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На Међународни дан детета, 20. 
новембар, у Народном позоришту 
„Стерија“ одржана је премијера представе 
за децу „Позоришна лабораторија“. Ова 
интерактивна представа намењена је деци 
од 7 до 14 година, али су је лепо прихватила и 
деца нижег узраста, кажу аутори представе. 

- Експериментисали смо током процеса 
рада. Текст је настајао применом метода 
примењеног позоришта. Развојно 
позориште и процесна драма били су путеви 
којима смо се кретали док смо стварали ову 
представу – објашњава драматуршкиња 
Бојана Иванов Ђорђевић, додајући да 
глумци на почетку процеса рада нису имали 
готов текст, већ је он настајао полазећи од 
њихових размишљања на тему – шта би 
било да глумци забораве ко су. 

Ово није први пут да се дечије представе 
оваквог типа раде у НП „Стерија“, а 
инклузивне и интерактивне представе које 
су раније постављане доживеле су велики 
успех. 

- Ова представа има елементе 
вишејезичности, јер глумци осим на 
српском проговарају и на румунском и 
измишљеном језику. Вршачко позориште 
је једно од ретких позоришта у региону које 
поред матичне сцене на српском, развија и 
професионалну сцену на румунском језику. 
То је драгуљ нашег града и читавог овог 
региона. Игра, коју потенцирамо кроз ову 
представу, такође је један од начина да се 
превазилазе разлике, па и језичке баријере 
– додала је Бојана Иванов Ђорђевић. 

ПРЕДСТАВЕ НП „СТЕРИЈА“ У СЕОСКИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЕТЕТА У НП „СТЕРИЈА“ ИЗВЕДЕНА 

ПРЕМИЈЕРА 
„ПОЗОРИШНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ“ 

Породични дом породице 
Стојадинов у Дворској улици у 
потпуности је уништен у експлозији 
приликом цурења плина. Драгиша 
Стојадинов, свештеник у пензији, 
остао је без крова над главом након 
пет деценија заједничког живота са 
супругом и породицом. 

- Ово је велико искушење за нас 
– рекао је Стојадинов, нагласивши 
захвалност што у експлозији нико 
није страдао. Стојадинов је захвалан 
и племенитим људима који су 
његовој породици притекли у помоћ, 
нарочито првом комшији који им се 
први нашао у невољи. 

Драгишин син Дејан задобио је 
опекотине првог и другог степена 
али није животно угрожен. Предстоји 
му лечење у Београду и за сада је 
обезбеђен донатор за процедуру 
пресађивања коже, али су потребна 

новчана средства за лечење. 
Први комшија помогао у невољи: 

Драгиша Стојадинов, свештеник у 
пензији

ПОКРЕНУТА АКЦИЈА ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ КОЈА ЈЕ ОСТАЛА БЕЗ ДОМА У ЕКСПЛОЗИЈИ ПЛИНА

ПЛЕМЕНИТИ ЉУДИ ПРИТЕКЛИ У ПОМОЋ
РАЧУН ЗА УПЛАТУ 

ПОМОЋИ ЗА 
ДЕЈАНОВО ЛЕЧЕЊЕ

Сви који могу и желе да 
помогну, могу уплатити 
новац на наменски рачун 
број 250-1480018151200-41, 
за Дејаново лечење. 

РАЧУН ЗА УПЛАТУ 
ПОМОЋИ ЗА 

ОБНОВУ КУЋЕ

Покренута је и акција 
помоћи породици за обнову 
куће, а новчана средства 
могу се уплатити на рачун 
број: 160-6000001543283-10. 
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Републичка изборна комисија 
саопштила је у четвртак, 17. новембра, 
коначне резултате избора за Савете 
националних мањина на територији 
Републике Србије. За Национални 
савет Румуна од 20.784 гласача 
уписаних у бирачки списак, на 323 
бирачких места у Србији гласало 
је 10.457 бирача. Према коначним 
резултатима Републичке изборне 
комисије листа „Румуни заједно – 
за сигурну будућност“ освојила је 
8.483 гласова, односно 81, 12 одсто 
и у новом сазиву Савета имаће 19 
мандата од укупно 23 колико броји 
Савет. Листа „Румунска партија – 
Румуни за Румуне“ освојила је 1.725 
гласова (16,5 одсто) и у новом сазиву 
Савета имаће 4 мандата. Носилац 
листе „Румуни заједно – за сигурну 
будућност“, др Трајан Качина, изразио 
је задовољство што су избори 
протекли у фер и демократској 
атмосфери и што није било никаквих 
примедби на ток изборног процеса. 
Нови Савет биће конституисан 
најкасније 20 дана од дана закључења 
изборних резултата.

- Задовољни смо оствареним 
резултатом на изборима, 19 
освојених мандата је нешто што 

заиста нисмо очекивали. Законом о 
Националним саветима националних 
мањина дефинисано је да се 
Савет бави остваривањем права 
у области културе, образовања, 
информисаности и употребе 
службеног језика и писма. Ми смо 
још у кампањи истицали да нам је 
најважнија област образовања, јер је 

оно кључно да би се могла остварити 
права у осталим областима. Желимо 
да наставимо стипендирање ученика 
и академаца који уче и студирају на 

матерњем језику и борићемо се да то 
буде у још већем обиму него до сада 
уз помоћ матице, Републике Румуније, 
рекао је др Качина. 

Током изборног процеса дешавало 
да поједини Румуни на територији 
Града Вршца нису могли да гласају. Др 
Качина је објаснио о чему се заправо 
радило.

- Многи људи нису могли 
да гласају јер нису били уписани 
у посебан бирачки списак. То 
практично значи да се претходно 

нису изјаснили као припадници 
румунске националне мањине и да 
желе да остваре своје бирачко право 
на изборима за  Национални савет. На 
тој едукацији ћемо такође радити у 
периоду одмах после конституисања 
Савета да не би дошли у ситуацију да 
се то понови на наредним изборима, 
већ да сви, који то желе, могу да 
остваре своје бирачко право на 
изборима за Савет националних 
мањина.

Др Трајан Качина нагласио је да 
Србија има један од најлибералнијих 
закона о националним мањинама у 
Европи.

- Радићемо на очувању нашег 
културног наслеђа јер сматрамо 
да су култура и језик оно што нас 
дефинише као народ. Припремићемо 
младе особе у области информисања 
јер сматрамо да сваки Румун треба 
бити обавештен на време о свему 
што се дешава у нашој заједници. 
Борићемо се за наше образовање, 
јер наша будућност је у следећим 
генерацијама које ће чувати наше име 
и наслеђе носити даље, закључио је 
др Качина.

Б. Ј.

НА ИЗБОРИМА ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНА УБЕДЉИВУ ПОБЕДУ ОСТВАРИЛА ЛИСТА „РУМУНИ ЗАЈЕДНО – ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ“

ОБРАЗОВАЊЕ КЉУЧНО ЗА ОСТВАРЕЊЕ 
ПРАВА РУМУНА У СРБИЈИ

Предшколци и прваци из 
целе Србије имали су прилику 
и ове године да учествују на 
традиционалном 11. дечијем 
конкурсу компаније Форма 
Идеале, под називом „Нацртај, 
обоји и освоји!“, а победницима 
конкурса свечано су, у суботу 
19. новембра, уручене награде 
у салону Форма Идеале у Екстра 
центру на Новом Београду. 

Малишани су уживали у 
приређеном програму и забави, 
а међу вредним наградама 
које су добили било је и шест 
идеалних дечијих соба и још 20 
вредних робних награда, док ће 
четврта награда, Идеална свеска, 
добитницима бити послата на 
адресе предшколских установа и 
школа. 

Као и ранијих година, стручни 

жири је одлучио да додели и две 
специјалне награде и то Школи 
за основно и средње образовање 
„Јелена Варјашки“ из Вршца и 
Дому културе из Бабушнице. 

И ове године су кроз сјајне 
радове приказани дечији таленат 
и машта, а жири је имао веома 
тежак задатак да одабере најбоље 
међу најбољима. 

На конкурсу је током протеклих 
година учествовало више од 
500.000 деце, која су на увек 
креативан начин приказивала 
како замишљају своју идеалну 
собу. Подстицањем маште 
и креативности деце, идеја 
Форма Идеале је да њихове 
прве предшколске и школске 
дане учини што радоснијим, 
опуштенијим и инспиративнијим. 

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ ФОРМА ИДЕАЛЕ 

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА 
ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ 

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

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – БАЗНА СТАНИЦА ‘’BA1508_01 

PA_ Veliko Središte’’

 ‘’A1 SRBIJA’’ ДОО доо из Новог Београда, Милутина Миланковића 
бр. 1ж поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за 
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, 
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 
Базна станица ‘’BA1508_01 PA_ Veliko Središte’’, к.п. 162 К.О. Велико 
Средиште, у улици Железничка. у Великом Средишту,на  територији 
града Вршца.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, 
може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији 
бр. 214, у периоду од 28. новембра до 07. децембра 2022. године, 
сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, 
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за 
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на 
животну средину овом органу.

 Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 
3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени 
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће 
благовремено обавестити јавност.

 Одељење за комуналне и стамбене послове 
и послове заштите животне средине

Градске управе Града Вршца
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У четвртак 17. новембра у Салону 
код Порте, удружења Тачка сусретања, 
Вршачки културни круг, Друштво за 
археоастрономска и етноастрономска 
истраживања „Влашићи“ и Друштво 
љубитеља старина „Феликс 
Милекер“ приредили су предавање 
“Археоастрономија у Србији”. О овој 
релативно новој научној дисциплине 
говорили су др Александра Бајић 
Милосављевић, лекар, проф. др 
Милан С. Димитријевић, астроном и 
Тамаш Фодор, дипл. библиотекар.

Др Александра Бајић 

Милосављевић, лекар, специјалиста 
неурологије и психијатрије се 
у последњих петнаест година 
интензивно бави проучавањем 
митологије и астрономије у 
култури (археоастрономија или 
етноастрономија), и публика је 
могла да сазна нешто више о 
њеним истраживањима феномена 
двоструког изласка Сунца изнад 
планине Трескавац у близини 
Лепенског вира, о истраживањима 
на локалитету Богово Гумно, као 
и о другим активностима друштва 

“Влашићи”.
Проф. др Милан С. Димитријевић 

српски је астроном и бивши министар 
за науку, технологију и развој. Доктор 
је физичких наука од 1978. Научни је 
саветник Астрономске опсерваторије 
у Београду и председник је Друштва 

астронома Србије. На предавању је 
говорио о почецима астрономских 
и археоастрономских истраживања 
на тлу Србије, као и о примерима 
примене астрономских знања код 
људи у старини.

Тамаш Фодор, дипломирани 
библиотекар, истраживач и археолог 
аматер из Вршца, потпредседник 
Удружења љубитеља старина 
„Феликс Милекер“ аутор више 
чланака и организатор предавања 
и изложби са циљем популарисања 

неистражених тема из прошлости 
упознао је присутну публику са 
својим теренским истраживањима, 
са посебним освртом на сарадњу и на 
даље заједничке планове и пројекте 
наведених удружења.

ВРШЧАНИМА ПРЕДСТАВЉЕНА 
АРХЕОАСТРОНОМИЈА  

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦА“ 

У оквиру пројекта „Музика 
без граница” на Међународни 
дан толеранције реализована је 
инклузивна музичка радионица 
у просторијама Градског музеја 
„Конкордија“. 

Генерална скупштина УН 
1996.године, позвала је државе 
чланице да 16. новембра обележе 
Међународни дан толеранције. Овај 
датум обележава се широм планете, 

подсећајући нас да сви имамо право 
да будемо оно што јесмо, као што 
и други људи имају право на своју 
посебност. 

Толеранција је поштовање, 
прихватање и уважавање богатства 
различитости у културама, обичајима, 
мишљењима, ставовима, религијској 
припадности, боји коже... То није 
израз слабости, попустљивости, нити 
је негативна особина. Толеранција 

је хармонија у различитостима. 
Потребно је само прихватити да 
нисмо сви исти и да је лепота управо 
у томе. Ако је неко другачији од нас, 
он нам само може прошири видике и 
обогати свакодневицу. 

На радионици су учествовали 
ученици Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“, корисници Удружења 
„Отворено срце света“ и ученици 
ШОСО „Јелена Варјашки“. Ученици 
Музичке школе представили су 
различите музичке инструменте, 

а затим су сви учесници, заједно 
склапали пузле различитих 
представљених инструмената. Уз 
пуно музике, песме и осмеха, ученици 
су провели дивно преподне. 

Овим пројектом и дружењем , 
дошли смо до закључка да заједно 
морамо радити на стварању 
толерантног друштва које уважава 
различитости и свима пружа једнаке 
шансе и могућности. 

Јелена Драмлићанин Кабић 
Марија Кери Кутлешић 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ 
ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

Учесници предавања

Вршачке планине овековечене 
на комаду керамике древног уметника
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Књигом Панонски адмирал, 
емоционалним водичем 
кроз дискографију Ђорђа 
Балашевића, новинар и писац 
Иван Ивачковић исказао је 
дубок наклон не само према 
уметности овог великог 
песника наших душа већ и 
његовом цивилизацијском 
ангажману. Књиге су 
споменици, а на ауторима је 
одговорност да у њима верно 
прикажу људе о којима пишу, 
или њихов рад, или и једно 
и друго, сматра новинар и 
писац Иван Ивачковић, који 
нам за вечност оставља књигу 
о песнику интиме и људских 
осећања, песнику љубави, у 
чијој каријери није било слабог 
албума, што је реткост и у 
интернациналним размерама. 
Оставља нам књигу о Ђорђу 
Балашевићу. „Панонски 
адмирал“ је Ивачковићев 
емоционални водич кроз 
Ђолетову дискографију, књига 
о каријери једног великог 
песника и паду једне велике 
земље. 

Колико дуго је постојала идеја 
да напишете ову књигу?

Кључни тренутак била је јесен 2019. 
године. Тада сам почео интензивно да 
радим на њој. А идеја је рођена још 
средином деведесетих. Тада сам у 
Политици објавио текст о Ђолетовом 
албуму „Један од оних живота“. Мени 
се јако допао тај албум, а Ђолету се 
јако допао тај текст. И иначе сам тада 
размишљао да пишем књиге, био сам 
већ дуго у новинарству и осећао сам 
извесно засићење. Наставио сам да 
пишем о Балашевићевим плочама с 
идејом да то једног дана буде књига. 
Али дуго нисам био спреман да је 
уобличим на начин који би ме чинио 
задовољним. У јесен 2019. знао сам да 

сам стасао за њу. И осетио сам навалу 
жеље да је напишем. С друге стране, 
већ сам био начео два друга рукописа 
и нећкао сам се, нисам знао шта да 
радим. Пресудио је пријатељски 
савет Марије Десивојевић Цветковић. 
Од ње сам добио велики подстицај и 
уверавања да књигу о Ђорђу треба да 
напишем преко реда.

Да ли је и Балашевић учествовао 
у стварању књиге?

Није, мада смо обојица то желели. 
Корона је страшно косила баш оних 
дана кад је требало да се видимо. 
Позвао сам Ђолетову ћерку Бебу и 
предложио јој да одложимо сусрет 
док се ситуација не поправи. Нисам 
бринуо о себи, бринуо сам о Ђолету. 
Већ је имао инфаркт, а полако је и 
залазио у године. Нисам желео да 
било шта ризикујемо. Ипак, он се мало 
касније разболео, а онда је судбина 
одлучила да нас растави од њега. 
Као и стотине хиљада других људи, 
био сам дубоко погођен. Оставио сам 
писање књиге, нисам био сигуран ни 
да ћу је завршити. Наговорио ме је, 
заправо, Вук Жугић, Ђолетов и мој 
заједнички пријатељ, човек који је 
организовао све Ђолетове концерте 
у Центру „Сава“. Рекао 
ми је да никако не 
одустајем, а нешто 
слично говорила ми 
је и Биља Крстић, моја 
блиска пријатељица, 
Ђолетова кума и 
његова највећа 
подршка у данима 
Раног мраза. 

У којој мери сте 
осећали одговорност 
током рада на овој 
књизи?

Књиге су 
споменици, тако 
да је одговорност 
аутора увек велика. 
Ми преузимамо 
одговорност да верно прикажемо 

људе о којима 
пишемо или да 
верно прикажемо 
њихов рад, оно што је 
њихово наслеђе. Или 
да верно прикажемо 
и једно и друго. 
Панонски адмирал 
је пун похвала за 
Б а л а ш е в и ћ е в о 
песништво и музику. 
Написао сам да је 
Балашевић за свог 
сина направио песму 
бољу од песама које је 
Џон Ленон направио 
за своје синове, 
и мислим да је то 
верна слика, да је то 
чињеница. Стало ми је 
да се зна да трагичан 
одлазак Ђорђа 
Балашевића није 
утицао ни на један 
мој вредносни суд о 
његовим песмама. 
Ништа у књизи нисам 
улепшавао зато што 
је он отишао. Да 
јесам, то би можда с 
људске стране било 
разумљиво, али било 
би неодговорно. А 
у књигама је заиста 
важно сачувати ту 
одговорност о којој 
причамо. Зато никада 
нисам никоме угађао 

док сам писао. Али Балашевићу 
није ни било потребно угађати. Реч 
је о човеку који никад није снимио 
лош албум, што је редак случај и у 
интернационалним размерама.

А јесте ли уживали док сте 
писали Панонског 
адмирала?

Јесам, и то 
уживање није било 
помућено ничим, 
док Балашевић није 
ненадано заокружио 
и испунио своју 
судбину. А када 
се то догодило, 
преплавили су ме туга 
и запрепашћеност. 
Напросто, нисам 
био способан да 
поверујем да се то 
догодило. Кад је 
умро Мика Антић, 
Балашевић је 
написао како се нада 
да је то само неки 
неспоразум, јер није 

стекао утисак да је Мика Антић од оних 
који умиру. Отприлике тако сам се 
осећао после вести о Балашевићевој 
смрти. И тако је та огромна туга ушла 
и у рукопис и постала неодвојива од 
задовољства писања. У Панонском 
адмиралу су и радост стварања и 
жалост за човеком о којем сам писао, 
и драма и помиреност са судбином, и 
многа друга осећања која, уосталом, 
помешана једна с другима, чине 
људски живот.

По чему ћете памтити Ђорђа 
Балашевића?

Као и многима другима, он ми је 
својим песмама обележио живот. 
У свима нама те песме оставиле 
су дубоке трагове. Испод тога је, 
у мом случају, нешто још личније. 
Познавао сам Балашевића тридесет 
пет година, волео сам га и поштовао 
сам га. Захваљујући његовим и мојим 
заједничким пријатељима, знам да 
је то било обострано. Балашевић и 
ја никада нисмо имали ни најмањи 
неспоразум. Никад се никаква сенка 
није појавила међу нама, што је 
редак случај када је реч о уметнику 
и критичару. Нисмо, наравно, увек 
и у свему били сагласни, али и о тим 
стварима које нисмо доживљавали на 
исти начин разговарали смо уз смех, 
кроз хумор. Памтићу га по песмама, 
памтићу га по тим нашим разговорима, 
памтићу га по концертима у Центру 
„Сава“, концертима који су били 

јединствена смеса сете, меланхолије, 
смеха и грађанске одважности.

Које његове песме ћете заувек 
„носити испод коже“, како кажете у 
књизи?

Има их заиста много. Моја 
генерација је доживљавала прву 
младост уз баладе Живот је море 
или Неки нови клинци. Касније смо 
сазнавали најцрње југословенске 
истине док смо слушали Не ломите 
ми багрење. Још касније, као увелико 
зрели људи, уз Провинцијалку смо 
схватали да имамо још много да 
учимо о љубави. Балашевић је умео да 
надвиси себе у Словенској, Бездану, 
Дрвеној песми или Портрету мог 
живота. Па онда, ту су Одлази циркус, 
Неко то од горе види све, Једном су 
садили липу, Slow Motion, Не волим 
јануар, Марим ја, Човек са месецом у 
очима... Не вреди набрајати, превише 
их је. Хајде само да кажем како су 
мени неке мање познате Ђолетове 
песме важније од неких класика. 
Мени више значе Мртви него Васа 
Ладачки.

Како треба слушати Ђолета?

Треба га слушати полако, да нам не 
би која реч промакла.

Како га објаснити генерацијама 
које нису стасавале уз његову 
музику, него је упознају сада?

Не бих то могао да кажем у неколико 
речи, јер Балашевић је сувише крупна 
и сувише значајна уметничка појава 
да би се то казало успут. Али надам 
се да ова књига управо то чини, да 
га објашњава младима који се сада 
срећу с његовим песмама. С друге 
стране, за моју генерацију, за нас из 
шездесет и неке, Панонски адмирал 
је минско поље успомена, приватни 
музеј с експонатима из оних времена 
која обично описујемо као златна, 
као и из оних времена у којима 
смо се борили, и мушки и узалуд, 
да не пропадне наша земља и да 
имамо живот по мери човека. Ђорђе 
Балашевић био је један од симбола 
таквих настојања и те борбе. Концерти 
које је деведесетих држао у Центру 
„Сава“ били су опозициони скупови 
исто колико и музичке вечери. Био 
је то храбар, честит цивилизацијски 
ангажман. Ова књига је наклон и том 
Балашевићевом ангажману и његовој 
уметности. Уосталом, код њега се те 
две ствари нису ни могле раздвојити.

Разговарала: Маја Шарић
Фото: Предраг Митић, 

Зоран Ивановић, Жељка Димић

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ИВАН ИВАЧКОВИЋ

ПОСВЕТА ВАНВРЕМЕНСКОМ УМЕТНИКУ

Ова књига је 
приватни музеј с 
експонатима из 

оних времена која 
обично описујемо 
као златна, као и 
из оних времена 
у којима смо се 

борили, и мушки и 
узалуд, да имамо 

живот по мери 
човека
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У ком периоду су настале 
фотографије које излажете и којим 
темама се баве? 

- Посетиоци ће видети изложбу 

ф о т о г р а ф и ј а 
насталих у периоду 
од 2015. до 2022. 
Овом изложбом 
обухватио сам 
свој почетнички 
период, када 
сам фотографије 
стварао искључиво 
по интуицији, 
не пратећи 
много правила, 

нити подлежући утицају неког 
професионалца. Фотографије града 
су настајале углавном у бесциљним 
шетњама градом и моментима 
инспирације, без икакве припреме. 
Портрети су махом настали у 
договору са моделима, ради вежбања. 
Теме су још увек шарене, јер сваку 
треба детаљно проћи, док се права не 
искристалише. 

И раније сте учествовали на 
изложбама и конкурсима, освајали 
награде за фотографије... Одакле 
потиче ваше интересовање за 
фотографију? Шта најчешће 
фотографишете? 

- Интересовање је спонтано почело, 
још у детињству. Користио сам дедин 
стари Канон фотоапарат на филм. Био 
је то чувени АЕ-1. Фотографисање 
се наставило у периоду студија, 
фотографисањем догађаја. Након тога, 
набавио сам професионалну опрему 
коју и данас користим. Тренутно 
највише фотографишем портрете и 

уличну фотографију. 
Шта вас инспирише у 

фотографији? 
- Дуго сам и о томе размишљао. 

Испрва је та фотографија 
представљала моменат који сам желео 
да сачувам. Како сам дубље улазио 
у тај свет, закључио сам да волим да 
некоме у портрету „украдем душу“, 
по старим веровањима. Али није 
далеко од истине, јер ме инспирише 
да овеколичим неку, односно нечију 
аутентичност, да га „сачувам“ какав 
он јесте. То није лак задатак, јер се 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ: АНДРИЈА РАТКОВИЋ

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Вечерас (петак, 
25. новембар) ће 
у галерији Дома 
војске у 19 часова 
бити отворена 
самостална 
изложба 
фотографија 
Андрије Ратковића. 
Публика ће имати 
прилику да погледа 
портрете, пејзаже 
и уличне сцене 
настале у протеклих 
седам година. Иако 
је по струци хемичар, 
Андрија Ратковић 
негује разнолика 
интересовања, а 
нека од њих, попут 
занимања за историју 
и архитектуру Вршца, 
уткана су и у његове 
фотографије. 

„НИЈЕ ЛАК ЗАДАТАК 
САЧУВАТИ НЕЧИЈУ 
АУТЕНТИЧНОСТ НА 
ФОТОГРАФИЈИ“  
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ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

људи тешко ослобађају и потребан 
је велики напор да се до тога дође. 
Коментар је углавном: „Вау, па ово сам 
ја, невероватно“. 

Како гледате на разлику између 
дигиталне и аналогне фотографије 
и на обраду фотографија? 

- Разлика је у врсти узбуђења. 
Код аналогне не знате шта је док не 
развијете филм, који може да успе 
или не успе. Код дигиталне имате 
моментални резултат и можете 
манипулисати. Али обе технике имају 
своје чари, које сами откривате док 

радите. Обрада је пожељна, али без 
претеривања. Циљ је поправити 
фотографију, а не променити је много. 
Свака обрада врло често креће са 
кичем, јер не знате још границе укуса, 
али после неког времена то легне на 
своје место. 

По професији сте хемичар. Имају 
ли природне науке и фотографија 
неких додирних тачака? 

- Наравно, природне науке и 
графика уопштено јесу визуелног 
типа. Науку не можете научити ни 
савладати ако не посматрате појаву, 

или је разумете визуализацијом. 
Исто је са фотографијом, потребна је 
машта. Наука и уметност су увек биле 
две стране једног новчића, спаја их 
интуиција. 

Из различитих углова бавили сте 
се и историјом Вршца. Због чега 
вам је она интересантна и шта су 
теме које вас највише интригирају 
у оквиру овог питања? 

- Као и све до сада, кренуло је 
спонтано. У једном моменту ме је 
привукло откривање историје и 
скривених догађаја у нашем граду. Увек 
је Вршац имао неку мистериозност, 
која је чекала да се расветли и 
разоткрије, догађаје који су тражили 
другачије тумачење. Постоји још 
много нерасветљених догађаја који 
траже свој епилог. Научничка потрага 
за одговорима ме је инспирисала да 
истражујем историју града, па чак и да 
о томе нешто напишем. Често прођем 
поред велике старинске куће или 
виле и постављам себи питања: Ко је 
ово направио? Када је настало? Ко су 
људи који су ту живели и каква им је 
била судбина... 

Т.С. 
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Пергамент као подлога за писање 
задржао се у употреби много столећа. У 
средњем веку су били чувени париски и 
нирнбершки пергаменти. Производњом 
пергамента су се бавили посебни 
мајстори – пергаментари. Изузетно 
се и до наших дана задржало писање 
најзначајнијих свечаних докумената. 
По пергаменту се писало различитим 
птичјим перима: гаврановим, орловим, 
лабудовим, враниним, а највише 
гушчијим које је било најпогодније и 
најиздржљивије.

Извор: Политика

Људи би могли да проводе дуже 
временске периоде на Месецу током 
ове деценије, рекао је представник 
Насе за „Би-Би-Си“.

Хауард Ху, који у Наси води програм 
Орион за лунарне свемирске летелице, 
рекао је да ће хабитати бити потребни 
за одеђене истраживачке мисије.

Он је изјавио да је лансирање ракете 
Артемис историјски дан за лет човека у 
свемир.

На врху ракете налази се свемирска 
летелица Орион која на овој мисији 
нема посаду, али је опремљена лутком 
која ће регистровати ударе лета на 
људско тело.

Лет је уследио након два претходна 
покушаја лансирања у августу и 
септембру који су прекинути током 
одбројавања због техничких проблема.

 „Ово је први корак ка дугорочном 
истраживању дубоког свемира, не само 
за Сједињене Државе већ и за свет“, 
рекао је он битанској новинарки Лаури 
Куенсберг

„Радимо на одрживом програму и 

ово возило ће носити људе који ће нас 
вратити на Месец“, додао је Ху.

Он је објаснио да уколико овај лет 
Артемиса буде успешан, следећи ће 
бити са посадом, а затим ће уследити 
трећи када ће астронаути поново 
слетети на Месец, први пут у 50 година.

Када безбедност Артемисових 
компоненти и система буде тестирана 
и доказана, план је да људи, већ у овој 
деценији, живе на Месецу, објаснио је 
Насин представник.

Велики део разлога за повратак на 
Месец је истраживање да ли на јужном 
полу Земљиног сателита има воде, јер 
би се она могла претворити у гориво за 
летелице које иду дубље у свемир - на 
Марс, на пример.

 „Послаћемо људе који ће живети на 
површини Месеца и бавити се науком“, 
рекао је Ху.

Орион би требало да се врати на 
Земљу 11. децембра.

ФОТО: (EPA-EFE/GRZEGORZ MOMOT)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈИМ СЕ 
ПЕРИМА 

ПИСАЛО ПО 
ПЕРГАМЕНТУ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Пантеризација, која је завладала српским 
друштвом, донела нам је неку нову епидемију, 
епидемију смеха, духовитости, интелигенције...

Црна слутња спустила се над Србијом. Црна 
као црна рупа, као космички мрак који прети да 
нас све прогута... Тамна прилика вреба са свеже 
узораних њива... Из прикрајка... као непријатељ... 
спреман да нападне... Кажу – видели су га! Ту 
је, међу нама. Добро је, додају стручњаци, ако 
вам само препречи пут, али опасно је ако вам се 
прикраде с леђа. Страх је завладао у српским 
домаћинским кућама. Капије су забрављене... 
Први сумрак отерао је мештане војвођанских 
села у сигурно, крај ватре, макар кубик дрвета 
износио астрономских 12.000 динара. Страх 
нема цену. Јер, напољу је опасно чим падне први 
мрак, обавијен равничарском густом маглом. 
Крв се леди у жилама. Није ни вук, ни лисица, ни 
шакал, ни дивља свиња... Нешто ново, српском 
домаћину непознато... Опет страни непријатељ. 
Србија се умирити не може. Поново је на мети 
дивљих, крволочних, опасних... Још када се ту 
умешају таблоиди... Готови смо, нема нам спаса! 
Црни пантер је међу нама! Пратимо му сваки траг, 
нишане га локални ловци. Сви чекају кад ће овај 
уљез да крене у крвави пир. Умешали су се ту и 
биолози, зоолози, заштитници права животиња... 
Приче, попут народних умотворина, преносе се 

од куће до куће... Од телевизије до телевизије... 
Од новина до новина, преко друштвених мрежа 
до вибер група... Твитера! А тада је најопасније. 
Паника је узела маха... Као у неком трилер-
хорору. Овога пута, стварном. Чим телевизија 

извештава у ударном термину, чим је пантер на 
насловним странама новина... Потиснуо је чак и 
политичаре. Идеална занимација за депресивне 
јесење дане када ће Меркур, по ко зна који пут, 
постати ретроградан, када ће нас магле прогутати, 

и празни новчаници... који више личе на језиве 
чељусти црног пантера. Није то никаква крими-
организација, нити маскирани терористи који 
харају турском метрополом. То су само наше 
утваре... које нам се привиђају, које нам у сан 
долазе, као кошмари... А како и не би? Па ко не би 
полудео од толико информација. Ко би преживео 
украјинску кризу, тоалет папир од 1.000 динара, 
неизвесност са југа земље, али и све оне болести 
којима нас плаше са телевизије. Лаковерни, 
и сви они који с великом пажњом и дечијом 
наивношћу прате ТВ програм, одавно су болесни. 
Јер, телевизија нам тако каже. Али је зато ту црни 
партнер, побегуља, да нас ипак освести и тргне 
из јесењег магновења. И покаже нам колико смо 
заправо још увек живи. Спремни за шалу, спрдњу, 
онда када нам је најтеже. За нас још увек има спаса.

Пантеризација, која је завладала српским 
друштвом, донела нам је неку нову епидемију, 
епидемију смеха, духовитости, интелигенције... 
У прави час, спас за све нас! Хвала небесима на 
црној прилици. Нека живе мит и легенда... Они су 
нас одржали. А што би рекао и чувени анимирани 
јунак, канаринац Твити: „Чини ми се да сам видео 
цица-мацу”. Је л’ си видео патуљка? Јесам! Амин!

Фото (Pixabay)
Извор: Политика

ЧИНИ МИ СЕ ДА САМ ВИДЕО ЦИЦА-МАЦУ

Истраживање животних навика шесторо 
људи који су имали више од 100 година довело 
је до занимљивих закључака. Францускиња 
Жанин Луис Калмент била настарија особа на 
свету - живела је 122 године, једном приликом 
навела је које три намирнице је јела сваког дана.

Чоколада
Жанин је јела чоколаду након сваког 

оброка. Иако некима може да делује чудно, ова 
намирница има бројне здравствене предности. 
Истраживање је показало да је она корисна 
за срце, да помаже у борби против канцера и 
заразних болести које нарушавају имуни систем.

Маслиново уље
Америчко удружење за болести срца наводи 

да маслиново уље између осталог садржи 

витамин Е и смањује ниво лошег холестерола. 
Самим тим, ризик од срчаних обољења је 
мањи. Резултати истраживања су показали да 
је конзумирање великих количина маслиновог 
уља повезано с дужим животом. Лекари саветују 
да га користите уместо маргарина и мајонеза.

Вино
Калмент је навела, преноси Кликс, да је 

нарочито волела да пије порто, црвено вино 
које се прави у Португалу. Многи ову врсту вина 
конзумирају као део медитеранске дијете, која 
је проглашена најздравијом. Наравно, битно је 
да конзумирате умерену количину, не више од 
једне чаше дневно.

Фото (Freepik)
Извор: Политика

ФРАНЦУСКИЊА ЖИВЕЛА 122 ГОДИНЕ И ЈЕЛА ТРИ 
НАМИРНИЦЕ 
СВАКИ ДАН

ДА ЛИ ЋЕ ЉУДИ ЖИВЕТИ НА 
МЕСЕЦУ У ОВОЈ ДЕЦЕНИЈИ
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Регионална депонија је недавно 
добила интегралну дозволу за заштиту 
животне средине, која ће јој у наредних 
десет година омогућити да управља и 
индустријским отпадом.

Тренутно се тамо одлаже око 40 одсто свог 
комуналног отпада са територије града, а према 
најавама надлежних за пола године ће сав 
градски отпад бити преусмерен на Регионалну 
депонију, чиме ће се створити услови за санацију 
Александровачке баре.

-Регионална депонија је интегралну дозволу за 
заштиту животне средине, која јој омогућава да 
рукује опасним отпадом добила 9.новембра, што 
ће уз још две дозволе — за рад комплекса и водну 
дозволу означити нову етапу у раду предузећа и 
отворити врата за сарадњу са индустријом. Ова 
дозвола, која се веома тешко исходује, изузетно 
је значајна етапа у нашем развоју и резултат је 
квалитетног и динамичног рада током целе године 

- истиче Глигор Гелерт, директор Регионалне 
депоније.

Поред управљања индустријским отпадом, 
повећава се и количина комуналног отпада који 
стиже на Регионалну депонију, а очекује се да ће 
у наредном периоду све више камиона возити 
ка Бикову, а како истиче Имре Керн заменик 

градоначелника, назире се решење и за градску 
депонију.

- Оно што је важно да грађани знају, то је да 
ће за једно пола године, када комплетан отпад 
из града пређе у Регионалну депонију, почети 
санација нехигијенске депоније “Александровачка 
бара”. Веома је значајно што за то имамо пројекат 
са дозволом и санација може кренути чим држава 
створи финансијске услове. Тада ће ово ругло бити 
претворено у једно брдо, које неће ружити град већ 
ће бити обложено зеленилом.-

Из локалне самоуправе подсећају да као 
највећи оснивач Регионалне депоније помно 
прате њен рад, те да је добијање последње у низу 
дозвола показатељ да руководство предузећа 
ради добар посао. Након састанка у Влади Србије 
и у Министарству заштите животне средине 
договорено је да се повећа обим отпада који се 
превози на биковачку депонију.

Б. Николић
Извор: Нове суботичке новине

”Еколошки покрет „Оквир живота“ 
из Паштића код Мионице, организовао 
је у суботу, 12. новембра у Ботаничкој 
башти „Јевремовац“ у Београду изложбу 
„Старе сорте Србије и Дан размене 
семена“. Посетиоци су могли да виде 
неке од најлепших старих аутохтоних 
сорти Србије. Изложба се реализовала 
захваљујући подршци „Центра за 
промоцију науке”, а подржали су 
је Ботаничка башта „Јевремовац“ и 
Биолошки факултет у Београду. Овај 
еколошки покрет основан је пре 

десетак година, води локалну банку 
семена, чува стара семена и залаже 
се да се старе, аутохтоне сорте опет 
нађу на нашим трпезама и пијацама. 
Пољопривредна стручна служба 
„Сомбор” изложила је колекцију старих 
аутохтоних сорти мака, паприке, 
бораније, пасуља, кукуруза, бамије... 
Упркос неповољним временским 
условима посећеност је била изузетно 
велика, као и интересовање за гајење 
старих аутохтоних сорти.

 Извор: Сомборске новине

У складу са жељама излагача, Сајам туризма на 
Новосадском сајму организован је од 17. до 19. 
новембра. Нов термин, креиран за нове доживљаје, 
окупља више од 250 учесника на штандовима 
излагача из Србије, Земље-партнера Црне Горе, 
БиХ, Републике Српске, Северне Македоније, 
Хрватске, Словеније, Мађарске, Турске, 
Румуније, Кипра, Бугарске, Ирака и Аустрије.

Поздравну реч на отварању упутили су 
градоначелник Новог Сада Милан Ђурић, 
генерални директор Новосадског сајма 
Слободан Цветковић, покрајински секретар 
за привреду и туризам Ненад Иванишевић, 
министар туризма и омладине Србије 
Хусеин Мемић те министар економског 
развоја и туризма Црне Горе Горан Ђуровић.

- У име Новог Сада као града домаћина, 
желим посебно да поздравим наше госте из 
Црне Горе, као земље партнера овог сајма. 
Две европске титуле којима је овенчан 
Нови Сад, а то су Омладинска престоница Европе 
и Европска престоница културе, утицале су на 
целокупан имиџ Србије. Наш град је постао једна 
од незаобилазних туристичких дестинација у овом 
делу Европе, туризам је у сталној експанзији, а 
награде и признања се само нижу, на шта смо јако 
поносни. Пре десет година, број ноћења у Новом 
Саду износио је 220.000 хиљада, а до краја текуће 
године број ноћења би могао да досегне цифру 
од фантастичних пола милиона ноћења туриста, 
што би био нови рекорд за Нови Сад. Туризам 

је једна од најперспективнијих привредних 
грана, и зато очекујем да ћемо ова три сајамска 
дана искористити да ширимо знања, искуства и 
потенцијалну сарадњу - рекао је Ђурић.

У Хали Мастер представљају се агенције, 
организације, институције, пословна удружења, 

туроператери, хотели, бање, терме, национални 
паркови, осигуравајуће куће, јавна предузећа, 
винарије и дестилерије, мали произвођачи хране 
и пића… Посетиоце очекују садржајни наступи, 
сајамски попусти, ласт минуте аранжмани за 
зимовања, фирст минуте понуде за летовања, 
информације о ђачком, омладинском и 
медицинском туризму, стручни скупови, пословни 
састанци, Гастро изазови, Поклон-игра за посетиоце 
са купљеним улазницама... 

Наступа и Удружење бања Србије са богатом 

понудом за све генерације, одржаће се међународна 
такмичења професионалаца под називом Гастро 
куп Србија, организује Удружење Зелена долина у 
сарадњи са Новосадским сајмом. Посетиоцима ће 
бити омогућено да прођу Винским путем и Гастро 
путем на штанду Туристичке организације Града 
Новог Сада, али и да виде понуду 20 винарија на 
Сајму, као и резултате рада домаћих и регионалних 
дестилерија и произвођача хране - од меса, меда, 
воћа, сиреви, алкохолна пића, рукотворине…

Радно време Сајма туризма биће од 10 до 19 
часова. Цена појединачне улазнице је 350 динара, 
а за доласке у организованим посетама (групе веће 
од 15 особа) 300 динара. Улазница за пензионере и 
децу од 7 до 12 година је 300 динара, док деца до 
7 година не плаћају улаз. Све купљене улазнице 
су и купони за учествовање у поклон-игри коју је 
Новосадски сајам организовао са излагачима.

Зоран Сурла 
Извор: Новосадски репортер

САЈАМ ТУРИЗМА 
ЗА НОВЕ ДОЖИВЉАЈЕ

ИЗЛОЖБА У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ „ЈЕВРЕМОВАЦ

ПРЕДСТАВЉЕНЕ 
АУТОХТОНЕ СОРТЕ

Десетогодишња дозвола стигла на адресу Регионалне депоније 

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА УПРАВЉАЋЕ 
ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ
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У време настанка Триптихона нико 
није могао да фалсификује месо, млеко, да 
подмеће увозна јаја, вештачки сир, генетски 
модификоване производе, све то остало 
је у футуризму срећних добитника неке 
извесне будућности коју смо покупили 
ми. У време настанка Пајиног триптихона 
модернизам је био скоро малолетан, а 
данас га је наследио метамодернизам који 
се гади митова вредности, свих облика 
извесности и вертикала човека који га 
чине мање савитљивим. У време настанка 
Пајиног Триптихона једини начин оплодње, 
гомилања и стицања вишка вредности, 
једини вид експлатације био је употреба 
човека, његовог рада и отимања вишка 
рада.  Данас, како је нехотице рекао један 
од најбогатијих људи света, човек све мање 
вреди а све више кошта, а страшно је што 
својом имовином сам може издржавати 
трећину најбеднијег дела човечанства. 
Наравно доба новог хуманизма још није 
дошло и наговештаји се интелигентно секу 
у корену а вишак вредности више није 
циљ, само имовина, материјална добра, 
простори као државе са могућности да 
буду без дивљих животиња и људи. Да 

ли су људи на пијаци Пајиног Триптихона 
знали да продају еколошки здраву храну, 
да имају привилегију да децу хране здраво 
ако то здраво имају. Да су могли да гвирну 

у просторе наших мегамаркета веровали би 
да вире у земљу дембелију, у призоре раја 
где свако, за мале паре, купује брзу, јефтину 
храну и, испоставља се, дуготрајни отров. 

Они нису имали избора, а ни ми, сем 
наследника простора Пајиног Триптихона 
који живећи испод радара бриге разних 
невладиних организација успевају да 
произведу нешто лично, здраво, повољно, 
да мењају то, да имају  крупне, без прскања, 
парадајзе који је  лековито воће које чини 
добро деци. Можда су то невини одлучни 

почеци новог хуманизма јер производња 
личне хране није само добит она је доказ 
менталног здравља. Испробавају се нови 
рецепти,здрави и јефтини, а најновији је 

пекмез мармелада без превише, чак и 
мало шећера, прокувано и конзервирано 
вакумом.

У време  настанка Пајиног Триптихона 
нико није сањао аргентинску говедину 
нити чуо за Аргентину и гаучосе. Добра нам 
је била и ова домаћа, која је данас изгледа 
сувише добра за нас, па ми производимо 
за неку господу из иностранства док ми 
једемо само увозно.

У Пајино време само елита је читала 
модерну поезију  и слушала озбиљну 

музику, а народу је преостало оно најбоље 
народна музика у коју је  уткано свих 
безброј векова свих врста опстајања. 

У време настанка Триптихона изгледа 
да је и тежак рад био привилегија и забава, 
бар га је Паја Јовановић таквим сликао. 
Сви на Триптихону раде као најдубљи 
најискренији верници, откривајући саму 
срж живота, остварен сан радом за који није 
био неопходан данас незаменљиви бар 
код. Тада није било строгих норми, сатница 
због којих је човек све више постојао 
недостајући информатички управљачки 
део машине у повоју.

Наравно и у време пре и после Пајиног 
Триптихона било је разних пандемија 
настајалих као освета мајке природе 
за неутаживу похлепу, као на пример, 
сувенири прекоморских трговина, куге или 
конкурентске борбе болести винове лозе, 
филоксере.

У време настанка Пајиног Триптихона 
нико није чуо за Фројда и Јунга, људе који 
су  колонијализовали наш ум, парцелисали, 
оверили у катастре и почели моделовање 
модерног и постмодерног човека.

У време скромних људи Пајиног времена 
образовани радник је више вредео газдама 
и  либералном капиталу у повоју па није било 
субверзивне антиуметности и забава као  
суптилних алата примењене психологије 
заглупљивања, и то превентивног. 

Изгледа да је у време настанка Пајиног 
Триптихона још било људи.

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

На Јесењем песничком 
маратону, одржаном у Дому 
културе у Банатском Карловцу, 
учествовало је 40 афирмисаних 
витезова пера,  углавном из 
Београда, али и из Панчева, 
Лазаревца, Карловца, Вршца 
... Наступила је и драмска 
уметница Ивана Ђорђевић. 
Пријатан амбијент, уресила 

је изложбом слика, уметница 
Драгојла Лацковић из Панчева. 
Књижевник Миливој Форгић 
је козерски и надахнуто водио 
програм. 

Манифестација је 4. пут, 
заредом, такмичарског 
карактера. Вршачки књижевни 
клуб изванредно су, стиховима,  
представили Слободан Ђекић 

(председник) и Божица Михај 
(секретар). Нађа Бранков је, 
овогодишња,  победница 
Песничког маратона. Међу 
јавом и мед сном, запретен у 
тканице поезије, нимало лаког 
посла, био је трочлани жири - 
Драган Петковић (књижевник), 
Жељко Цеснак (књижевник) и др 
Миливој Гаврилов. 

Драган Петковић, председник 
жирија, образложио је одлуку.

„Песма Востани Ангеле, 
којом се представила поетеса 
Нађа Бранков, поседује високу 
поетичку вредност, богату 
лексику карактеристичну за 
сакралну књижевност, снажне 
песничке слике, које читаоцу 
шаљу низ дубоко мисаоних 
порука. Особена поетика 
Нађе Бранков, инсистира 
на узвишености поетског 
изражавања. Савршено 
изговорена песма, учинила је 
поруке још упечатљивијим, а 
аплауз публике показао је да 
је трочлани жири оправдано 
издвојио песму  Востани Ангеле 
и доделио јој  1. награду.“

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА АЛИБУНАР

ОДРЖАН ЈЕСЕЊИ 
ПЕСНИЧКИ МАРАТОН

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (193)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ВРЕМЕ НОВОГ ХУМАНИЗМА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
О људским правима и слободама
највише држе лекције
потомци робовласника.

Зоран Ђуровић Ђурке

У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НОЋ ПОЗОРИШТА 
КОЈА ОВЕ ГОДИНЕ НОСИ НАЗИВ 

„XII ГОДИНА ПОСТОЈАЊА – 12 ДАНА НОЋИ 
ПОЗОРИШТА У СРБИЈИ”

„АЗИЛАНТИ“ 
ПОЗОРИШНЕ 

ТРУПЕ СТРАЖА
У Културном центру Вршац, у суботу, 26. 

новембра, од 19 часова, чланови Позоришне 
трупе „Стража“ одиграће представу “Азиланти“, у 
оквиру манифестације „Ноћ позоришта“.

Туђина. Римује се са дивљина, што заправо 
и јесте. У тој дивљни јунаци ове представе држе 
се заједно у свом чопору и сусрећу се са разним 
недаћама на комичан начин. Човек је човеку 
вук, што ће потврдити и ток ове хумористичке 
представе. Представа „Азиланти“ (на румунском 
језику) рађена је у адаптацији, режији и преводу 
Јонела Оморана, а наступају: Ален Бокшан, 
Кристиан Манеску, Дариус Барбулов и Ренато 
Рокса.
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН О ЗЛОЧИНУ ПРЕМА ПРИРОДИ

После романа „Случај Винча“, у којем је описао 
последице акцидента који се десио у Институту 
за нуклеарне науке у Винчи, Горан Милашиновић 
у новом роману „Мук“  истражује последице 
еколошке катастрофе. Инспирисан покољем 
птица у Бачкој 2002, аутор је створио оригиналну 
причу коју је сместио на релацији Бачка–северна 
Италија.

Септембар је 2002. Тито Фонда узнемирено 
ишчекује један телефонски позив који ће 
потврдити да је крупна пошиљка из Србије 
пристигла на своје одредиште у Италији. Стрепи 
да ће овог пута његов илегални посао бити 
разоткривен.

За то време Титов пословни партнер Марио 
Бернардис нуди пробраној клијентели, у ресторану 
надомак Алпа, екстравагантан јеловник у духу 
старих римских гозби. Далеко од места са кога 
долази главни састојак његовог афродизијачког 
јела, Марио и не слути да нешто може да пође у 
нежељеном правцу.

Само неколико дана пре него што је пошиљка 
утоварена у камион-хладњачу, на бачком ловишту 
се одиграо догађај који ће неразмрсиво повезати 
животе неколико актера чије се судбине иначе 
никада не би укрстиле.

После великог успеха романа „Случај Винча“, 
у којем се бавио питањем хуманости и људске 
солидарности, Горан Милашиновић је, поново 
инспирисан истинитим догађајем, створио напету 
причу о ниским страстима са несагледивим 
последицама. Како сам аутор каже, „’Мук’ је 
роман о злочину према природи, што савремени 

човек и не рачуна у злочине. Овој теми, у чијој 
основи је истинит догађај, привукао ме је апсурд 
да су људи данашњице своје познате мрачне 
стране – неумереност, себичност, хедонизам, 
антропоцентричност – рефлектовали и на 
физиолошки неопходне храну и јело. Док једни 
на планети гладују, другима је гастро хедонизам 
мантра, чак и кад склизне у гастро перверзије. 
Моралисање није био мој циљ, али јесам осећао 
стид у улози наратора који је посматрао животе, 
активности и карактере ликова у роману из птичје 
перспективе.“

Роман „Мук“ Горана Милашиновића можете 
наћи 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 „Мук“, 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 Владимира Копицла „Паклена путарина“, 
освојиле су их Драгана Петровић и Силвана Куневски. 
Честитамо.

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

ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЧОВЕЧАНСТВА 
СЕ НЕ ЗАБОРАВЉА. 

А ПРОТИВ ПРИРОДЕ?
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К УЛ И Н  К У В А Р

УШТИПЦИ ОД МЕСА 

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г мешаног млевеног меса
- 80 г траписта
- 50 г димљеног меса
- 1 чен ситно сецканог белог лука
- пола кашичице алеве паприке
- бибер по укусу

ПРИПРЕМА: 
Димљено месо ситно исецкати. Бели 

лук изгњечити или ситно исецкати. Трапист 
нарендати. Од свих састојака замесити 

хомогену смесу. Обликовати куглице и пећи 
их на роштиљу или у тефлонском тигању. 

Служити с прилогом од кромпира и 
сезонском салатом.

НАМИРНИЦЕ:

- 1 веће пиле
- 1 векна хлеба с дебљом корицом
- 500 г роштиљских кобасица
- 1 кг јабука
- 500 г корена целера
- 2 већа корена пашканата
- веза свеже жалфије
- 250 г путера
- со, бибер
- 2-3 дл пилеће супе из коцке

ПРИПРЕМА: 
Роштиљске кобасице испржити у 

тефлонском тигању без масноће. Охладити и 
уситнити виљушком и сипати у већу посуду.

Отопити мало путера, додати хлеб и целер 
исечен на коцкице, промешати, пржити на 
умереној температури и на крају преручити у 
чинију са роштиљским кобасицама. Отопити 
нову количину путера, додати коцкице јабука, 
динстати 10 минута и помешати са осталим

састојцима. Исти поступак поновити и с 
коцкицама пашканата и помешати са осталим 

састојцима. На крају, у истом тигању, на 
преосталом путеру кратко пропржити листиће 
жалфије и помешати их са припремљеним 
филом. Посолити, побиберити и снажно 
промешати. 

У подмазан плех положити пиле (које 
сте претходно добро посолили и напунили 
припремљеним надевом), прелити пилећим 
бујоном, прекрити фолијом и пећи у загрејаној 
рерни око сат времена.

Пред крај печења склонити фолију и пећи 
још 20 минута, да пиле порумени са свих 
страна.

С А Л О Н С К Е 
К О Ц К Е

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
- 4 јаја 
- 180 г шећера 
- 150 г брашна 
- 8 кашика воде 
- 4 кашике уља
Фил:
- 4 жуманца 
- 3 пуне кашике густина или брашна
- 500 мл млека 
- 150 г шећера
- 2-3 ванилин шећера 
- 125 г путера
- 300 г смрзнутих боровница 
- 1 поморанџа
Остало:
- желатин 
- сок од боровнице

ПРИПРЕМА: 
Умутити жуманца са шећером. Додати им 

воду и уље, затим и брашно и добро умутити. 
Додати чврсто умућен снег од беланаца и 
промешати кашиком, да се смеса уједнаци. 
Пећи у плеху величине 22×30 цм, обложеном 
папиром за печење, у рерни загрејаној на 
200°Ц, отприлике 15-20 минута. Печену кору 
извадити из плеха, одлепити папир, вратити је 
у плех у ком се пекла, па је натопити соком од 
1 поморанџе. По кори распоредити смрзнуте 
боровнице.

Жуманца умутити са шећером и ванилин 
шећером. Додати брашно или густин, па 
скувати са млеком. Покрити провидном 
фолијом и оставити да се охлади. Кад се 
фил охлади, умутити миксером да се добије 
глатка смеса. У смесу додати пенасто умућен 
путер. Припремљен фил нанети преко воћа 
и оставити да се стегне. Припремити желатин 
са соком од боровнице, па прелити преко 
колаца. Ставити у фрижидер на 2-3 х, да се 
добро охлади, па сећи на коцке.

П И Л Е 
Ф И Л О В А Н О 

Р О Ш Т И Љ С К И М 
К О Б А С И Ц А М А

ГЛАЗИРАНА 
РЕБАРЦА У 
САФТУ ОД 

ПОМОРАНЏЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг свињских ребара
- љути сенф 
- 3 поморанџе 
- Куркума
- со, шарени бибер

ПРИПРЕМА: 
Свињска ребра исећци на комаде, 

опрати и просушити. Помешати куркуму, со 
и мешавину млевеног бибера. Месо добро 
натрљати мешавином зачина, умотати 
у фолију (без пуно преклапања) и пећи 
у рерни претходно загрејаној на 180°Ц, 
отприлике сат и по времена. После сат и 
по, кад ребра омекшају, отворити фолију и 

четкицом премазати сенфом. Месо залити 
цеђеним соком од једне и по поморанџе и 
посути ситно исецканим месом једне и по 
поморанџе (коме је скинута опна и кожица). 
Свињска ребра пећи око 20 минута на 200°Ц, 
односно док не добију лепу, румену боју. Кад 
се изваде, преврнути ребарца тако да доња 
страна буде у сафту пар минута пре служења 
(на тај начин ће ребра бити још сочнија).

НАМИРНИЦЕ:

- 1,8 кг ћурећих прса
- 2 паприке
- 5 главица црног лука
- 4 кашичице белог лука у гранулама
- 200 г јунећег млевеног меса
- 2 кашике киселе павлаке
- бибер
- 2 кашике першуна
- босиљак
- 1 кашика зачинске слатке паприке
- 2 кашике уља
- 200 мл бујона од говеђе коцке

ПРИПРЕМА: 
Загрејати рерну на 180°Ц. Месо исећи тако 

да може да се ролује. Паприку исецкати на 
коцкице, па додати исецкан црни лук, млевено 
месо, киселу павлаку, бели лук у гранулама, 
бибер, першун, босиљак и зачинску слатку 

паприку. Смесу распоредити по месу, уролати 
га и причврстити чачкалицама или концем. 
Попрскати уљем, пећи 20 минута, па налити 
200 мл бујона од говеђе коцке.

Смањити температуру на 160°Ц, па пећи још 
сат времена, уз преливање мочом.

Р О Л О В А Н А 
Т Е Л Е Т И Н А  С А 
Ш П А Р ГЛ А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г телећих шницли
- 200 г шпаргли
- со
- бибер

ПРИПРЕМА: 
Телеће шницле прекрити фолијом и мало 

растањити тучком за месо. Затим, посолити 
и побиберити. Шпаргле бланширати око 

1 минут у сланој води. На припремљене 
шницле стављати целе шпаргле, уролати и 
причврстити чачкалицама.

Ролнице пећи у грил тигању или на 
роштиљу, док не поприме боју са свих страна.

ЋУ Р Е Ћ И 
Р О Л АТ  С А 

М Е С О М
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MAGYAR TÜKÖR
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Német László a Belgrádi 
Főegyházmegye új érseke
Őszentsége Ferenc pápa 

2022. november 5-én 
Excellenciás és Főtisz-

telendő Német László atyát, a 
Szent Cirill és Metód Nemzet-
közi Püspöki Konferencia elnö-
két, nagybecskereki püspököt 
Belgrád metropolita érsekévé 
nevezte ki.

Német László 1956. szep-
tember 7-én született Hódsá-
gon (Odžaci, Szabadkai Egy-
házmegye) a mai Szerbiában. 
Szabadkán a Paulinum Püspök-
ségi Klasszikus Gimnázium nö-
vendékeként (1971–1975) érett-
ségizett, majd 1977-ben belé-
pett az Isteni Ige Társaságába 
(Societas Verbi Divini), azaz a 
verbita missziós szerzetesrend-
be. Felsőfokú szerzetesi, filo-
zófiai, teológiai tanulmányait 
Pieniężnóban (Lengyelország) 
végezte. 1982. szeptember 8-án 
tett szerzetesi örökfogadalmat 
Pieniężnóban, majd 1983. má-
jus 1-jén szentelték pappá Hód-
ságon.

1983–1985: Jugoszláviában 
működött, 1985–1987: Rómá-
ban folytatott tanulmányokat, 
1987–1990: egyetemi lelkész a 
Fülöp-szigeteken, 1993-tól a 
lengyelországi rendi főiskolán 
tanított, majd 1994: dogmati-
kai doktorátust szerzett a ró-
mai Pápai Gergely Egyetemen, 
1994–2000: dogmatikatanár 
Ausztriában, a mödlingi rendi 
Filozófiai-teológiai Főiskolán, 

2000–2004: a Szentszék nem-
zetközi szervezetek mellett 
működő bécsi állandó képvi-
seletén teljesített szolgálatot, 
2004–2007: a verbita rend ma-
gyarországi tartományfőnöke. 
2006. augusztus 1-től 2008. júli-
us 1-ig a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia (MKPK) tit-
kára. Emellett 1996-tól tanított 
Zágrábban, a Jezsuita Filozófi-
ai Karon, valamint 2002-től a 
budapesti Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola Fund-
amentális Tanszékén tartott 
missziológiai kurzusokat.

2008. április 23-án XVI. 
Benedek pápa nagybecskere-
ki megyéspüspökké nevezte 
ki. 2008. július 5-én szentel-
ték püspökké a nagybecskere-
ki székesegyházban. 2016-tól a 
Szent Cirill és Metód Nemzet-
közi Püspöki Konferencia el-
nöke. Második elnöki ciklusát 
2021-ben kezdte meg.

Ferenc pápa 2022. november 
5-én a nagybecskereki püspöki 
székből áthelyezve őt belgrádi 
metropolita érsekké nevezte ki.

VASÁRNAP VÁLASZTÁSOK

Megválasztjuk a 
Magyar Nemezeti 
Tanács új összetételét
Vasárnap, no-

vember 13-án 
nemzeti tanács 
választásokat 
tartanak Szer-
biában. A ma-
gyarság immár 
negyedik al-
kalommal vá-
lasztja meg ki-
sebbségi önkor-
mányzatát. A vá-
lasztópolgárok va-
sárnap reggel 07.00 és 
este 20.00 óra között járul-
hatnak az urnák elé.

Nagybecskereken 10.091 
személy rendelkezik szava-
zati joggal a nemzeti tanács 
választásokon. Nagybecs-
kerek területén 19 szavazó-
helyen adhatják le voksu-
kat a polgárok, melyből 11 a 
város területén, 8 viszont a 
környező településeken ta-
lálhatók.

Az idei választásokon 
fordul elő először, hogy a 
magyar nemzeti kisebbség 
egy választási listára adhat-
ja le voksát, ugyanis egye-
dül csak a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség által támo-
gatott Magyar Összefogás 
lista neve szerepel majd a 
szavazólapon.

A hétvégén sor-
ra kerülő választá-

sokon a magyar 
mellett, az al-
bán, bosnyák, 
ruszin,orosz  as-
kali,bulgár,bun-
jevác,egyipto-
mi,szlovák,ro-
ma,román,uk-
rán,cseh,vla-

h,görög, német,-
lengyel és szlovén 

nemzeti kisebbség tagjai 
döntenek nemzeti tanácsa-
ik összetételéről. 

Simo Salapura Nagy-
becskerek polgármestere 
felszólította a nemzeti ki-
sebbségek tagjait, hogy mi-
nél nagyobb számban ve-
gyenek részt a vasárnapi 
voksoláson.

A Magyar Összefogás lis-
ta listavezetője Fremond Ár-
pád a VMSZ alelnöke és par-
lamenti képviselője.

A Közép-bánáti kör-
zetből a következő sze-
mélyek szerepelnek a lis-
tán: Molnár Attila-Muzs-
lya/Nagybecskerek, Dobai 
János-Torda, Szőnyi Cson-
gor-Törökbecse és Bacsik 
Lőrincz Natália-Magyar-
csernye.

Ezer facsemete került 
elültetésre Eleméren
November 3-án, csütörtök délután ismét fiatalok jó-

kedvű hangjától volt hangos az eleméri templomkert.
A Nagybecskereken és Muzslyán működő egyházi lány 

és fiú kollégium lakói a Nagybecskereki Püspökség szer-
vezésében ezer akácfacsemetét ültettek el.

A munkaakció örömteli hangulatban telt minden részt-
vevő részéről. A munka elvégzése után a megérdemelt ju-
talom sem maradt el, hiszen a résztvevő fiatalok egy kis 
agapéban részesültek a püspökség jóvoltából.

A VMSZ HELYI TAGOZATÁNAK SZERVEZÉSÉBEN

Jótékonysági Mikulás-
bál lesz Muzslyán
A VMSZ muzslyai helyi szervezete pénteken, decem-

ber 9-én, 20 órai kezdettel JÓTÉKONYSÁGI MIKU-
LÁS-BÁLT szervez a Muzslai Petőfi Sándor MME nagy-
termében. A belépőjegy ára 1200 dinár (vacsora, vendég-
váró ital, kávé), gazdag tombolával. Ital batyuban! A jó tal-
palávalót Szarvák Szabolcs, Kenderesi Róbert és Gombos 
György fogják biztosítani. A tombola és az est bevételéből 
Mikulás-csomagokat ajándékoznak a muzslyai Hófehérke 
Óvodának. Érdeklődni a  060-512-3223 vagy a 062-438097 
telefonszámokon lehet. A szervezők szeretettel várnak 
mindenkit! B. TIVADAR

A  Bánát Hangja magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Magyarcsernye Önkormányzata.

„
Német László az új 
belgrádi érsek

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGEI SAJTÓIRODA

 »Faültetési akció

NGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA HÍRE

Missziós előtalálkozót  szerveztek Versecen
November 6-án, vasárnap es-

te Versecen első alkalom-
mal került megszervezésre az a 
programsorozat, amellyel a he-
lyi közösség tagjai saját misszi-
ós alkalmukra készülnek. Az el-
ső találkozón  Geng Noémi, a 
Pasztorális Iroda vezetője tar-
tott előadást, melyben a misz-
szió fogalmát járta körül, annak 
teljesebb jelentésére világított 
rá. Beszélt a népmissziókról is, 
valamint arról, hogy misszió-
ra mindannyiunknak szüksége 
van, úgy a személyes életünk-
ben, mint közösségként, Egy-
házként. A plébániaközösséhí-

vei örömmel kapcsolódtak be, 
így ők is megoszthatták vélemé-
nyüket, tapasztalataikat a témá-
ról. Ezt követően, a plébániai 
kormányzó, Palatinus Alen atya 
mondta el, hogy annak apropó-
ján szól ez a találkozó a misszió-
ról, mert ezzel egy közös misz-
sziós útra szeretné meghívni a 
plébániaközösség híveit. Végül 
pedig Gyuris László atya is rövi-
den beszélt a misszió jelentősé-
géről, a közösség találkozásának 
fontosságát világította meg. Az 
este további része felszabadult 
hangulatban, beszélgetésekkel 
telt, valamint agapéval zárult.

A missziós várakozás követ-
kező programja december 18-án 
az adventi vásár lesz, melyre az 
első találkozó nagyszerű élmé-
nye után lelkesen készül a plé-
bániaközösség. »A résztvevők

 »Geng Nóémi„
Geng Noémi a 
Pasztorális iroda 
vezetője tartott 
előadást, melyben 
a misszió fogalmát 
járta körül, és annak 
teljesebb jelentésére 
világított rá.
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Хитно на продају спратна кућа у 
Пландишту по цени 21.000 €., може 
и замена за стан уз договор. Тел. 
064/2355-436.

Плац у Уљми, грађевинско 
земљиште,асфалтни пут, плин, вода, 
струја, погодно за магацине, близу 
пута за Београд. Тел. 061/1530-800.

Продаје се плац 463 м² са темељом 
Виноградарски пут бб Вршац. Тел. 
069/1117-040.

Купујем 2 до 3 хектара обрадиве 
земље. Тел. 062/8126-013

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

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

Издајем локал-пословни простор 
у центру Вршца, 30м²санитарни чвор, 
клима, телефони и гас по потреби. 
Тел. 064/8372-635.

Издајем трособан намештен стан 
са пллинским грејањем. Тел. 064/2355-
436.

Издајем намештен двособан 
дворишни стан у улици Хероја 
Пинкија за  две самице, студенте, 
бчни пар без деце. Тел. 066/8017-106

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 мед, ортопедски кревет са  
подизачима на струју  и декубитациони 
душек скоро нови. Тел- 061/2656-204

Тепих 2х3 „Велвет“, 2.000 дин. Тел. 
063/1509-822.

Продајем приколицу за ауто 
регистровану, два круњача прекрупара 
Север Оџаци, краљица пећ за дрва, 
четири точка са гумама од Заставе 101 
и кревет на извлачење. Тел. 062/395-
982.

Продајем четири зимске ауто гуме 
Сава 195 65 Р15 са челичним фелнама. 
Тел. 064/1335-018.

Плиске пећи поправљам и 
гаранција годину дана за пензионере 
25% попуст. Тел. 013/861-419 и 
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064/3892-738.
Продаје се мини машина за прање 

судова. Тел. 069/1117-040.
Продајем плинску пећи Алфа 

7, Маја -8 и плински бојлер, све 
исправно(гаранција). Тел. 064/3892-
738.

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за 
кућу или стан. Тел. 061/8139-998.

Уступам уз надокнаду празну 
гробницу на  Православном гробљу уз 
Павлишки пут. Тел. 063/7375-149

На продају очишћен леп орах 10 кг. 
Тел. 065/2579-100

На продају полован цреп, метални 
орман за пушке, инвалидска колица и 

декубитални душек, шиваћа машина 
Багат. Тел. 063/8310-629.

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.

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. Тeл. 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. Тeл. 
013/836-740.

Продајем комплет зимских гума 
нове „Клебер“ 185/65Р15, на челичним 
фелнама са 4 рупе(4х100мм). Тел. 
065/3184-084

Ауто гуме са челичним 
фелнама,Сава ескимо 195/65 Р15, са 5 
рупа. 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 

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 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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 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.

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.

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

На продају храстова витрина, сто и 
столице, скоро нова кухиња од 2м 70 
цм. 060/0114-958

Продајем шест кухињских столица 
и полевне 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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Како је дошло до опсаде Троје? Ко 
се сукобио у Тројанском рату? Да ли је 
тројански коњ заиста постојао и како 
је изгледао? Како се Одисеј одупрео 
заводљивим сиренама? Овде ћете то 
сазнати из прве руке.

–Приче о добро познатим античким 
јунацима и Тројанском рату, испричане 
на потпуно нов и забаван начин

–Занимљиве илустрације и разиграни 
фонтови који ће допринети читалачком 
ужитку

–Књига која ће свим малишанима 
измамити осмех на лице

Франк Швигер је рођен 1968. 
године. Одрастао је у Холштајну. Након 
завршених студија латинског језика и 
историје, запослио се 1999. године као 
професор у гимназији, у којој и даље 
ради. Живи с породицом у близини 
Рендзбурга. Објавио је неколико 
различитих историјских романа за децу 
и младе.

„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, „Ја Одисеј, 
и екипа из Троје“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Аријадна“, освојиле су је Александра 
Јовановић и Драгана Јелић. 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“.

ОДИСЕЈ И ЕКИПА 
УЖИВО ИЗВЕШТАВАЈУ 

О СВОЈИМ 
АВАНТУРАМА!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЛЕГЕНДАРНУ ПРИЧУ О ТРОЈАНСКОМ РАТУ
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (7)

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.

“Други регуламент” незадовољи 
ни Србе ни Романе, шта више, 
изазва огорчење и направи злу крв. 
У народу се изазва неповерење и 
негодовање према митрополиту 
и епископима, који да би угодили 
влади, пуштају и дозвољавају да се 
крње права народа. „Привилегије 
-говораше у Вршцу и Новом Саду 
искупљени народ - нису дате 
епископима већ васколиком 
свештенству и народу српском с 
тога они немају права да се њих 
одричу.“ Од разних новотарија 
које су у живот ступиле, укидање 
неких празничних дана, а нарочито 
забрана та, да се мртваци не смеју 
у цркву носити и опојавати, изазва 
у свештенству и народу велико 
огорчење и праву побуну. Кад је 
народно незадовољство јаче 
на површину избило и  шире 
дименсије хватати почело, 
митрополит и епископи арадски 
и пакрачки искаху, да се  
публикација наредбе илирске 
дворске депутације од 28. августа 
1777. године одложи или никако 
и не публикује.

Али се наредба та у Вршцу и 
Новом Саду ипак публиковала, 
те је собом немилих и жалосних 
последица оставила. Побуњени 
народ у Н. Саду чинио је грдних 
изгреда али је  ипак митрополиту 
и другим пошло за руком да  
раздражени и побуњени народ 
умире. Али ствар ова није тако 
лако и глатко у Вршцу прошла.

Беше лицем о Митрову - 
дну, 26. октобра. Тога је дана и 
вршачки вашар био. Које вашар, 
а које што се разнео глас, да 
православни епископи хоће унију, 
примамише у Вршац силан свет. 
Гласови ови раздражише народ. 
Владика Вићентије Поповић служио 
је тога дана  литургију у својој 
дворској капели. Када је литургија 
у саборној цркви довршена 
била, појури народ у гомилама 
дворској капели. На свршетку 
литургије дељаше владика нафору, 
али исту примише само његови 
чланови конзисторије, а народ 
остентативно демонстрирајући, 
нехтеде је примити, и изађе 
из капеле те се понамешта у 
дворишту и ходницима епископске 
резиденције. При изласку 
владичином из капеле, пође 
светина за њим, претећи и вичући: 
“Зашто нам  издадосте веру? Ми  
плаћамо цару и краљу порезу, 

вољно му служимо и верни 
смо му? Зашто нам укидосте 
празнике? Зашто нам 
забрањујете, да код цркава 
мртве своје сахрањујемо 
и не допуштате да их у 
цркве носимо и по обичају 
опевамо? Приморавате 
нам децу, да у школама 
уче из немачких и  српских 
катихизиса, из кога су неки 
листови искинути. Прошле 
си зиме донео пуна кола 
немачких и разних других 
књига, и поделио си их 
међу свештеницима, да би 
нас поунјатили. Ти од нас 
све тајиш и нећеш да нам 
кажеш, какве се увреде 
вери нашој наносе. Чусмо 

од других људи, ето на вашару, 
да све новотарије нису примили, 
шта више одбацили су их, а ти нас 
примораваш да их ми примимо.“

Владика покушаваше „свим 
могућим начином“ да раздражене 
осећаје светине умири; позове их 
да се разиђу, те да у миру саставе 
један „меморандум“ а не да се 
буне и узбуркују. Али опомене и 
разјасњења његова остадоше без 
успеха. Узнемирена и потиснута 
поглавица црквена, посла по 
окружног капетана, да светину 
умири. Но и овоме не пође то за 
руком. Број побуњене светине 
све то већи биваше, „занесена 
гомила светине“ обасула је 
владику најпогрднијим речима, 
пребацујући му ренегатство и 
издају. У тешком и невољном 
положају своме даде владика из 
цркве календар донети и преда 

га раздраженој  светини, а 
путем протопопа даде објавити 
да ће се празници и на даље 
светковати и одржавати а и мртви 
по досад уобичајеном начину 
сахрањивати.

Обећање ово није задовољило 
светину.

Она јурне у собу  владичину и 
дотера владику до дувара. У том 
тренутку зазвони на саборној 
цркви на ларму : “Владика нам 
наш погазио и издао веру.“ 

Гомила света појача још већма. 
Особито Романи, који из околине 
дођоше, повећаше неред, вичући 
непрекидно: „Зашто нам издаде 
веру нашу?“ Окружни капетан 
једва се бегством спасио. Владику 
довукоше до дворишта и претише 
му смрћу. Узалуд беху све молбе и 
преклињања протопопа и игумана, 
и они сами морадоше се о својој 
сигурности бринути. Један од 
њих скочио је кроз прозор и тако 
се спасао. Неки одважни млади 
људи  изчупаше владику из руку 
побуњеника светине, однесоше га 
у његову собу, метуше га на сто, 
да би га од светине одбранили 
и од повреде сачували. Страх 
и претрпљене увреде, тако 
силно  утицаше на владику, 
да је изгубавши присебност, 
онесвешћен на земљу пао.   

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17. БРОЈ 270, 
20. НОВЕМБАР 1991.

КАКО ПРЕЖИВЕТИ ЗИМУ?
Ово је питање са којим се свакодневно буди такозвани обичан 

свет који од првог до првог „растеже“ мале пензије, минималне 
плате или још мање социјалне помоћи добијене по овом или оном 
основу. И свакодневно се поново сусреће са чињеницом како се 
паре до којих се све теже долази вратоломном брзином обезвређују. 
Само прошле недеље, израчунали су стручњаци, поскупело је 
преко 3.000 артикала, углавном прехрамбених. И то оних који нису 
луксуз већ су свакодневно неопходни на трпезама. Трговци раде 
пуном паром, али не да би угостили потрошаче већ да би измењали 
силне цене повећане у просеку између 40 и 50 одсто, а нису ретки 

ни артикли чије су цене удвостручене. У међувремену поскупеле су 
и комуналне услуге, дани постају све хладнији, а са њима и све већа 
зебња како платити рачуне за грејање.

А они ће бити све друго него мали разлог што ће вероватно 
многе пећи ове године бити више искључене него што ће радити. 
Иначе, најтеже од свега је сазнање да се ту негде близу нас води 
неправедни рат и да људи стално гину. И да тај рат може сутра 
да закуца и на наша врата. И да се за њега треба спремити и 
припремити са нешто залиха хране. Пуни рафови у продавницама 
маме , али су новчаници празни. И опет се поставља питање: Како 
преживети тешке дане који долазе?

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17. 
БРОЈ 270, 20. НОВЕМБАР 1991.

СИНДИКАЛНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА НИЖЕ ЦЕНЕ

Ових дана, како нас је обавестио Милош Бурмуџија, 
директор ДПР „Вршачки ритови“  почео излов рибе у 
рибњацима овог предузећа. Очекује се производња од око 
500 тона, а могуће је очекивати и боље резултате обзиром 
на то да је у првом језеру улов био 2,2 уместо планираних 
1,8 вагона.

Н а и л а з е ћ и 
празници, али 
и високе цене 
меса, сигурно је 
разлог што ће 
риба као јефтина а  
квалитетна храна 
бити чешћи гост на 
многим трпезама. 
С тога се и очекује 
добра продаја на 
тржишту широм 
Србије, у Панчеву, 
Београду, Земуну, 
Ћуприји, Врчину, 
Краљеву, Ваљеву, 
Смедереву и 
наравно Вршцу 
где „Вршачки 
ритови“ имају своје 
продавнице.

Као у претходним годинама, синдикалне организације 
ће моћи да  набављају рибу за своје раднике по нижим 
ценама. Првокласна риба се испоручује у пакованим 
врећицама од 5 до 10 килограма по цени од 130 динара 
по килограму. Иначе, „Вршачки ритови“ организују и 
транспорт робе до купца.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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КО Ш А Р К А

Дворана у Чајетини, гледалаца 
300, судије: Јовчић, Стрика, Шипка.

ЗЛАТИБОР: Ђуран 3, Ђукановић 
14, Јоксимовић 9 (11 ск), Тадић 12 (10 
ас), Поњевић 11 (5 ск), Протић 16 (6 
ас), Грубелич 13 (5 ск), Милошевић, 
Матовић 2, Чорбић 2 (5 ск), М. Тејић 
16 (7 ск), Б. Тејић.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 8 (5 
ск), Агоч 17, Радовић 17, Јурчек 
3, Васиљевић 11 (8 ск), Шушић, 
Јовановић 2, Васић 7, Јековић 12.

Вршчани су после серије од пет 
узастопних победа поражени у у 
9. колу Кошаркашке лиге Србије, 
од лидера на табели, Златибора. 
Домаћи тим је потврдио да је у 
одличној форми уочи другог балона 
АБА 2 лиге у Сарајеву, Вршчани 

нису разочарали, наредне суботе 
ће у Центру Миленијум дочекати 
краљевачку Слогу.

У првих десет минута водила се 
изједначена борба. Другу четвртину 
Вршчани су одлично почели, у 
тим тренуцима ефикасни су били 
Тома Васиљевић и Матија Радовић, 
предност домаћих износила је 
четири поена (25:21) после коша 
Васиљевића и нешто касније после 
закуцавања Радовића (27:23). Од тог 
тренутка кренула је невероватна 
серија тројки Златибора којом су 
домаћи стекли недостижну предност 
на крају полувремена. Седам 
пута су у другој четвртини били 
прецизни ван линије 6,75, Протић, 
Тадија Тадић, Грубелич, Поњевић и 

Јоксимовић, Вршчани нису имали 
адекватан одговор и на полувреме 
се отишло са вођством Златибора од 
20 разлике (58:38).

У другом полувремену Вршчани 
су покушали да се резултатски врате 
и завршницу учине неизвесном, 
међутим квалитетни потези Агоча, 
Јековића и Радовића нису били 
довољни да се надигра мотивисан и 
ефикасан домаћи тим.

Наредне суботе изабраници 
тренера Владимира Ђокића од 18 
часова у Центру Миленијум дочекују 
екипу Слоге из Краљева. 

КОШАРКАШИ ВРШЦА ПОРАЖЕНИ НА ЗЛАТИБОРУ

ПАД У ДРУГОЈ ЧЕТВРТИНИ 
ОДВЕО У ПОРАЗ

ЗЛАТИБОР – ВРШАЦ 98:77 (22:17, 36:21, 23:19, 17:20)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО
Нови Пазар - Спартак   64 : 66
Златибор - Вршац   98 : 77
Слога - Младост МаxБет  87 : 77
Металац - ОКК Београд  95 : 69
Здравље - Дунав   66 : 67
Чачак 94 – Динамик   76 : 82 
Колубара - Слобода  71 : 74
Тамиш - Војводина  60 : 80

1.Динамик БалканБет 9 9 0 18
2.Металац  9 8 1 17
3.Златибор  9 8 1 17
4.Војводина  9 7 2 16
5.Спартак  9 7 2 16
6.Вршац   9 5 4 14
7.Слога   8 6 2 14
8.Слобода  9 5 4 14
9.ОКК Београд  8 3 5 11
10.Здравље Лесковац 8 2 7 11
11.Тамиш  9 2 7 11
12.Нови Пазар  9 2 7 11
13.Колубара   9 2 7 11
14.Младост  9 2 7 11
15.Дунав  9 2 7 11
16.Чачак 94  9 1 8 10

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (М) 6 КОЛО
Футог - Словен   3 : 2
Партизан - Кикинда  3 : 0
Пролетер - Кулпин  3 : 1
Банат - Сомбор   3 : 0
Стражилово - Дунав Волеј  0 : 3
Баваниште - Војводина 3  1 : 3

1.Дунав Волеј  6 6 0 18
2.Футог   6 6 0 17
3.Партизан  6 5 1 15
4.Банат   6 4 2 12
5.Словен  6 3 3 11
6.Пролетер  6 3 3 10
7.Стражилово  6 2 4  7
8.Кикинда  6 2 4  6
9.Кулпин  6 2 4  5
10.Војводина 3  6 2 4  5
11.Баваниште  6 1 5  2
12.Сомбор  6 0 6  0

ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (Ж) 6. КОЛО
Штранд Волеј - Вршац   3 : 0
Волеј Старс - Панонија   2 : 3
Омладинац 2- Одбојка 013   3 : 1
Кикинда 0230 - НС Волеј Теам  1 : 3
Срем 2 - Младост 1979   1 : 3
Футог - Нови Сад 2  играно касније

1.Омладинац 2  6 6 0 18
2.Панонија  6 6 0 17
3.Штранд Волеј  6 5 1 14
4.Воллеy Старс  6 4 2 13
5.НС Волеј Теам  6 3 3 10
6.Вршац   6 3 3  8
7.Кикинда 0230  6 3 3  8
8.Срем 2   6 2 4  7
9.Младост 1979  6 2 4  5
10.Нови Сад 2  5 1 4  4
11.Футог   5 0 5  1
12.Одбојка 013  6 0 6  0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” (Ж) 6. КОЛО
Баваниште - Херцеговина   1 : 3
Банат - Житиште    3 : 0
Пролетер - Крајишник   3 : 0
Багљаш 023 - Клек Србијашуме 2  0 : 3

1.Банат   6 6 0 17
2.Херцеговина  6 5 1 13
3.Клек Србијашуме 2 5 3 2 11
4.Пролетер  5 3 2 8
5.Житиште  5 2 3 7
6.Багљаш 023  5 2 3 6
7.Баваниште  6 2 4 6
8.КИ 0230  5 1 4 3
9.Крајишник  5 0 5 1

Екипа Форума пропустила је прилику 
да у последњем колу јесењег дела сезоне 
смањи бодовни заостатак за водећим 

Летећим Холанђанином из Врбаса јер 
је доживела пораз од Хајдука из Куле. 
Тренер Форума Ненад Варађан рекао је да 

екипа на тешко 
гостовање није 
ишла комплетна. 

- Мало 
н е з г о д а н 
термин, нисмо 
могли да идемо 
к о м п л е т н и , 
недостајало нам 
је више од пола 
екипе због славе. 
Из истог разлога 
н е к о м п л е т н а 
је била и 
екипа Летећег 
Х о л а н ђ а н и н а 
и доживела је 
пораз у Инђији. 
Мислим да је то 

била грешка савеза јер нису одложили 
утакмице. Остали смо у игри за прво 
место, мислим да ће други део првенства 
бити изузетно занимљив, до краја ове 
године остаје нам такмичење у купу, у 
првом колу играмо са Краљевићевом 
из Качарева, 2. децембра са почетком у 
20:30. Шансу ће добити само млађи играчи 
који наступају за омладинце, биће им то 
генерална проба јер почиње и њихово 
првенство, закључио је Варађан.

ФУ ТС А Л

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 9. КОЛО

ЖАК Јуниор  - Тиса   2 : 5
Фул Фил - Краљевићево  10 : 4
Хајдук - Форум   9 : 6
Индианс 2013 - Л. Холанђанин 7 : 5

1.Л. Холанђанин  8  7  0  1  21
2.Тиса   8  6  0  2  18
3.Форум  8  5  1  2  16
4.Омладинац  8  4  1  3  13
5.Краљевићево  8  3  0  5   9
6.Индианс 2013  8  3  0  5   9
7.ЖАК Јуниор  8  3  0  5   9
8.Хајдук   8  2  1  5   7
9.Фул Фил  8  1  1  6   4

ПОРАЗИ ВОДЕЋЕГ ТАНДЕМА У ФУТСАЛ ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

ФОРУМ БЕЗ БОДОВА У КУЛИ
ХАЈДУК – ФОРУМ 9:6 (5:1)

На 64. светском конгресу шаховских 
проблемиста у Фуџаири, Уједињени 
Арапски Емирати, одржани су избори за 
ново руководство Светске федерације за 
проблемски шах, где је за председника 
изабран наш Марјан Ковачевић, који је 
имао 13 гласова наспрам девет, колико је 
добио против кандидат Швајцарац Томас 
Медер. Избор Марјана Ковачевића 
представља велико признање за 
српски проблемски шах, али и за 
лист Политика који већ деценијама 
посвећује велики простор древној 
игри на 64. поља. Потпредседници 
су Абдула Али Хасан (УАЕ), 
Видмантас Саткус (Литванија) и 
Дину Јоан Никула (Румунија). Марјан 
Ковачевић je рођен 1957. у Земуну, 
по образовању је дипломирани 
психолог, пише као спортски 
новинар Политике, у шаховском 
додатку од његовог оснивања 1986, 
а од 2005. га самостално уређује. 
Од 1967. непрекидно учествује 
на такмичењима у проблемском 
шаху, најпре у решавању, а затим 
и у компоновању шаховских проблема. 
Као члан државне репрезентације је 
од своје деветнаесте године и једини 
је учесник свих светских шаховских 
првенстава решавача. Од 1988. је носилац 
титуле велемајстора решавача. Освојио 

је 16 медаља на светским првенствима 
решавача (екипну златну 1982.) и 11 на 
европским првенствима, од тога четири 
екипне златне 2006, 2007, 2008 и 2012. У 
дисциплини брзог решавања двопотезних 
проблема, побеђивао је ДЕСЕТ пута на 
светским и европским првенствима, 
последњи пут 2013. у Батумију.

Велемајстор шаховске композиције 
је од 2007. На трогодишњим светским 
првенствима у компоновању двопотезних 
проблема био је други 1998-2000. и 
2004-2006, а био је победник 2001-2003, 
2007-2009. и од 2010 је актуелни светски 

првак. Сматра се најуспешнијим светским 
композитором двопотеза у XXI веку. 

Удружење грађана за неговање 
шаховске традиције позвало је 
велемајстора Марјана Ковачевића на 
шаховску трибину, која је одржана у 
његову част, 12.маја 2018г.,  у свечаној 
сали Градске куће, која је била испуњена 

љубитељима шаха из Вршца и 
околине. 

Удружење негује 
пријатељске односе са ВМ 
Марјаном Ковачевићем, који је 
био и рецензент документарног 
филма „Бора Костић шаховски 
апостол“. Присуствовао је и 
његовој премијери у Вршцу, 
16. новембра 2018. у дупке 
пуној Kонгресној дворани 
Центра Миленијум, заједно са 
амбасадорима САД, Шведске и 
генералног конзула Румуније, 

Велемајстору Марјану 
Ковачевићу честитамо на 
избору за председника, желимо 
му успешан рад и очекујемо 

да у наредној години поново посети 
Вршац и тиме обрадује своје многобројне 
шаховске пријатеље..

Драган Крагић, 
председник Удружења грађана за 

неговање шаховске традиције „Вршац“

Ш А Х
МАРЈАН КОВАЧЕВИЋ ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА СВЕТСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ПРОБЛЕМСКИ ШАХ

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ СРПСКОМ 
ВЕЛЕМАЈСТОРУ
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Стадион ЧСК Пиваре у 
Челареву, судија: Стефан 
Филиповић (Јагодина), 
стрелац: Живковић у 42. 
минуту, жути картони: 
Сердар, Кокир, Благојевић 
(РФК Нови Сад), Мршуља, 
Кадијевић, Брауновић, 
Пајевић (ОФК Вршац)

РФК НОВИ САД: Елесин, 
Вукасовић, Н. Илић, 
Радивојевић, Ј. Илић (од 
87. Балабановић), Вујаклија 
(од 79. В. Илић), Сердар 
(од 61. Јовановић), Кокир 
(од 61. Балабановић), 
Милошевић, Живковић (од 
61. Милосављев), Благојевић.

ОФК ВРШАЦ: Андријанић, 
Парађина, Кадијевић, 
Петрић, Мршуља, Диуф (од 
46. Павлов), В. Благојевић (од 
46. Лазевски), Илић, Миливојевић (од 46. Пајевић), 
Брауновић (од 76. Бабовић), Главинић (од 46. Вујић).

Фудбалери ОФК Вршца нису успели да остану 
непоражени у Челареву у мечу 19. кола Моцартбет 
Прве лиге Србије. Екипа РФК Нови Сад славила је 

минималну победу поготком Живковића у финишу 
првог полувремена.

Иако су у већем делу меча били бољи ривал, 
имали теренску доминацију, предност у поседу 
лопте 58:42 %, извели већи број корнера (7:2), 
Вршчани нису успели да избегну пораз против 
Новосађана. Једини погодак домаћи су постигли 
после добро изведеног контранапада, када је 
Живковић избио сам пред голмана ОФК Вршца, 
Андријанића, и савладао га снажним и прецизним 
ударцем са ивице шеснаестерца. У другом 
полувремену Новосађани су се определили за 
класичан бункер, чували су резултатку предност, 
тренер Вршчана Мијаиловић извршио је 
четвороструку измену у полувремену, кренули су 
његови изабраници у потпуну офанзиву, али праве 
прилике није било. 

- По изузетно тешком терену за игру доживели 
смо пораз у једном фајтерском мечу, где је су 
домаћи пред крај полувремена повели, није било 
много прилика за погодак, ми смо нападачки били 
лоши, тркачки сасвим добри. У другом полувремену 
са 4 измене од 46 минута пребацили смо се на 
половину домаћина и нападали, промашивали, што 
није било довољно да извучемо повољан резултат. 
Свакако, иза нас је добра година, верујем да за 
ОФК Вршац долазе још бољи дани, рекао је после 
утакмице шеф струке Вршчана.

СПОРТ

ПОРАЗ ОФК ВРШЦА У ПОСЛЕДЊЕМ МЕЧУ ОВЕ ГОДИНЕ

НЕРЕАЛИЗОВАНА 
ИНИЦИЈАТИВА

РФК НОВИ САД – ОФК ВРШАЦ 1:0 (1:0)

ФУД БА Л
МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 19. КОЛО

РФК Нови Сад 1921 - ОФК Вршац  1 : 0
Златибор - Трајал    1 : 2
Железничар - Јединство (Уб)  2 : 1
ИМТ - РФК Графичар     3 : 0
Рад - ГФК Слобода    1 : 1
Лозница - Раднички (НБ)   1 : 2
Мачва - Инђија Тојо Тајрес   2 : 2
Раднички (СМ) - Металац   2 : 1
  
1.ИМТ`  19 13  4  2 43
2.РФК Графичар 19 11  4  4 37
3.Железничар 19 11  4  4 37
4.Раднички (СМ) 19  7  8  4 29
5.Инђија Тојо Тајрес 19  6 10  3 28
6,РФК Нови Сад 1921 19  8  4  7 28
7.Траyал  19  7  4  8 25
8.ОФК Вршац 19  7  4  8 25
9.ГФК Слобода 19  4 12  3 24
10.Јединство (Уб) 19  6  6  7 24
11.Мачва 19  5  7  7 22
12.Раднички (НБ) 19  6  2 11 20
13.Металац 19  5  4 10 19
14.Лозница 19  5  4 10 19
15.Рад  19  3  7  9 16
16.Златибор 19  3  6 10 15

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 15. КОЛО

Црвена Звезда - ЖАК   1 : 0
ОФК Кикинда - Пролетер   10 : 0
Јединство (В) - Бегеј   1 : 2
Раднички - Војводина 1928   1 : 2
Борац - Младост    2 : 0
Омладинац ФАМ - Козара   2 : 5
Јединство (БК) -Јединство Стевић  1 : 0
Полет - Слобода    1 : 7

1.ОФК Кикинда 15 11 3  1 36
2.Слобода 15 10 4  1 34
3.Јединство (БК) 15 10 2  3 32
4.Црвена Звезда 15  9 1  5 28
5.Војводина 1928 15  7 5  3 26
6.Раднички 15  6 3  6 21
7.Козара  15  6 3  6 21
8.Пролетер 15  6 2  7 20
9.Полет  15  5 4  6 19
10.Борац 15  5 4  6 19
11.Јединство (В) 15  6 0  9 18
12.ЖАК  15  5 2  8 17
13.Бегеј  15  4 3  8 15
14.Омладинац ФАМ 15  3 5  7 14
15.Јединство Стевић 15  3 1 11 10
16.Младост 15  2 2 11  8

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО 

Слога (П) - Слога (БНС)   3 : 1
Караш (Ј) - Партизан (У)   1 : 3
Црвена звезда - Долина   1 : 1
Партизан (Г) - Вултурул   2 : 2
Спартак 1911- Хајдучица   4 : 1
Будућност (А) - БАК   2 : 6
Долово - Потпорањ   4 : 0
Глогоњ - Униреа    2 : 0
 
1.Слога (П) 15 11 3  1 36
2.Глогоњ  15 10 3  2 33
3.БАК  15  9 2  4 29
4.Вултурул 15  8 5  2 29
5.Долово 15  8 4  3 28
6.Хајдучица 15  8 1  6 25
7.Спартак 1911 15  6 5  4 23
8.Слога (БНС) 15  7 2  6 23
9.Будућност (А) 15  7 1  7 22
10.Долина 15  5 2  8 17
11.Униреа 15  4 4  7 16
12.Партизан (Г) 15  4 2  9 14
13.Партизан (У) 15  4 1 10 13
14.Црвена звезда 15  3 3  9 12
15.Потпорањ 15  2 5  8 11
16.Караш (Ј) 15 2 1 12 7

Стадион Јединства у Влајковцу, 
гледалаца 100, судија: Милан Габоров 
(Зрењанин) 7, стрелци: Тешић у 89. 
минуту за Јединство, Ђукић у 70, 
Маљукан у 74. минуту за ОФК Бегеј, 
жути картони: Станков (Јединство), 
Милин, Маљукан, Михољчић, Ђукић 
(ОФК Бегеј).

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Москић, 
Милићевић (од 80. Барић), Вранић, 
Николић, Јевтић (од 46. Јовановић), 
Ћирка, Станисављев (од 46. Рајлић), 
Живанов (од 71. Петровић), Станков, 
Тешић.

ОФК БЕГЕЈ: Глишин, Милин, 
Ердељан, Гашић, Рапаић (од 81. Љ. 
Михољчић), Николић, Прошић, 
Маљукан, Новак, Ђукић, Д. 
Михољчић.

Гости из Житишта заслужено су освојили бодове 
у Влајковцу, у последњем колу јесењег дела сезоне 
Војвођанске лиге исток, иако су наступили без три најбоља 

играча. 
Домаћи састав играо је без 

енергије током читаве утакмице 
и без жеље која га је красила на 
већини мечева у јесењем делу. 
Тренер Јединства Аца Какован 
покушао је изменама да промени 
ритам, међутим Влајковчани су 
остали безидејни и анемични па су 
први ударац на гол ривала упутили 
тек у 70. минуту. Играчи Бегеја нису 
пружили блиставу партију, али су 
били чвршћи у сваком дуелу, и 
што је најважније, мање грешили 
од ривала. Оба гола постигли су 
после киксева играча Јединства на 
средини терена, након њих уследили 
су брзи контранапади и ефектна 

реализација најпре Ђукића, потом и најбољег појединца 
утакмице, Маљукана. Почасни погодак за Влајковчане 
постигао је млади дефанзивац Лука Тешић.

Б. Ј.

ВЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У 
ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – ОФК БЕГЕЈ 1:2 (0:0)

ОФК ВРШАЦ ОДМЕРАВА СНАГЕ СА 
РУМУНСКИМ СУПЕРЛИГАШЕМ ИЗ АРАДА

Фудбалери ОФК Вршца гостоваће у петак, 
25. новембра у Румунији, где ће на позив 
суперлигаша УТА из Арада одиграти пријатељски 
меч. Тим из Арада се припрема за важну утакмицу 
у шампионату Румуније против Сепсија и биће то 
прилика да тренер Ласло Балинт провери форму 
играча Арада који би могли да замене неколицину 
повређених стандардних првотимаца. 

Румунски интернет портал Спортарад пренео 
је податак да Трансфермаркет процењује тим ОФК 
Вршца на 1,66 милиона евра а да је водећа звезда 
тима, везиста Огњен Илић, чија је вредност по 
Трансфермаркету 200.000 евра.

Меч УТА Арад – ОФК Вршац игра се од 13 часова 
по локалном времену.
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OVAN
Po pitawu novca idete iz kra-

jnosti u krajnost: ili {te-dite
ili rasipate. Razmewujete isku-stva sa
prijateqima. 

BIK
Puni ste optimizma pra}enog

jakom voqom da zavr{ite ono {to
ste zapo~eli. Morate korigovati

poja~anu dozu egoizma, posebno u odnosu
prema partneru.

BLIZANCI
Posao i u~ewe zasad su jedini

segmenti `ivota koje dr`ite
pod kontrolom. Za po~etak nije

lo{e, jer }ete uskoro uspostaviti sklad
i sa partnerom.

RAK
Slobodno vreme provodi-te u

dobrom raspolo`ewu, jer ste
svesni sebe i svojih vrednosti. Uspeh
ne}e izostati.

LAV
Ni`ete uspehe. Stalo Vam je

ne samo do toga da vas okolina
ceni ve} i do novca. Morate voditi
ra~una o onome od ~ega se `ivi.

DEVICA
U svim oblastima posti}i

}ete uz minimum napora maksi-
malne rezultate. Iako ste prak-

ti-~ni, lako mo`ete zapasti u situaciju
koja }e blokirati ovu va{u osobinu. 

VAGA
Okrenite se umetnosti i svetu

ma{te. Ukoliko odlo-`ite emo-
cije i okrenete se poslu i razumu,
ima}ete uspe{an period. Bi}e vremena i

za qubav!
[KORPIJA
Mnoge usamqene [korpije

napokon }e shvatiti prednost
`ivota u bra~noj zajednici. 

STRELAC
U{li ste u nov posao, u ko-me

do izra`aja dolaze va{e orga-
nizatorske sposobnosti. Na izve-stan
na~in }ete se i emotivno srediti.

JARAC
Mo} va{e koncentracije je

poja~ana, pa je iskoristite na
pravi na~in. Radite poslove za koje ste
do ju~e mislili da su nemogu}i.

VODOLIJA
Re{avate porodi~ne i

imovinsko-pravne probleme.
Potreba za sigurno{}u materijalne
prirode trenutno je nagla{ena. Bi}e sve

u redu.
RIBE
Poku{a}ete da u dru{tvu

istomi{qenika zaboravite na prob-
leme. Izvesna situacija Vas je ponela, a
ma{ta doprinela da se boqe ose}ate.
Mewate posao.

HOROSKOP

UKR[TENICA ZA STRPQIVE

R

D

T

S

RASKOMA-
DATI

DRVNA
INDUSTRI-

JA (skr.)

SKANDI-
NAVKA

FUDBALER
SAMJUEL

PETI 
DEO (mn.)

NEPOZNAT
AUTOR 
(lat.)

MORSKI
GREBEN

26. SLOVO
AZBUKE

ISTOVETNI JAROST TRKA^
BOLDON

SKANDI-
NAVKA

GUMA ZA
@VAKAWE

GALAMITI

RODBINA

OBLAST POD
VLA[]U
EPARHA

GLUMICA
MERIL

@. V.

OPARITI,
SPARITI
VRELOM
VODOM

PROFESO-
ROV SARAD-

NIK NA
FAKULTETU

^ASOVNICI

UREZANO
MESTO

STARIJI
(skr.)

PEVA  ̂
KOTUWO

VRH. SKAND.
BOG

ONO [TO SE
UTRO[I

BOKSER
RUSEVSKI

SMRDQIVA
@IVOTIWA

JEZERO U
FIONSKOJ,

ENARE

O. ].

UPITNA
ZAMENICA

REKA U
RUSIJI

SLAVNI
MARATONAC

PROSTORI-
JA U KOJOJ

SE RADI
(mn.)

MERA ZA
DRAGO-

CENOSTI

ALT

IZJAVA
LEPOTICE
SA SLIKE

BEOGRADSKI
NEDEQNI

LIST

AMERI^KA

GLUMICA

REKA U
FRANCU-

SKOJ

VODONIK

JELO OD
MESA

REKA 
SASTAV-

NICA 
DRINE

12. I 24.
SLOVO
AZBUKE

MITSKI
LETA^

@ENSKO
IME, LAR-

ISA

RASTAVNI
VEZNIK

LISTOPAD-
NI BOR

GR^KO
SLOVO

U. O.

SO^IVO U
DURBINU

PRAOTAC
ITALIJANA

SKANDI-
NAVKA

NAZIV

SIMBOL
KRI[]AN-

STVA

AUSTRIJA

JEZERO U
SEVERNOJ
AMERICI

INICIJALI
PESNIKA
[ANTI]A

24. I 3.
SLOVO
AZBUKE

GRAD U
KONGU

ELEKTRON

BROD NA
KOJEM JE
PLOVIO
^ARLS

DARVIN

S. B. 

TIP FRAN-
CUSKOG

AUTOMOBI-
LA

KRAQ U
[AHU

DELOVI
OTPLATE
KREDITA

PRAVAC

REALI-
ZOVATI

STATUA BOGA
U POLINE-

ZIJI

AUTOR:
SLAVKO
BOVAN

U ozna~ena poqa upi{ite ime glumca sa slike. Ukr{tenicu daqe
re{avajte raspore|uju}i re~i iz popisa i ucrtavaju}i crna poqa koja
nedostaju.

ADAM, AKSIOMI, ANASTASIJA, ANILIN, ANT,
ANTAL, BISTRINA, BON, VS, DAN, DAFNE, DORIJAN,
EKRANI, EL, ENT, IDVOR, INOSTRANSTVO, IS,
ISTRA, KEA, KOB, MARKOS, MISTRIJE, NAJAVA,
NASRT, OBADI, OBOR, OVAKO, OVEN, ODRA, OKOT,
OL, ONAJ, ORAO, OS, OSTRVO, PB, PRELOMI, REJ,
RITA PAVONE, ROJA, ROS, SEDLO, SKORO, STROPA,
TJA, TT, HIMERA.

J P R A D E M O R D I K O B R A Z
R A B A D M A Z G A K M R T S A P
C V Z K [ D G V S K U [ A A P I N
R I K A A N A K O N D A T O G O U
V J R R V N R B S L T N L U K U M
E A O B A A A S O K O I A E K [ J
N N K K I C C R L T T N G E O A A
D K O S T L K P I N A R V A L R M
A A D V K O O P A N N P C I R A U
] R I I R A P K A U A I I K D A S
U O L W K E K O K N R C R R A R T
R V A A L N R A D E T E L @ A B A
K ^ R I U M R A V O J E D A D O N
A V K A H I J E N A B A R K B K G
S A P I N G V I N A C I V A K U K
N E L E J A S T O G N I D R O Z D

OSMOSMERKA
Nazive `ivotiwa iz po-

pisa zaokru`ite u mre`i
ove osmosmerke. Neiskori-
{}ena slova, ~itana redom,
daju naziv zveri iz porodi-
ce ma~aka.

ANAKONDA, ANTI-
LOPA, VEVERICA, VI-
DRA, VRANA, GVANA-
KO, GEKON, DABAR,
DIKOBRAZ, DINGO,
DROZD, DROMEDAR,
@ABA, IGUANA, JAZA-
VAC, JASTOG, JELEN,
KANARINAC, KOBAC,
KOBRA, KOLIBRI,
KORWA^A, KRABA,
KRAGUJ, KREJA, KRO-
KODIL, KUKAVICA,
LABUD, LOSOS, MAGA-
RAC, MAZGA, MAJMUN,
MRAVOJED, MUSTANG,
NARVAL, OKTOPOD,
ORADA, PAVIJAN,
PANDA, PANTER, PA-
STRMKA, PAUN, PELI-
KAN, PINGVIN, PI-
TON, RAKUN, SVIWA,
SVRAKA, SKAKAVAC,
SKU[A, SOKO, TAPIR,
TIGAR, ]URKA, U[A-
RA, HIJENA, CRVEN-
DA], ^VORAK, [A-
RAN, [TUKA.


