРИЧУ О КЛАВИРСКОЈ ВИРТУОСКИЊИ

Беате Ригирт је написала изванредну 
причу о једној од најзначајнијих клавирских 
виртуоскиња, чија се генијалност пореди 
са Моцартовом, и њеној љубави са 
композитором Робертом Шуманом.

Лајпциг, 1835. Када шеснаестогодишња 
Клара свира клавир, сале су распродате 
до последњег места. Већ пет месеци је на 
концертној турнеји са оцем. Оно што личи на 
складну заједницу, заправо је прави пакао. 
Њих двоје су у свађи и нема изгледа да ће се 
помирити. Разлог: Клара је заљубљена.

Отац се противи да се Клара тако рано 
веже, а поготово за Роберта Шумана, 
тог, додуше, веома даровитог младог 
композитора, али и сиромашног ветропира 
потпуно неспособног за живот. Клара, која 
је наследила не само очев музички таленат 
већ и његову својеглавост, одлучује да се не 
повинује очевој вољи. Доказаће му да има 
озбиљне намере с Робертом, али и да може 
да буде самостална.

„Клара Шуман и музика љубави“ Беате 
Ригирт можете пронаћи 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“ 
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог 
пута обезбедили смо два примерка књиге 
„Клара Шуман и музика љубави“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com, са 
назнаком: За Лагунину књигу.

У прошлом броју поклањали смо два 
примерка књиге Симониде Милојковић 
„У загрљају принца таме“, освојиле су их 
Данијела Јухас и Љиљана Вукелић.

Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, са собом 
је потребно понети последњи број „Куле“.

„МУЗИКА 
ЈЕ ВАЗДУХ 

КОЈИ ДИШЕМ“
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ 

Поводом Светског дана хране који се обележава 16. 
октобра, Дом здравља Вршац у сарадњи са маркетом 
Универекспорт 013, организовао је бесплатне превентивне 
прегледе. 

- Имали смо диван повод да искористимо овај дан који 
је посвећен производњи, дистрибуцији и припреми хране. 
Битно је да људима укажемо да хигијена руку и припрема 
хране утичу на наше здравље. Ако се придржавамо онога 
да је храна лек, требало би да то заиста и применимо – 
рекла је др Рајна Душанов, специјалиста хигијене и исхране. 

Ове године Светски дан хране обележава се под 
слоганом „Производња здраве хране и заштита животне 

средине“, са акцентом на третман производа у узгоју и 
здравом начину припреме хране. 

- Јако је битно добро опрати и очистити храну, и што 
краће је термички обрађивати, да се не би уништили 
витамини и минерали. Такође, доручак као први оброк 
морао би бити најважнији, а требало би форсирати и воће и 
поврће, а месо и млечне производе конзумирати у мањим 
количинама – додала је др Рајна Душанов. 

Поред прегледа и контроле основних параметара, 
грађани су у оквиру акције на поклон добили по јабуку, као 
симбол здравља. 

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ И 
САВЕТИ О ЗДРАВОЈ ИСХРАНИ 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

Европски дан борбе против 
трговине људима, 18. октобар, 
обележен је интерактивном 
трибином, предавањем и 
вршњачком едукацијом за 
ученике средњих школа, у 
организацији Црвеног крста 
Вршац и Гимназије „Борислав 
Петров Браца“. Фокус је био на 
коришћењу нових технологија 
и изазовима са којима се млади 
срећу на интернету. 

- Интернет, друштвене 
мреже и све оно што нам је 
данас доступно представља 
велику опасност за младе људе. 

Због тога их едукујемо 
о мерама опреза којих 
се треба придржавати 
– истиче Сузана 
Цветановић, секретарка 
Црвеног крста Вршац. 

Према њеним 
речима, рана едукација 
је веома битна, па се о 
овим темама говори и 
са старијим основцима. 
Кроз редовне наставне 
активности ове теме 
су присутне већ од шестог 
разреда основне школе, а 
интерактивне радионице и 

вршњачке едукације су за 
младе међу најделотворнијим 
начинима учења о овим 
важним темама. 

ПРЕСУДАН ЗНАЧАЈ 
РАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ 

У Вршцу је обележен 
Међународни дан слепих 
и слабовидих, „Дан белог 
штапа“, 15. октобар. 
Циљ овог дана који се 
обележава широм света 
је промовисање идеје о 
самосталности слепих 
и слабовидих особа 
и подизање свести о 
важности интеграције 
ових људи у све сфере 
друштвене заједнице. 

Током претходних 
година, у Вршцу су 
уређени и прилагођени 
прелази, постављене су 
рампе при образовним, 
културним и здравственим установама, оборени 
су ивичњаци на раскрсницама и постављени су 

звучни семафори који олакшавају самостално 
учешће у саобраћају слепим и слабовидим 
особама. 

ДАН БЕЛОГ ШТАПА 
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MAGYAR TÜKÖR

KUKORICAFESZTIVÁL TORDÁN
 »Szombaton rendezték meg az immár hagyományos 
kukoricafesztivált Tordán

KÖNYVBEMUTATÓT TARTOTTAK MUZSLYÁN

A Muzslai Petőfi Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület-

ben került sor „A muzslai fa-
lu végén szól a muzsika” című 
könyv bemutatójára, amely Le-
le József, muzslyai citeramű-

vész dallamait tartalmazza. A 
könyv a csókai születésű Borsi 
Ferenc jóvoltából látott nap-
világot, aki jelenleg az Óbu-
dai Népzenei Iskola tanára. -A 
muzslyai citerajáték egy olyan 

különleges, egyedi szín a ma-
gyar népzenében, amiről még 
a szűkebb szakma sem tudott 
igazán. Úgyhogy ezzel a kiad-
vánnyal most azért előtérbe ke-
rül ez a zenei anyag. Érdemes 

volt elkészíteni Lele Józsi bácsi-
val közösen ezt a könyvet, mert 
a közel 60 dallam, amit ebben a 
kötetben meg lehet találni, egy-
harmada teljesen új változat – 
mondta a többi közt a könyv 
szerzője. Lele József citerszó-
lista, a Népművészet Mestere 
cím büszke viselője elmondta, 
hogy a citerát és a citerán való 
játszást annyira szereti, hogy 
még a mai napig sem tudja ab-

bahagyni.  - Amíg én a lábam 
bírom mozgatni, a kezem, az 
biztos, hogy játszom a citerán. 
A gyerekekkel türelmem van. 
Nem haragszok rájuk. Én eltű-
rök sok mindent, mert hála Is-
tennek, úgy látszik, hogy nyu-
godtabb típus vagyok.

A könyvbemutató kere-
tében fellépett a művelődé-
si egyesület citerazenekara és 
vegyes kórusa, valamint Borsi 
Ferenc és a szentmihályi Fla-
man István citerán.

BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Jelen Janez SDB atya aranymiséje
Jelen Janez SDB atya papsá-

gának 50. évében templom-
búcsúval egybekötött ünnepé-
lyes aranymiséjét tartotta 2022. 
szeptember 10-én Muzslyán a 
Szűz Mária Szent Neve plébá-
niatemplomban.

Jelen Janez atya Arnačéban 
született (Velenje, SLO) 1944. 
július 25-én. Szerzetesi örök-
fogadalmat tett Ljubljanában 

1970. március. 5. 1972. június 
29-én szentelték papá Celjén. 
Papszentelése után Cerkni-
cán (1972), Belgrádban (1975), 
Nišben (1978), Bučkán (1979), 
Ljubljanában (1981) szolgált. 
1984-ben érkezett Muzslyára 
és azóta a Nagybecskereki Egy-
házmegyében szolgál. A plébá-
nosa megbízásából évek óta el-
látja elsősorban az écskai hívő-

közösségét. Jelenleg is kórház 
és börtönlelkész.

Az ünnepi szentmisében 
jelen voltak a Nagybecskereki 
Egyházmegye számos papjai, 
szerzetesei, és a muzslyai hívek. 
Janez atya a szentmisében hálát 
adott a Mindenható és Jóságos 
Istennek azért az életért, híva-
tásáért és az eddigi szolgálatá-
ért, valamint a hívekért, akik őt 

mindig befogadták, elfogadták, 
támogatták és szerették.

A szentmise végén pedig 
Kalapis Stojan SDB atya, mint 
rendtestvér és  muzslyai plé-
bános a saját és a hívek nevé-
ben gratulált Janez atyának, és 
megköszönte a hűséges és ki-
tartó szolgálatát és a csodála-
tos életpéldáját: „Janez atyá-
nak szívből kívánunk sok-sok 
erőt, egészséget, boldogságot, 
és gyümölcsöző szolgálatot az 
Úr szőlőjében.”

ELIAS OHOILEDWARIN SVD

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A sorsunk, hogy összetartozunk…
A közelmúltban Szajánban 

járt a szászrégeni Kolping 
Család néhány tagja. Egy hétvé-
gét töltöttek a szajáni Kolping 
edukációs központban. Kéri 
Brigitta elnökasszony a hely-
beli tagokkal együtt igyekezett 
színes programokkal és kedves 
vendéglátással megerősíteni a 
testvéri kapcsolatot romániai 
barátaikkal. Érdekes foglalko-
zásokon vehettek részt a vendé-
gek és megtekinthették Nagy-
kikinda látványosságait is. Az 
Assisi Szent Ferenc katolikus 
templomban ft. Bővíz László 

atya fogadta őket, aki hosszasan 
mesélt a templom történetéről.

Szombat este, a záróünnep-
ség keretében a szajáni Szent 
István király templomban Bővíz 
atya misét mutatott be a vendé-
gek, a vidéki és  a helybeli  Kol-
ping tagok részvételével. A ze-
nei szolgálatot a szászrégeni 
művészek biztosították Mada-
ras Péter kántor úr vezetésével.  
A templomban különleges és 
meghitt, határokon átívelő han-
gulat lett urrá. Sokak szemébe 
könny szökött a szentmise vé-
gén a Kolping dal eléneklése-
kor. Ft. Bővíz László atya meg-
köszönte az együttműködést és 
reményét fejezte ki a jövőbeli vi-
szontlátásnak.

A muzslai falu végén 
szól a muzsika...

 »Borsi Ferenc a könyvbemutatón

 »Csoportkép az aranymisés Janez atyával

 »Látogatás az Assisi Szent Ferenc templomban

 »Jelen Janez SDB atya

„
A könyv a csókai 
születésű Borsi 
Ferenc jóvoltából 
látott napvilágot, aki 
jelenleg az Óbudai 
Népzenei Iskola tanára

KÁTITY ENIKŐ

hírek képekben

Új feliratok
Az Újvidék és Belgrád felől a városba érkezőket új felirat 

várja, ugyanis a Bagljaš, illetve az autóbuszállomásnál 
lévő körforgalnakban hétfőn elhelyzték a Zrenjanin 3 di-
menzios kiírását. A város nevét az említett helyeken ciril 
betükkel tüntették fel.

A város elnevezésem mellett Nagybecskerek címere is 
megtalálható a körforgalakban.

A felirat és a címer az esti órákban nem lesz kivilágít-
va, hogy ne vonha el a vezetők figyelmét amikor a körfor-
galomban közlekednek.

A műanyag feliratot a Bodax tim és a Diginet vállalatok 
készítették el. FOTO: GRAD ZRENJANIN

KÖRFORGALMAK
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем стару кућу на плацу од 
1580 м², близу центра, широка улица. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем плац у Малом Жаму30 ари, 
3 спојена, асфалт до плаца, повољно. 
Хитно. Тел. 061/1761-808

Плац за продају на отвореном од 
1.200 м² преко Хелвеције. Тел 064/1979-
069.

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

Продајем плац ширине 20м дужине 
80 м, сва инфраструктура на плацу. Тел. 
064/1979-069

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.

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

Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел. 
064/2355-436

Издајем гарсоњеру , Војнички трг, 
намештенa, 35м2, грејање топлана. 
Тел.063/7788-483.

Издајем намештену кућу у Вршцу, 
три собе, два купатила и кухиња цена 
(месечни закуп)100 еура плус депозит. 
Тел. 061/6093-880.

Издајем гаражу у центру града, 
може и као магацински простор до 
50м². Тел 064/8372-635.,

Издајем  локал или канцеларије, 
центар, приземље, паркинг. 
Тел.064/1979-069.

Тражим 2,5 или трособан стан 
у центру у згради са лифтом или у 
приземљу са намештеном кухињом. 
Тел. 061/2007-908

Изнајмљујем кућу око 650 
м² за привредну активност. Тел. 
064/2355436

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 две веш машине“Горење“ 
новије генерације, потпуно исправне 
у екстра стању. Цена повољна. Тел. 
061/3071-085.

Продајем фрижидер класичан 
Обод Цетиње (у висини радних 
делова) старији, исправан, веома 
повољно.Тел. 061/3071-085

На продају круњач-прекрупач, два 
кауча, три фотеље, две  плинске пећи. 
Тел. 064/1271-375.

На продају  телевизор лед „Vox“ 
32 инча(82 цм) мало коришћен, и 
разне кућне апарате све је ново 
некоришћено. Тел. 064/3906-276.

Продајем мини линију“Панасоник“ 
нова, ЦД радио касетофон „Vox“ нов, 
маскирни комбинезон бр 58 за ловце 
и риболовце. Тел. 064/3906-276.

Продајем расипач ђубрива 400 кг 
и плаву пластичну бурад 200 л (мали 
отвор) 7 ком. ТЕл. 065/2579-100.

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

Женски бицикл швајцарске 
производње КАЦ нов, повољно. Тепих 
3х2 м. Тел.064/4256130

Продајем Wufer звучник за ауто, 
кацига, мали  стари ТВ пријемник, 
сет столива,  три кухињска дела 
очувана. (за фрижидер 1,90 х 60, један 
са фиокама, 4ох 60х 85, 5 комада 
канистера од 25 литара а 4 комада од 
10 литара, три лустера. Тел.064/1830-
018.

Продајем комплет зимских гума 
нове „Клебер“ 185/65Р15, на челичним 
фелнама са 4 рупе. Тел. 065/3184-084

Ауто гуме са челичним 
фелнама,Сава ескимо 195/65 Р15 5 
рупа, мало коришчене. Тел 060/8070-
109.

На продају плинска пећ Алфа. Тел. 
063/482-418 и 013/ 861-419.

Плиносервис врши квалитетно 
поправку свих врста плинских пећи и 
шпорета. Тел. 064/389-2738 и 013/861-
419.

На продају ракија од дуње и кајсије 
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4 године стара, награђена сребрном 
медаљом на сајму. Тел 064/1979-069

Продајем цептер посуђе ул. 
Војводе Книћанина 70 Вршац . Тел. 
064/2582696

Продајем пекарску пећ висина 170 
цм, ширина 95цм, дубина 160 цм, свва 
од росфраја, за  пециво, бурек, хлеб. 
Тел. 064/1979-069.

Купујем флаше са навојем, чисте. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем – мењам голубове 
лепезане за кукуруз. Тел. 064/4902-
239

Продајем мотор Сузуки-интрудер 
(чопер) прешао 15.000км, као нов. Тел 
064/1979-069

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. 
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

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.

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.

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског рата 
у одличном стању, висок

сјај, са оргинал кључевима. Тел. 
064/8582-495.

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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Из пера ауторке бестселера Кристине 
Олсон стиже нови криминалистички 
серијал чија се радња одвија на западној 
обали Шведске. Мистерија и атмосфера 
спајају се док сланкасти морски ветар 
поздравља придошлицу у ту заједницу: 
Августа Стриндберга.

Август стиже у Ховенесет исте ноћи 
када нестаје локална учитељица, Агнес 
Ериксон. Недавно је иза себе оставио 
уносну каријеру у свету финансија 
и живот у великом граду. Све зарад 
остварења вишегодишњег сна: да 
отвори антикварницу. Напокон ће моћи 
да ради оно што је одвајкада волео, и то 
у месту у које је годинама чезнуо да се 
врати.

Али идилична мала заједница 
Ховенесет уздрмана је до темеља 
нестанком једне од највољенијих 
житељки. Полиција, на челу са 
непоколебљивом Маријом Мартинсон, 
тражи је ноћу и дању. Међутим, како 
дани пролазе, нада да ће Агнес наћи 
живу све више бледи. Шта јој се заиста 
десило? И зашто Август не може да 
се отресе непријатног осећања да је 

кључ за решење мистерије у његовим 
рукама?

„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, „Олуја долази“, 
који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Соко Спарте“, освојиле су је 
Драгана Грбић и Гордана Панић. 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“.

СЕРИЈАЛ О 
АВГУСТУ 

СТРИНДБЕРГУ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ШВЕДСКИ БЕСТСЕЛЕР
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (2)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост 
српског православног владичанства вршачког, дужност 
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је 
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и 
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При 
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним 
и обилатим историчким изворима којима је своје 
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте 
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели 
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати 
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној 
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“, 
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да 
нашој књижевности неће бити на одмет.

ПРВИ ВЕК (1690-1790.)
Оснивање вршачког 

владичанства пада у ратоборну 
периоду. Године 1690. пређоше 
на позив ћесара Леополда 1 а 
под вођством пећског патријаха 
Арсенија Чарнојевића III. 30.000 (37-
40.000) српских породица у крајева 
ове, надајући се и очекујући 
под скиптром ћесаревим лепшу 
будућност. Арсеније Чарнојевић 
довео је у ред како политичке 
тако и црквене прилике свију тада 
у јужној Угарској налазећих се 
православних Срба насељеника. 
Исте  године, посветио је између 
других и Спиридона Штибицу 
за вршачког  епископа и на тај 
начин положио темеље данас 
постојећем грчко-источном 
срп.правосл. владичанству.

Спиридон Штибица, 
заиста живљаше и делаше по 
посвећењу своме у Вршцу, 
којега беше посела ћесарска 
војска. Вршачка кула стајаше 
тада још неповређена. Са 
спиридоном као што предање 
прича, дођоше такође више 
нових насељеника, који у 
Вршцу ону варошку четврт, која 
западно од свиларске улице 
лежи, населише, а која се и 
данас “пећком малом” назива.

Тврди се надаље, да је 
вршачко владичанство још тада, 
поља и ливаде, које у месићком 
атару леже, добило и уважавало.

За владе цара и краља Леополда 
I. привилегијом 4. марта 1695. 
године, којом се Срби опраштају од 
давања десетка, потврђује се истом 
и избор Спиридона Штибице за 
епископа вршачког. По Васићу 
беше у то доба носиоцем митре 
епископске једно друго свештено 
лице - неки Герасим, одакле би се 
могло закључити да је Спиридон 
Штибица, само  пет година на челу 
своје дијецезе био, и да је те године 
умро, а своје место овоме Герасиму 
у насљедство оставио. Но не стоји 
тако. По једном документу који се 
у Будимпешти сачувао, наилазимо, 
да је Спиридон Штибица још 

јуна месеца 1700. године 
вршачким владичанством 
управљао. Ако је дакле  
речени Герасим заиста 
епископ вршачки био, то 
је могло бити само у два 
прва деценија 18. века, из 
кога времена о вршачким 
епископима немамо 
никаквих података. 

Епископско достојанство 
подарено Спиридону 
Штибици не имађаше 
собом с почетка правилно 
омеђашену дијецезу, већ се 

односило само на оно место у ком 
је епископ по гласу именовања 
свагда своју столицу имао.

По својој прилици 1702. године, 
када је град (кула) вршачки-  војском 
ћесарском која га је  напуштала - у 
смислу карловачког мира разорен 
био а Вршац с околином поново 
у турске руке пао, преместио је 
Спиридон Штибица или његов 
насљедник епископску столицу 
у Карансебеш, кога је такође 
ћесарева војска напустила била, 
али која је са своје близине Ердељу, 
ипак сигурније уточиште био.

Тек око половине 18. века, дакле 
после коначног ослобођења тако 
званог Тамишког Баната од Турака, 

па и онда нешто доцније постаде 
Вршац поново седиштем 
епископа. Од овога повременог 
бављења у Карансебешу, 
позиваху се поглавице ове 
дијецезе: “карансебешким 
епископијама”.

Да је за епископа, према 
пределима који на источној 
страни Тамишког Баната леже, 
Вршац за седиште  изабран, 
доказује не само та околност, 
да је  ова епархија првобитно 

овде установљена већ као што 
смо поменули, и та околност, 
да је столица епископска 1750. 
године из Карансебеша  опет у 
Вршац премештена била. Што се 
тиче титуле: “епископ вршачки”, 
примећујемо, да је  иста у употреби 
била краткоће ради, будући, 
грчко - источни православни 
епископи у титулама својим 
уобичајише помињати васколике 
округе (протопресвитератства) 
своје дијецезе. Тако је титула 
садањег епископа вршачког ова: 
“православни епископ вршачки, 
панчевачки и белоцрквански“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12. БРОЈ 165, 5. 

НОВЕМБАР 1986. 

ИНЕКС ХЕМОФАРМ - 
ПЛАНОВИ, ОСТВАРЕЊА И 

ПРИЗНАЊА 
-У двадесетшестој години постојања и развоја “Хемофарм” 

ће уочи предстојећег празника Републике добити и високо 
друштвено признање - Награду ослобођења Војводине.

- Овај произвођач 
фармацеутско-хемијских 
производа и амбалаже 
налази се пред новим 
послом заједничког улагања 
са познатом америчком 
фирмом “Алџон” (“Upjohn”).

Заслуживши то 
својим сталним развојем, 
организационим и 
кадровским јачањем, 
баш као и свестраним 
друштвеним агажовањем, 
колектив Инекс Хемофарм 
(РО са 600 запослених) је - по 
предлогу Председништва 
ОК ССРНВ и уз подршку ОСВ 
и Извршног већа СО - један 
од запажених добитника овогодишње Награде ослобођења 
Војводине. Ово високо друштвено признање биће уручено 
представницима фабрике уочи предстојећег Дана Републике.

У међувремену, настојећи да  ствари развојне планове, 
у низу пословних контаката током октобра, руководство 
Хемофарма имало је и значајан сусрет са високим 
представницима познате америчке фирме “Апџон”. 

 

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12. БРОЈ 

165, 5. НОВЕМБАР 1986. 

ОКТОБАР МЕСЕЦ ЗАШТИТЕ НА 
РАДУ

 На завршној свечаности ове већ традиционалне акције, 
29. октобра 1986. у великој сали СО поред извештаја о 
резултатима једногодишњег рада Општинског удружења 
за заштиту на раду, који су поднели председник удружења 
Миливоје Ковијанић и Корнелија Лука, општински  инспектор 
за заштиту на раду, обављено је и уручивање награда 
колективима који су у протеклих 12 месеци највише урадили 
на побољшању услова рада запослених.

За освојено 1. место “Новом елану” из Избишта припали су 
златна плакета и прелазни пехар. Сребрна плакета за 2. место  
додељена је Фабрици опреме у Вршцу, а “Агроуљма” за 3. 
место бронзана плакета. 

На конкурсу за најбољи  ученички рад на тему заштита 
на раду најуспешније су биле ученице ШЦ “Браћа Ацкета” 
. Тако је Лућијан Арман припала друга награда ( прва није 
додељена) и 7. 000 динара, а Татијана Митровић, такође 
ученица 2. разреда, 5.000 динара за треће место. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У препуној сали Народног 
позоришта “Стерија”, чланови КУД-а 
“Свети Сава” из Великог Средишта 
приредили су програм који је 
одушевио публику. На овом догађају, 
осим домаћина, наступили су и гости, 
ГКУД “Лаза Нанчић” из Вршца, КУД 
“Грозд” из Вршца и КУД “Абрашевић” 
из Прокупља. Програм се завршио 
заједничком песмом учесника 

и публике, “Косовски божури”, а 
награда у виду дуготрајног аплауза 
била је више него заслужена. 

“КУД „Свети Сава“ је у протеклом 
периоду имао пуно наступа на 
разним манифестацијама у региону, 
учествовали смо на неколико 
фестивала, а имали смо и једно 
гостовање ван граница наше земље 
у Мађарској. Очекујемо да ће их бити 

још више јер је то производ наших 
активности и вредног рада свих 
чланова и управе друштва”, изјавио 
је Бојан Момчилов, председник КУД-а 
“Свети Сава из Великог Средишта.

Културно уметничко друштво 
“Свети Сава” основано је 

седамдесетих година прошлог века 
под именом “Бранко Радичевић”, а 
од 2005. године носи назив “Свети 
Сава”. Друштво тренутно окупља око 
50 чланова распоређених у неколико 
фолклорних група.

ВЕЛИЧАНСТВЕН КОНЦЕРТ КУД-А 
“СВЕТИ САВА” ИЗ ВЕЛИКОГ СРЕДИШТА 

НАКОН ДВОГОДИШЊЕ ПАУЗЕ
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ВРШАЦ ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВАСИЉЕВИЋ И СИМИЋ ВОДИЛИ ДО 
ПОБЕДЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

ДУНАВ – ВРШАЦ 59:68 (19:21, 8:19, 15:16, 17:12)
Спортска хала у Старој Пазови, судије: 

Глишић, Стрика, Марковић.
ДУНАВ: Вукчевић 2, Малиџан 4, Октај 

1, Ковачевић 3, Драговић 4, Миљковић 5, 
Радовановић 7, Крсмановић 2, Петровић 
27, Дрекаловић 4.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 15, Шушић, 
Јовановић, Агоч 13, Васић, Радовић 2, 
Јурчек 6, Васиљевић 21, Робинсон 11, 
Јековић.

Екипа Вршца остварила је прву победу 
у Кошаркашкој лиги Србије савладавши у 
4. колу Дунав у Старој Пазови. Изабранике 
тренера Владимира Ђокића до победе су 

водили одлични Васиљевић и Симић.
Вршчани су средином прве четвртине, 

када је Жига Јурчек погодио тројку, 
први пут повели (11:9) и нису испуштали 
предност до последњег звука сирене у 
Спортској хали у Старој Пазови. У другој 
четвртини Вршац је стекао двоцифрену 
предност (31:20), а на полувреме отишао 
са вођством од 13 поена (40:27). У другом 
полувремену захваљујући доброј одбрани 
и бољем скоку Вршац је константно 
имао контролу резултата, домаћи нису 
успели да спусте разлику испод десет 
поена све до четири минута пре краја, 

када су кошем најефикаснијег појединца, 
Петровића, смањили на 64:57. Било је 
то све што су играчи Дунава успели да 
ураде, Вршчани су задржали предност 
и заслужено славили убедљиву победу. 
Поред доброг издања поменутог тандема 
Симић – Васиљевић, одлично је играо 
Стефан Агоч а тренера Ђокића може 
да радује и добра партија Американца 
Робинсона који је заблежеио двицфрен 
број поена. У наредном колу Вршчани ће 
у суботу, 22. октобра, у Центру Миленијум 
дочекати ОКК Београд.

КО Ш А Р К А

РИБОЛОВЦИ ВРШАЧКОГ „ШАРАНА“ ОБЕЛЕЖИЛИ 70 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА КЛУБА

Удружење спортских риболоваца „Шаран“ Вршац 
организовало је такмичење на Градском језеру поводом великог 
јубилеја – 70 година постојања. Окупило се преко 30 такмичара 
у све три категорије (кадети, јуниори и сениори). Ветар је учинио 
да улови буду нешто скромнији, али и поред тога, такмичари су 
дали све од себе да се у чуваркама нађе што више рибе. Након 
такмичења, најуспешнијим учесницима свих категорија подељене 
су заслужене награде, а дружење је настављено у просторијама 

Удружења уз ручак и пријатно расположење. 
Сениорска екипа УСР „Шаран“ Вршац 

је и ове године остварила запажен успех 
на такмичењима освојивши четири прва 
и једно треће место, а завршетак сезоне 
заказан је за недељу, 23.10.2022. године, на 
Купу „Багремар“ Крагујевац, на језеру Гружа.

С П О Р ТС К И  Р И Б ОЛ О В

ПРВИ ШАХОВСКИ МЕМОРИЈАЛ СЛАВКО ЈОВАНОВИЋ РИТИШЕВО

ВЕЛИКИ ЉУДИ У МАЛОМ СЕЛУ РИТИШЕВО
У суботу 15. октобра у  Ритишево, 

удаљеном 9км. од Вршца, 
присуствовао сам првом шаховском 
меморијалу посвећеном Славку 
Јовановићу, бившем заслужном члану 
шаховског клуба Униреа из Ритишева.

Повод за овај текст биле су ствари, 
које се данас ретко срећу у нашем 
окружењу, а то су ентузијазам, 
волонтерски рад, лепо васпитање, 
међусобно уважавање и поштовање.

Агилни шаховски ентузијасти 
шах клуба Униреа, које је предводио 
неуморни председник Војна Пау, 
окупила је шахисте из Ритишева, 
Влајковца, Вршца, Алибунара, 
Банатског Карловца и др. места 
да одају почаст свом покојном 
шаховском пријатељу Јовановић 
Славку. Скупу се бираним речима 
обратио Војна Пау и на крају позвао 
све шахисте и госте на заједничку 

вечеру организовану на крају 
турнира. Дирљив је овај гест одавања 
поштовања свом преминулом 
шаховском пријатељу, све су сами 
организовали у свом слободном 
времену, све су то људи који воле 
шах, који их оплемењује и буди у 
нама заборављене праве људске 
вредности.

Било је 39 такмичара, играло се 
11 кола по швајцарском систему, 
а победио је Романовић Трајан из 
Алибунара, други је био Повић Милан 
из Банатског Карловца, а трећи Грујић 
Саша из Вршца.

После турнира настављено је 
дружење на вечери уз рибљу чорбу.

Један детаљ ми је запао за око, 
мислим да је вредан пажње, па ћу га 
испричати. Пред почетак меморијала  
окупљали смо се у пространом 
дворишту испред зграде месног дома 

културе, један младић се издвојио, да 
не смета евентуалним непушачима, да 
би попушио цигарету. Када је цигарета 
догорела, бацио ју је на земљу, ногом 
угасио, онда се сагнуо, покупио 
пикавац и убацио га у оближњи 
пластични контејнер!! Често идем у 
Београд, али НИКАД нисам видео да 
је неко подигао пикавац и убацио га у 
контејнер, најчеће одбацују упаљене 
цигарете, па чак и запале и униште 
пластичне контејнере, ретко ко је и 
угаси, а мислим да би било право чудо 
да неко у Београду или неком другом 
велеграду уради то што је урадио овај 
младић.

Није све у великим градовима, 
скромних и неприметних великих 
људи има и у малим селима!

Драган Крагић

Ш А Х
ОДБОЈКАШИЦЕ 
ВРШЦА ПОЧЕЛЕ 

СЕЗОНУ ПОБЕДОМ, 
ПОРАЗ ОДБОЈКАША 

БАНАТА
Одбојкашице Вршца победом су почеле сезону 

у Другој републичкој лиги север савладавши у 
Инђији екипу Младости са 3:1 (25:21, 25:8, 16:25, 
25:18). У наредном колу Вршчанке дочекују екипу 
НС Волеј тим, меч се игра у недељу са почетком у 17 
часова у Сали Хемијско – медицинске школе.

Одбојкаши Баната су у 1. колу Друге лиге север 
поражени у Центру Миленијум са 0:3 од Футога 
(15:25, 23:25, 19:25). У наредном колу Вршчани су 
поново домаћини, дочекаће у Центру Миленијум 

ОД Б О Ј К А

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ПРЕОКРЕТИ У ВОЈВОЂАНСКОМ 
ДЕРБИЈУ, СУБОТИЧАНКЕ СРЕЋНИЈЕ

ВРШАЦ – СПАРТАК 86:89 (14:19, 23:23, 19:18, 21:17, 9:12)
Центар Миленијум, гледалаца 50, 

судије: Олћан, Батинић, Мишковић.
ВРШАЦ: Чанлиел, Кукић 17, Керкез, 

Веригић, Перић, Јовановић 8 (5 ск), 
Милетић 6, Ристић, Тодоровић 31 (7 ск, 4 
ас), Будимир 10 (7 ск), Стјепановић, Роглић 
14 (18 ск).

СПАРТАК: Крстајић 6 (6 ск), 
Петрекановић, Роган 43 (6 ск), Станаћев 
22 (6 ск), Хаџић, Крњајски, Зукановић 10 
(7 ск), Риђошић, Марковић, Димитријевић, 
Тодоровић 7 (4 ас), Скот 1.

После велике борбе и резултатских 
преокрета војвођански дерби у Центру 
Миленијум припао је Спартаку, чије су 

играчице захваљујући „дужој“ клупи 
сачувале свежину и концентрацију за 
продужетак. У регуларном току виђена 
су два велика резултатска преокрета, оба 
у режији Вршчанки. Спартак је у првом 
полувремену ношен игром изванредне 
Дајше Роган стекао предност од 13 
поена (31:18) и чинило се да је на путу ка 
сигурној победи. 

Међутим у другом полувремену 
ствари је у своје руке преузела најбоља 
играчица Вршца, Марија Тодоровић, која 
је у тандему са искусном Ивом Роглић 
иницирала серију Вршца за потпуни 
резултатски прикључак (41:42), а када 

свој шутерски допринос додала Неда 
Кукић, Вршчанке су преузеле вођство 
(49:46). У завршници треће четвртине 
Тодорвићева је тројком донела највећу 
предност Вршцу на утакмици од 4 поена 
(56:52), међутим после два вихорна улаза 
Роганове и тројке Зоране Тодоровић 
Суботичанке су трећи период завршиле 
са вођством (60:56).

Средином последње четвртине 
Спартак је кошем Душице Станаћев повео 
са седам поена разлике (70:63) и чинило 
се да је поново близу победе. Међутим, 
уследио је нови налет екипе тренера 
Мирослава Кањевца, разиграла се до тада 

неприметна Јелена Будимир, Вршац је 
изједначио на 77:77, а у поледњем нападу 
Роганова је промашила зицер за победу 
Спартака. Уследио је продужетак од пет 
минута.

Захваљујући Станаћев и Роган, које 
су постигле свих 12 поена за Спартак у 
продужетку, гошће су дошле до вредне 
победе, док Вршчанкама остаје да жале 
за пропуштеном приликом да тријумфују 
пре свега због двоцифреног броја 
промашених зицера.

Б. Ј.
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Дуел ОФК Вршца и Графичара 
заслужено је припао гостима из 
Београда, који су до тријумфа дошли 
евроголовима Кнежевића и Николе 
Митуљикића. Меч је у потпуности 
оправдао очекивања љубитеља фудбала 
јер је у првом полувремену виђена 
узбудљива борба равноправних ривала 
уз обиље чврстих дуела и огромну 
потрошњу енергије. Изостале су само 
гол прилике, али не због неспретности 
или неагилности нападача већ због 
беспрекорне игре дефанзиваца у оба 
састава. У одбрани гостију доминирао 
је Сенегалац Фалу, у потпуности је 
зауставио најбољег стрелца Вршчана 
Павлова, док су нападе Београђана 
мајсторски заустављали пре свих 
капитен ОФК Вршца Владан Благојевић, 
као и борбени Илић и Петрић.

У другом полувремену Графичар 
је преузео иницијативу и почео да 

напада конкретније. У 56. минуту у 
стопостотној шанси био је Бубања, 
његов ударац маестрално је одбранио 
голман домаћих Марковић, одбијену 
лопту прихватио је Кнежевић и са 13-14 
метара, искоса са леве стране, прецизно 
пласирао лопту у горњи угао гола ОФК 
Вршца, 0:1.

Вршчани су у 66. минуту имали велику 
шансу да се резултатски врате после 
акције акције и центаршута Вујића са 
леве стране, Павлов је пропустио лопту 
Греку, шут младог нападача Вршчана 
изблокирао је искусни Ибањез.

Када се очекивао последњи звиждук 
судије Илића, победу гостију потврдио 
је Никола Митуљикић изванредним 
ударцем из казненог простора са десне 
стране затресао је мрежу Марковића 
и добио апалуз објективне вршачке 
публике.

Б. Ј.

СПОРТ

УЗБУДЉИВА НЕДЕЉА У МОЦАРТБЕТ ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ОФК ВРШАЦ СЛАВИО ПРОТИВ 
РАДНИЧКОГ ИЗГУБИО ОД ГРАФИЧАРА

ФУД БА Л
МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 14. КОЛО 

ОФК Вршац - Раднички (НБ)    2 : 1
Инђија Тојо Тајрес - ГФК Слобода  0 : 0
Металац - РФК Графичар   1 : 3
Раднички (СМ)- Јединство (Уб)  1 : 0
Мачва- Трајал    3 : 1
Лозница - РФК Нови Сад 1921  1 : 4
Рад - Златибор    2 : 1
ИМТ - Железничар   0 : 0
  
1.ИМТ  14 10 3 1 33
2.РФК Графичар 14  9 3 2 30
3.Инђија Тојо Тајрес  14  5 7 2 22
4.Железничар 13  6 4 3 22
5.ОФК Вршац 14  6 3 5 21
6.Металац 14  5 3 6 18
7.Раднички (СМ) 14  4 6 4 18
8.Јединство (Уб) 14  4 5 5 17
9.ГФК Слобода 14  3 8 3 17
10.Мачва 13  4 5 4 17
11.РФК Нови Сад 1921 14  4 4 6 16
12.Рад  14  3 6 5 15
13.Раднички (НБ) 14  4 2 8 14
14.Лозница 14  4 2 8 14
15.Траyал 14  3 4 7 13
16.Златибор 14  2 5 7 11

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 10. КОЛО

ЖАК - Омладинац ФАМ   4 : 1
Јединство (БК)- Борац   4 : 0
Полет - Раднички    1 : 2
Слобода - Јединство (В)   3 : 0
Јединство Стевић - ОФК Кикинда  2 : 4
Козара- Црвена Звезда   0 : 1
Младост - Пролетер   2 : 3
Војводина 1928 - Бегеј   1 : 1

1.Слобода 10 7 3 0 24
2.ОФК Кикинда 10 6 3 1 21
3.Јединство (БК) 10 6 1 3 19
4.Црвена Звезда 10 6 1 3 19
5.Војводина 1928 10 4 4 2 16
6.Раднички 10 5 1 4 16
7.Полет  10 4 3 3 15
8.Козара  10 4 1 5 13
9.Бегеј  10 3 3 4 12
10.Пролетер 10 4 0 6 12
11.Јединство (В) 10 4 0 6 12
12.Омладинац ФАМ 10 2 5 3 11
13.Борац 10 3 2 5 11
14.ЖАК  10 3 1 6 10
15.Јединство Стевић 10 2 1 7 7
16.Младост 10 2 1 7 7

ПФЛ ПАНЧЕВО 10. КОЛО

Слога (БНС) - Будућност (А)   2 : 1
Долово - Спартак 1911   2 : 1
Глогоњ - Партизан (Г)   2 : 1
Униреа- Црвена звезда   3 : 2
Потпорањ - Караш (Ј)   1 : 1
БАК - Слога (П)    3 : 4
Хајдучица - Партизан (У)   1 : 0
Вултурул - Долина    4 : 0
 
1.Глогоњ  10 8 2 0 26
2.Слога (П) 10 7 2 1 23
3.Будућност (А) 10 7 0 3 21
4.Вултурул 10 6 2 2 20
5.БАК  10 5 2 3 17
6.Слога (БНС) 10 5 2 3 17
7.Хајдучица 10 5 1 4 16
8.Долово 10 4 3 3 15
9.Партизан (Г) 10 4 1 5 13
10.Спартак 1911 10 3 3 4 12
11.Долина 10 3 1 6 10
12.Униреа 10 2 2 6 8
13.Црвена звезда 10 2 1 7 7
14.Партизан (У) 10 2 1 7 7
15.Караш (Ј) 10 2 1 7 7
16.Потпорањ 10 1 4 5 7

ОФК ВРШАЦ – ГРАФИЧАР 0:2 (0:0)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца 
1.200, судија: Милан Илић (Ћуприја) 
7, стрелци: Кнежевић 56, Никола 
Митуљикић у 90+1. минуту, жути картони: 
Илић, В. Благојевић, Петрић, Мршуља 
(ОФК Вршац), Николашевић, Фалу, 
Васиљевић, Ибањез (Графичар).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Мажић 
(од 74. Лазевски), Петрић, Грек (од 
74. Миливојевић), Илић, Павлов, В. 
Благојевић, Вујић (од 81. Стојковић), 
Килибарда (од 54. Главинић), Кадијевић 
(од 81. Брауновић), Мршуља.

ГРАФИЧАР: Манојловић, Кнежевић, 
Бубањ (од 60. Калуђеровић), Васиљевић, 
Ћурић (од 83. Бајић), Ј. Митуљикић (од 
83. Н. Митуљикић), Николашевић (од 65. 
Стојчев), Лазић, Фалу, Јовановић, Ибањез 
(од 83. Радојевић).

Стадион „Илија Пантелић“ у Новим 
Козарцима, гледалаца 100, судија: Матеја 
Чичић (Ковин), стрелци: Станаћев 20, 
Козић 72, Галић у 85. минуту.

СЛОБОДА: Ћирић, Радулашки 
(Поповић), Богојевић, Лисица (Шанта), 
Врбачки (Русић), Хованец (Козић), Ћосић, 
Станаћев, Попов, Вокић, Ковачевић 
(Галић).

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Барић (Мандић), 

Милићевић, Дунат (Цигановић), Вранић, 
Николић, Јевтић (Петровић), Ћирка, 
Јовановић (Станисављев), Рајлић (Станић), 
Тешић.

Меч у Новим Козарцима није 
обиловао шансама, али су домаћи играчи 
искористили све које су створили и 
забележили убедљиву победу у 10. колу 
Војвођанске лиге исток.

Фудбалери Јединства су на терену 

лидера првенства прекинули успешан низ 
од три узастопне победе, али су задржали 
позицију у средини табеле што је циљ ове 
сезоне. Домаћи тим је у првих 45 минута 
преко Станаћева стекао предност, а у 
финишу меча са још два поготка оверио 
тријумф. Изабраници тренера Аце 
Какована у наредном колу дочекују екипу 
Јединство Стевић из Качарева.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ ШАНСЕ ПРОТИВ ЛИДЕРА
СЛОБОДА (Н. КОЗАРЦИ) – ЈЕДИНСТВО (В) 3:0 (1:0)

Вршчани су заслужено прославили 
шести тријумф у Моцартбет Првој лиги 
Србије, после велике борбе са чврстим 
Радничким. 

Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића поштено су се нарадили 
да би освојили цео плен јер су за ривала 
имали одличан састав са Новог Београда 
чија је форма у успону. Пресудила је 
огромна жеља и решеност Вршчана да 
победом сачувају место у врху табеле.

Меч је почео идеално за госте. 
У првом нападу ка голу ОФК Вршца 
Раднички је дошао до резултатске 
предности. Величковић је сјајним 
ударцем уздрмао пречку а лопта се 
од леђа голмана Марковића одбила у 
мрежу Вршчана, 0:1. 

У 8. минуту гости су могли да 
дуплирају предност. Брз контранапад 

поново је завршио Величковић, 
овог пута његов ударац парадом је 
зауставио Марковић.

Од тог тренутка тереном је потпуно 
загосподарио ОФК Вршац. У 22. минуту 
после одличне акције Грека велику 
прилику имао је Вујић, његова бомба 
завршила је мало изнад пречке. У 

29. минуту изједначење, у силовитом 
продору био је везиста ОФК Вршца, 
Илић, с леђа га је срушио дефанзивац 
Радничког, Мелентијевић, за судију 
Јелену Цветковић дилеме није било, 
пенал за домаћи тим. Сигуран извођач 
био је Алекса Вујић, 1:1.

У финишу првог полувремена 
спортска срећа била је на страни 
Радничког. Две прилике ОФК Вршца 
остале су неискоришћене. Најпре је у 43. 
минуту Вујић силовитим волеј ударцем 
запретио Лазаревићу, лопта је замало 
отишла поред гола. У последњим 
тренуцима првог дела Илић је добро 

шутирао искоса са леве стране, лопта је 
прохујала поред стативе.

На почетку другог полувремена 
Вршчани су показали решеност да 
наставе са офанзивом. Млади Грек је у 
49. минуту упутио идеалан пас Вујићу, 
снажан шут Лазаревић је врхунски 
одбранио.

У 52. минуту колосална прилика за 
ОФК Вршац. Вујић је одлично извео 
корнер, Павлов прецизно шутирао 
главом а лопту је са гол линије избацио 
дефанзивац Радничког Мелентијевић. 

У 85. минуту пала је одлука. Бек 
Вршчана Стојковић продро је по 
левој страни, покушај Илића није био 
прецизан, али је акцију пратио Павлов 
и из мртвог угла успео да пребаци 
голмана и дефанзивце Радничког и 
погоди мрежу за вођство, победу и 
велику радост фудбалера и навијача 
ОФК Вршца.

Б. Ј.

ВУЈИЋ И ПАВЛОВ ОБЕЗБЕДИЛИ ВАЖНЕ 
БОДОВЕ ПРОТИВ НОВОБЕОГРАЂАНА

ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (НБ) 
2:1 (1:1)

Градски стадион у Вршцу, 
гледалаца 800, судија: Јелена Цветковић 
(Лесковац) 7, стрелци: Вујић у 29. из 
једанаестерца и Павлов у 84. минуту за 
ОФК Вршац, Величковић у 3. минуту за 
Раднички, жути картони: Стојковић, В. 
Благојевић, Пајевић, Килибарда (ОФК 
Вршац), Мелентијевић, Лазаревић, 
Стоисављевић (Раднички).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић, 
Петрић, Грек (од 73. Миливојевић), 
Илић (од 90. Б. Благојевић), Павлов, В. 
Благојевић (од 64. Лазевски), Бабовић 
(од 46. Килибарда), Вујић, Пајевић, 
Мршуља.

РАДНИЧКИ: Лазаревић, 
Недељковић (од 64. Сићовић), Гулан, 
Станковић (од 85. Ћурчић), Смиљанић, 
(од 90. Симић), Ахметовић (од 64. 
Мијалковић) , Величковић, Обрадовић 
(од 46. Стоисављевић), Ђокић, Којић, 
Мелентијевић.
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