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У петак, 16. децембра, у Дому здравља, уручени 
су сертификати лекарима Службе хитне медицинске 
помоћи који су успешно завршили обуку за употребу 
“ФАСТ” портабилног ултразвучног апарата, која је 
спроведена у сарадњи са Удружењем за медицинску 
едукацију „ЗЕМЕХО ЕДУКАЦИЈА” из Београда. 

Овај апарат, чија је вредност 2,5 милиона динара, 
представља најсавременију технологију за примену у 
ургентној медицини, а вршачка хитна помоћ је прва 
служба у нашој земљи која овај уређај има у употреби 
у саставу опреме санитетског возила.

- “FAST“ – (Focused Assessment with Sonography 
for Trauma) је техника која се обавља још у време 
иницијалног прегледа пацијента са траумом у служби 
хитне помоћи или већ у санитетском возилу. Главни 

циљ овог прегледа је да идентификује слободну 
интраперитонеалну течност омогућавајући тренутно 
отпочињање хируршког лечења у секундарној и 
терцијалној здравственој установи или наставак 
дијагностике другим имиџинг методама. Ова метода 
ће знатно скратити време тријаже пацијената и 
омогућити значајно ефикасније збрињавање најтежих 
стања, рекао је др Борко Минић, директор Дома 
здравља Вршац, специјалиста ургентне медицине.

Ово је последњи апарат у низу најсавременије 
опреме, која је од почетка године набављена за Службу 
хитне медицинске помоћи, Дома здравља Вршац у 
којој се у току 24 часа обави просечно 20 интервенција 
на терену и још толико у ноћној амбуланти.

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОРТАБИЛНИ УЛТРАЗВУК ЛЕКАРИМА ХИТНЕ ПОМОЋИ

НАЈСАВРЕМЕНИЈИ АПАРАТ У ВРШАЧКОМ 
САНИТЕТСКОМ ВОЗИЛУ

Дванаести по реду „Дани Петру Крдуа“ 
одржани су у организацији Књижевне 
општине Вршац у Градској кући прошлог 
петка. Манифестација посвећена 
великом песнику, преводиоцу и 
издавачу, одржана је у години троструког 
КОВ-овог јубилеја – 50 година постојања, 
70 година од рођења Петру Крдуа и 100 
година од рођења Васка Попе. Свечаност 
под називом „Као сигнал свестраности“ 
је почела пројекцијом кратког 
документарног филма о животу Петру 
Крдуа, а затим је одржан округли сто на 
којем су говорили представници КОВ-а, 
књижевници и критичари. 

- Традиција постоји да бисмо је 
неговали и унапређивали и да бисмо људе 
које данас спомињемо на неки начин 
држали у видном пољу савремености. То 
су два велика и значајна имена, најпре 
Васко Попа који је идејни творац КОВ-а и 
потом Петру Крду који је био реализатор 
свега оног најбољег што се у КОВ-у могло 
прочитати. Веома сам поносан јер ове 
године имамо изванредну продукцију 

најзначајнијих имена наше савремене 
књижевности. Ове године смо на Сајму 
књига добили и специјално признање 
за 50 година рада, што, признаћете, није 
мало. Мало шта у овој средини траје 50 
година и ја бих желео да неки будући 
људи у неком будућем Вршцу, обележе и 
стогодишњицу КОВ-а – рекао је Михајло 
Пантић, главни уредник КОВ-а. 

На округлом столу било је речи о 
животу и стваралаштву Петру Крдуа, о 
његовом раду у КОВ-у и позоришту и 
његовом присуству на књижевној сцени 
Србије и Румуније. 

- Нема ничега тежег него препознати 
и остварити сопствену мисију, а Петру 
Крду је имао најмање три мисије. Најпре, 
био је издавач који је поставио високу 

меру издањима, активностима и књигама 
Књижевне општине Вршац. Затим, Петру 
Крду је читаву једну мисију остварио 
као преводилац превевши готово све 
највеће румунске песнике модерних 
времена и румунску песничку класику. 
Трећа мисија Петру Крдуа била је његова 
поезија – истакао је Гојко Божовић, 
писац и главни уредник издавачке куће 
„Архипелаг“. 

Манифестацију је пратила и изложба 
која приказује пут развоја Књижевне 
општине Вршац и која ће у наредном 
периоду обићи Србију. 

- Изложба у сликама и писаним речима 
говори о свим активностима КОВ-а 
током педесет година. КОВ је учинио 
да град Вршац постане метропола 
поезије, препознатљива у целом свету 
– закључила је Ана Крду, председница 
КОВ-а. 

Манифестација „Дани Петру Крдуа“ 
одржана је под покровитељством 
Министарства културе и уз подршку 
Града Вршца. 

ОДРЖАНИ 12. „ДАНИ ПЕТРУ КРДУА“ 

„КАО СИГНАЛ СВЕСТРАНОСТИ“ 

Конститутивна седница Националног савета 
румунске националне мањине одржана је 17. децембра 
у Вршцу. Седници су присуствовала 22 од укупно 23 
члана, одабрана на изборима за националне савете који 
су одржани 11. новембра.

Национални савет румунске националне мањине 
био је почаствован присуством Љиљане Бекчић из 
Министарства за људска и мањинска права и друштвени 
дијалог. Она је истакла да је Министарство свесно свих 
разлика и изазова са којима се сусрећу националне 
мањине у Србији, али да поменуто министарство жели 
да настави да помаже у остваривању њихових права.

Седницом је председовао Богдан Анкуцић из 
Долова, најстарији члан Националног савета румунске 
националне мањине, уз њега били су Катарина К. Ековоју 
Р. из Уздина и Теодор Дејан из Торка, два најмлађа 
члана Савета. После валидације мандата утврђено 
је да је конституисан Национални савет румунске 
националне мањине. Под тачком разно, предложено је 
да се, после паузе, одржи прва седница Националног 

савета румунске националне мањине. Предлог је био 
прихваћен.

Након конституисања радног тела, кога су чинили 
Данијел Магду, Трајан Качина и Родика Алмажан, 
представљен је дневни ред са две тачке: Бирање 
председника Националног савета румунске националне 
мањине и именовање комисије за усаглашавање новог 
статута и прописа рада Националног савета румунске 
националне мањине. За председника Националног савета 
румунске националне мањине изабран је др Валентин 
Ардељан из Алибунара. Комисију за усаглашавање новог 
статута чинили су Данијел Магду, Трајан Качина, Валентин 
Ардељан, Родика Алмажан и Стеван Михајлов.

У свом првом обраћању у својству председника 
Националног савета румунске националне мањине, др 
Валентин Ардељан истакао је да је почаствован што је 
одабран за председника, да ће сви радити заједно за 
добробит свих Румуна у Србији и да ће Национални 
савет румунске националне мањине имати добру 
сарадњу са свима.

КОНСТИТУИСАН НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ДР ВАЛЕНТИН АРДЕЉАН НОВИ ПРЕДСЕДНИК
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Редовна седница скупштине Града 
Вршца, двадесет и друга по реду, имала 
је 42. тачке дневног реда, најважнија је 
била доношење Одлуке о буџету Града 
Вршца за 2023. годину.

Као и  свих претходних година, 
полазну основу за планирање буџета  
чинило је наше  опредељење да 
буџет за 2023. годину мора бити 
реалан у обиму и планиран тако да у 
условима ограничених финансијских 
ресурса, сви сектори буџета и сви 
његови корисници добију довољно 
средстава за активности, а да се при 
томе не угрозе инвестиције, истакла 
је градоначелница Вршца Драгана 
Митровић у свом образложењу 
предлога и додала:

- Одлуку о буџету за 2023. годину 
припремали смо крајње одговорно и 
реално, али уважавајући истовремено 
обавезу да наставимо путем развоја 
и стварања нових вредности. Буџет 
смо планирали тако да равномерно 
улажемо у наш град и наша села, да 
улажемо у образовање, да обезбедимо 
више средстава за децу и породицу и 
сектор социјалне заштите, да улажемо 
у пољопривреду, у културу, у туризам, 
комуналне делатности, саобраћајну 
инфраструктуру, заштиту животне 
средине, енергетску ефикасност. Да 
завршимо велике капиталне пројекте, 
али и да започнемо нове. Буџет пред 
нама је развојни, јер доноси нове 
инвестиције, инвестиције које ће у 
будућности генерисати нова радна 
места, нагласила је Градоначелница 
Драгана Митровић.

Укупан буџет, по свим изворима 
финансирања за 2023. годину износи: 
2.916.000.000,00 динара, (две милијарде 
и деветстошеснаест милиона), а 
планиран је низак буџетски дефицит 
од 63 милиона динара и у складу је са 
Законом о буџетском систему.

У структури буџета, очекивано 
највећи приходи биће порез на 
зараде, порез на имовину, приходи 
од самодоприноса, приходи од 
закупа пољопривредног земљишта, 

Трансфери од других нивоа власти 
(републике и покрајине)  и примања 
од задуживања (у питању су преостала 
средства кредита за завршетак Вртића, 
а не ново задуживање).

Најзначајнији пројекти планирани 
Буџетом за 2023. годину су:

- Завршетак изградње новог вртића 
у Вршцу 75 милиона динара. 

- Опремање инфраструктуром дела 
северне индустријске у Вршцу - прва 
фаза 169,3 милиона динара. Планирана 
вредност инвестиције је 244,4 
милиона динара, а реализација  ће се 
спроводити у две буџетске године, у 
2023. и у 2024.

- Изградња и реконструкција улица, 
путева и других јавних површина 
73,8 милиона динара, као и текуће 
поправке и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 120 милиона динара, 
што је готово двоструко више него 
2022. године.

- Изградња линије муља, којом ће 
се заокружити комплетан систем за 
прераду отпадних вода вредан 121 

милион динара. Планирана вредност 
пројекта је 343,6 милиона динара. 
Пројекат ће се спроводити у 2022, 
2023, и 2024. години.

-  Реконструкција кружне раскрснице 
улица Дејана Бранкова, Боре Костића, 
Живе Јовановића и Филипа Вишњића 
износ 25 милиона динара.

- Завршетак започетих радова по 
пројектно техничкој документацији 
и грађевинској дозволи за школску 
фискултурну салу у насељеном месту 
Уљма 50 милиона динара.

- Опремање позоришта савременом 
опремом за светло, звук и видео 9.8 
милиона динара. Вредност пројекта 

је 32.6 милиона динара. Реализација 
пројекта започета је у последњем 
кварталу 2022. године, а пројекат ће  
бити завршен почетком 2023. године.

- Енергетска санација стамбених 
зграда, породичних кућа и станова 
коју спроводи Град Вршац  у сарадњи 
са средствима Републике 16 милиона 
динара.

Поред капиталних улагања 

предвиђена су средства и за основно 
и средње образовање и средства 
за социјалну заштиту и бригу о 
породици. Осим ових давања које је 
Град издвајао и претходних године, за 
2023. годину предвиђено је увођење 
нове једнократне накнаде за друго 
и треће дете, као мера подршке 
родитељству. Такође, предвиђена су 
и значајна средства за развој туризма 
и све манифестације на територији 
Града Вршца, као и за невладин сектор, 
истакла је Градоначелница Драгана 
Митровић и потом дала закључак.

- У припреми буџета били смо 
вођени искључиво циљем да наш буџет 
мора бити реалан у обиму и уједначен 
у расподели између свих програма 
које се финансирају из буџета. Да мора 
бити и развојни и социјални. Да пружи 
добру основу за наставак започетих 
и почетак нових пројеката који су од 
значаја за нашу заједницу. Наш план 
је да иницијални буџет увећамо и тако 
створимо финансијске могућности 
за реализацију нових активности 
и пројеката.  Стога ћемо и у 2023. 
години врло активно учествовати у 
конкурсима код виших нивоа власти и 
код разних фондова-донатора, у циљу 
добијања бесповратних средстава за 
реализацију пројеката, а све у интересу 
свих грађана Вршца, закључила је 
Градоначелница Драгана Митровић.

Одборници су у другој тачки 
дневног реда усвојили Консолидовани 
извештај о извршењу Одлуке о буџету 
Града Вршца за период од 1. јануара 
до 30. септембра 2022. године, у трећој 
су разматрали и усвојили Програм 
рада Скупштине Града Вршца за 2023. 
годину и установа чији је оснивач 
Град Вршац. Међу важнијим тачкама 
биле су доношење Решења о давању 
сагласности на ценовник радова на 
одржавању атмосферске канализације 
и доношење Решења о давању 
сагласности  на ценовник коришћења 
општих и посебних паркиралишта на 
територији Града Вршца.

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
ОДРЖАНА ПОСЛЕДЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2022. ГОДИНИ

“Свим суграђанима који 
прослављају празник 
Христовог рођења 
по грегоријанском 
календару, желим да у 
добром здрављу, радости 
и благостању, са својим 
ближњима проведу 
предстојећи Божић.”

Градоначелница Вршца
Драгана Митровић
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE 

ŽELE VAM
ĐACI I KOLEKTIV GIMNAZIJE
“BORISLAV PETROV BRACA”!

SĂRBĂTORI FERICITE
VĂ UREAZĂ ELEVII

ŞI COLECTIVUL LICEULUI
“BORISLAV PETROV BRACA”!
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Возим бицикл Змај Јовином 
улицом и често ми пада на памет поп 
Маринко, кад пролазим поред куће у 
којој је живео, Змај Јовина 32, задња 
кућа до моста на Месићу. Враћам 
време у назад, када је у делу Змај 
Јовине према гробљу, било пуно деце, 
укључујући децу из улице Филипа 
Вишњића, горњег дела Брегалничке 
и Радакове улице. Аутомобила раних 
педесетих година прошлог века 
није било, па су улице биле деци 
на располагању, надмећући се у 
вожњи бицикла. Мала деца била су 
недовољно висока да узјашу бицикл, 
па је вожња мушких бицикала била 
могућа са једном ногом испод руде, 
што код данашње деце никад нисам 
видео. На низбрдици од гробља 
према Змај Јовиној пели смо се на 
очеве бицикле, седали онако мали 
на седиште бицикла, а босим ногама 
управљали воланом, уз весело 
подигнуте руке, а случајно затечене 
бабе на улици само су се крстиле. 

По завршетку школске године 
почетком јуна, окупљање те дечурлије 
било је у алеју. То је заправо била 
алеја кестенова, од краја Змај Јовине 
до цркве на гробљу. Тада је то била 
дивна алеја само кестенова, који се 
данас полако замењују, из нејасних 
разлога,  другим дрвећем, можда за 
неког лепшим, али је огромна штета 
уништавати вековну традицију и 
неописиву лепоту алеје кестенова у 
пролећном цветању.

У том, како смо ми звали, алеју 
играо се често фудбал. Између  две 
бандере, у размаку од око 25 метара, 
било је наше игралиште за мали 
фудбал, са ривалима из других улица. 
Због те бандере мало је фалило да мој 
брат Бојан настрада. Пуцао је пенал, 
жестоко истина као Кејн за Енглеску 
на Светском првенству у Катару, што 

би рекли небу под облаке, али онда 
лопта горе погоди бандеру, од које 
се укосо одбије и удари попа Саву из 
Павлиша у теме, коме притом спаде 
и шешир са главе. Он се љут окрете 
према нама, ми занемели. Пита ко 
га је ударио, ми сви окренемо главу 
према Бојану. Поп Сава крене према 
њему, Бојан почне да бежи, а поп Сава 
подигне мантију до колена, видим 
му плитке црне изгланцане ципеле и 

да се у трк за Бојаном. Да ми је неко 
причао како поп Сава брзо трчи, 
не бих му веровао. Скоро да стигне 
Бојана, па кад је Бојан скренуо у баште 
крај терена поп Сава одустане од 
шпринта, па нас забезекнуте изгрди 
и оде! 

Незаборавни су другари из тог 
периода, неки одсељени, неки 
покојни, неки још увек на истом 
месту, Миле шкрампи, Бора теза, Јова 
бена, Милан бика, Илија гузица, Васа 
пинтер, Гајац, Жарко задругар, браћа 
бећарице, браћа Рибаров, браћа 
Остојићи, Васа шприца, Ђока кардеш, 
Манојле, Никола, Јовица, Миле кенчи, 
Илија талијан, мој брат Бојан и ја, 
као и многи други, нешто млађи или 
старији. 

Тада је било незамисливо да лепо 
васпитана деца прођу улицом и не 

јаве се свим старијима. Предвече 
нарочито, старији људи су седели 
испред својих кућа, дружили се са 
комшијама и посматрали пролазнике. 
Ми као деца смо се јављали са „љубим 
руке“ и не дао вам Бог да се не јавите, 
јер се такво неваспитање одмах јавља 
деди или баби, они пренесу тати и 
мами и најмање што може да вам се 
деси је грдња, у стилу, шта ће од тебе 
да буде, хохштаплер, пропалица, и 
сличне грдње, па смо само са тим још 
и добро прошли. Данас кад сам у Змај 
Јовиној у „топ тен“ по старости, деца 
и млађи свет пролазе поред мене 
уопште ме не примећујући, ником ни 
на памет не пада да ми се јави.

На алеју није било никаквих киоска, 
никаквих цвећара, трг Андре Лукића 
није постојао, на месту садашњих 
блокова зграда гајио се кромпир, 
грашак, пасуљ и остало поврће. Не 
сећам се да је било лопова, или да је 
неко крао то што је посађено. 

Деца су била добродошла у свакој 
кући, капије се нису закључавале, 
комшије су се међусобно помагале, 
мобе су биле уобичајена појава. Кад 
дође јесен и време брања кукуруза, 
сва деца су помагала у истовару кола, 
пунили сепетке, а момци дизали у 
амбар. Главе сунцокрета су се сушиле 
на тротоарима испред кућа, а ми 
смо приткама тукли главе из којих је 
испадао сунцокрет. 

Играње фудбала смо прекидали 

када се попови враћају са гробља, где 
су служили парастос. Носе плетене 
корпе у којима, то смо добро знали, 
носили су кући колаче и разне друге 
ђаконије за своју децу. Тада се ми 
поређамо дуж пута, и кажемо: „Љубим 
руке“. Свештеници пролазе, али поп 
Маринко не, заустави се, свако дете 
помилује по глави, упита их како су им 
баба, деда, родитељи, онда открива 
корпу и сваком од нас даје по неки 
слаткиш. Тако је поп Маринко скоро 
увек носио кући празну корпу, па су 
његове ћерке Рада и њена сестра, 
остајале без тих ђаконија и не знајући 
за њих. 

Стицајем околности, то сам јој 
рекао и испричао пре око пет 
година, на постхумној промоцији 
књиге Моме Капоре, која је била 
одржана у просторијама општине 
Врачар у Београду, где је била 
присутна и Рада Ђуричин. Приђем 
Ради, кажем: „Здраво,како си“? Она 
развуче свој чаробни осмех, каже: 
„Здраво, а извини, ко си ти?“ Кажем, 
Драган. „Аааа Драган“, понови она 
са осмехом. Помислим: „Препознала 
ме“. После паузе од пар секунди се 

уозбиљи, па ме упита: „А који Драган“? 
Наравно, знамо се од детињства, па јој 
испричам горњу причу о њеном оцу и 
зашто су она и њена сестра остајала 
без колача. Слатко се насмејала, мало 
смо се испричали и обновили лепе 
успомене о њеном оцу, попу Маринку. 
Од тада је Рада Ђуричин и почасни 
члан нашег Удружења грађана за 
неговање шаховске традиције Вршац.                                                                                                                                           
          Сетих се још нечег у вези попа 
Маринка. Кад сам био директор 
ливнице, зове ме једног дана 
портир са капије, негде осамдесетих 
година прошлог века у још тешка 
комунистичка времена, и каже: „На 
капији је поп Маринко, хоће код вас, 
да ли да га пустим“? „Па да ли си ти 
нормалан, доведи га одмах! Па тај 

човек је крстио и мог брата и мене, 
човек којег сам изузетно поштовао“. 
Скочим одмах, изађем у ходник 
и примим га као изузетног госта. 
Седне поп Маринко, почнемо обичан 
разговор, знам да није дошао без 
неког јаког разлога, и он почне, имају 
проблем са клатном на звону Велике 
цркве, које је пукло, а треба звоно да 
буде у функцији до суботе, тај разговор 
се обављао у уторак. Замолио ме да, 
ако можемо, то клатно поправимо 
до краја недеље, јер је неопходно за 
црквену службу, био је неки верски 
празник. „Свакако ћемо све урадити, 
што је у нашој моћи, само нам одмах 
пребаците клатно у ливницу“, рекох. 
У току дана, један парохијан је 
донео трактором челично клатно, 
на којем се видео аматерски и неук 
рад на његовој поправци. Заправо, 
клатно је пукло много раније, јер 
га је неко површински изварио без 
икакве припреме за вар, због чега 
је опет пукло, онда је постављен 
између два дебела флаха, па опет 
набацан површински вар, који је опет 
пукао. Флаховима и варом знатно су 
отежали клатно, па су могли таквим 
клатном и звоно да разбију. Одмах 
сам окупио екипу бравара и ливаца, 
поправка клатна варењем није имала 
никаквог смисла, нисмо имали жарну 
пећ за уклањање напона после 
варења, па би клатно опет пукло. Због 
хитности, одлука је била да се клатно 
користи као модел, да га ливци 
при калуповању мало расклепају, 
а да се клатно лије у квалитету 
феритног нодуларног лива. То смо и 
реализовали, па је клатно однето у 
петак и монтирано на велико звоно. 
Било је то сигурно једино звоно у 
Србији, а можда и у свету са клатном 
од нодуларног лива, које вероватно 
и данас беспрекорно ради. Када ме 
је поп Маринко питао за цену, добио 
је одговор, да је то мали допринос 
ливаца својој вољеној Великој цркви, 
Светог оца Николаја, верског симбола 
нашег града, где смо се као деца пели 
на торањ и замењивали звоно и 
клатно, лупањем клепала уочи Ускрса.

Да би се некако одужио својој 
улици, одлио сам и поставио на 
четири угла, нове табле, у квалитету 
Al-Si, са рељефним словима, са којих 
киша не може да спере име наше 
улице: Змај Јовина, на задовољство 
њених житеља и оних,којима је та 
информација,потребна.

Драган Крагић, 
један од дечака из Змај Јовине улице

ЧИТАОЦИ САРАДНИЦИ

ДЕЧАЦИ ИЗ ЗМАЈ ЈОВИНЕ 
УЛИЦЕ И ПОП МАРИНКО

ПОЗИВ ЧИТАОЦИМА 

Поштовани читаоци, 
уколико имате причу коју 

желите да испричате, уколико 
памтите неки заборављени 
догађај или сте једноставно 
заљубљеник у писање стихова 
или прозе, јавите нам се, 
објавићемо Ваше радове. 
Телефони редакције „Вршачке 
куле“ су: 013/838-020 и 839-065.
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Црвени крст
 Вршац

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГРАДА ВРШЦА

С р е ћ н е 
н ово год и ш њ е 

и  бож и ћ н е 
п р а з н и ке 

же л и

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

SREĆNU NOVU 
2023. GODINU 

I BOŽIĆNE PRAZNIKE 
ŽELI

DOM OMLADINE
VRŠAC

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА СВОЈИМ 
СУГРАЂАНИМА ЧЕСТИТА 

НАСТУПАЈУЋУ 2023. ГОДИНУ СА 
ЖЕЉОМ ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ, 
БЛАГОСТАЊЕ, СРЕЋУ И МИР
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Срећни 
новогодишњи 

и божићни 
празници!

Пољопривредна стручна служба

„АГРОЗАВОД“ доо

Срећни 
новогодишњи 

и божићни 
празници!

Срећни 
новогодишњи 

и божићни 
празници!
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Резултати најновије 
студије указују да су преци 
дуговатих диносауруса имали 
скроз другачију исхрану од 
очекиване.

Како би стекли бољу 
представу о томе шта су 
најранији диносауруси 
заправо јели, палеобиолози 
са Универзитета у Бристолу у 
Енглеској су за потребе своје 
студије уз помоћ ЦТ скенера 
прегледали зубе припадника 
неколико различитих родова. 
Већ након првих снимака 
постало је јасно да је постојала 
велика разноликост у 

типовима. 
Аутор студије Антноио 

Мајорал објашњава да је 
разноликост доказ да су ове 
изумрле животиње развијале 
различите навике у исхрани 
и да су се специјализовале за 
широк спектар хране. Стога 
су он и његове колеге решиле 
да оду корак даље и упореде 
облик и функционалност  
њихових зуба са оним код 
живих гмизаваца, као што су 
гуштери, змије и крокодили.

Њихови резултати упућују на 
то да су најранији диносауруси 
за које се мислило да су 
биљоједи у ствари били 
сваштоједи и да су преци 
биљоједа дугог врата јели 
месо. Ова способност да 
имају разнолику исхрану у 
раној фази њихове еволуције 
у ствари нуди објашњење за 
њихов успех. 

“Наше истраживање 
потврђује да две од три 
главне лозе биљоједа, то у 
почетку заправо и нису били. 
Сауроподоморфи, рани рођаци 
диплодокуса и других џинова 
са дугачким вратовима, прешли 
су из месождера у биљоједе 
током тријаса. А најранији 
орнитиши, из којих су се много 
касније развили диносауруси 
попут трицератопса, су 
првобитно били сваштоједи.”, 
рекао је Мајорал.  

Извор: Национална   географија

Након што је температура ваздуха 
драстично пала претходне недеље 
у Великој Британији, на површини 
река и језера су се појавили необични 
кругови од леда познати и као “ледене 
палачинке”.

Шетајући у близини реке Бладнох, 
менаџер пројекта за инвазивне врсте у 
Шкотској Калум Синклер је уочио како 
по његовој површини плутају необичне 
плоче од бљузгавог леда. Задивљен 
њиховим савршеним обликом, начинио 
је неколико снимака и проследио 
својим колегама. Убрзо је снимак на ком 
се виде дискови док плутају површином 
реке постао виралан.

“Раније сам повремено виђао ледене 
палачинке”, рекао је Синклер и додао 
како су ове биле посебно интересантне 
због свог савршеног облика. Међутим, 
како је снимак убрзо почео да се шири 
друштвеним мрежама, научници су 
схватили да ово није био усамљен 
случај јер је истог дана и на реци Келвин 
у близини Глазгова, као и на језеру Еск 
у северозападној Енглеској забележен 
исти природни феномен.

Према њиховим речима ове ретке 
структуре се формирају само на 
површинама веома хладних океана, 
језера и река. Конкретно, на рекама оне 

настају када смрзнута пена на површини 
воде остане заробљена у вртлозима, 
након чега се ови мали делови спајају у 
тзв. палачинке и расту све док не избију 
на површину. Док се на отвореним 
водама формирају у тренуцима када 
се површински лед разбије и услед 
сударања о друге комаде добије облик 
круга. 

Ледене палачинке имају пречник 

између 20 и 200 цм и иако изгледају 
као чврсти дискови, често су прилично 
бљузгави због чега се лако распадају. 
Углавном представљају карактеристику 
Великих језера Северне Америке и 
океана који окружују Антартик, јер 
температуре на њима често падају 
знатно испод нуле.

Извор: Национална   географија 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА СУ 

ЈЕЛИ ПРВИ 
ДИНОСАУРУСИ? 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

БЕРЛИН - Немачке власти саопштиле 
су данас да су повратиле велики део 
блага из 18. века које је украдено из 
музеја „Зелени трезор” у Дрездену у 
спектакуларној крађи пре више од три 
године.

Тужиоци и полиција су у саопштењу 
навели да су током ноћи у Берлину 
обезбедили 31 предмет, међу којима је 
и „неколико делова за које се чини да су 
комплетни”.

Предмети су превезени у Дрезден, 
удаљен више од 160 километара, где 
полиција, а потом и званичници власти 
које надгледају градске уметничке 
колекције планирају да провере 
њихову аутентичност и да испитају да 
ли су очуване.

Неки битни предмети још увек нису 
пронађени, саопштиле су власти али 
нису дале информације о томе где су 
тачно предмети пронађени и у којим 
околностима.

У саопштењу се наводи да су 
проналаску претходили истражни 
разговори тужилаца и одбране током 
суђења лицима за крађу о могућем 
споразуму којим је омогућен договор о 

враћању украдених ствари.
У јануару је у Дрездену почело 

суђење шесторици оптужених за 
групну пљачку и подметање пожара 
због пљачке 25. новембра 2019. године.

Држављани Немачке оптужени 
су за крађу накита укупне осигуране 
вредности од најмање 113,8 милиона 
евра. Тада је украден велики дијамантски 

брош и дијамантска еполета.
Ризница Августа Јаког од Саксоније 

основана је 1723. године и садржи око 
4.000 предмета од злата, драгог камења 
и других материјала изложених у 
Краљевској палати у Дрездену, преноси 
Бета

Фото (EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI)
Извор: Политика

ПРОНАЂЕН ДЕО НАКИТА 
УКРАДЕНОГ ИЗ НЕМАЧКОГ 
МУЗЕЈА 2019. ГОДИНЕ

Необичан и редак феномен уочен на воденим површинама широм Велике Британије

КАКО НАСТАЈУ “ЛЕДЕНЕ ПАЛАЧИНКЕ’? 
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Привремено прихватилиште за бескућнике 
отворено је данас, а спас од ниских температура 
најугроженији суграђани ће од сада добити 
на новој адреси — у Браће Радић 83, где је у 
просторијама Месне заједнице „Бајнат“ адаптирано 
Прихватилиште за које је Град издвојио 6.145.000 
динара. Укупни капацитет је девет лежајева.

Уместо у Гајевој улици, где се Прихватилиште 
налазило ранијих година, суботички бескућници 
током зимских дана кревет и оброк сада могу 
да добију у новом, реновираном простору у 
Бајнату. Укупне површине 186 квадратних метара, 
Прихватилиште се састоји од две спаваонице, 
мушке и женске, дневног боравка са трпезаријом, 
два купатила, кухиње и магацинског простора.

„Сваке године у зимској сезони, а на иницијативу 
Центра за социјални рад, Град доноси одлуку о 
отварању Привременог прихватилишта за наше 
најугроженије суграђане - бескућнике. Данас 
отварамо на новој локацији у Улици Браће Радић, 
Месна заједница „Бајнат“, у потпуно реновираном 
објекту, отвара се Прихватилиште за ову зимску 
сезону и ово је једно трајно решење, и за наредне 
године“ — истакао је градоначелник Стеван Бакић.

За потребе рада Прихватилишта Град је у буџету 
за ову годину определио 500.000 динара, док ће у 
2023. бити издвојено 870.000 динара, а по потреби 
ће се средства и повећавати, нагласио је Бакић.

„Овим потврђујемо да Град у духу политике коју 
води Влада Републике Србије, води рачуна о својим 
грађанима и то о оним најугроженијима. У прилог 
је и чињеница да Град Суботица буџет за социјална 
давања и дечји додатак, упркос свим кризама и 
рестрикцијама није мењао, он је нетакнут, није 

смањен за један један динара“
Надлежни истичу да се надају што блажој зими и 

додају да је смештајни капацитет од девет кревета 
за потребе Града довољан, с обзиром на то да је 
Прихватилиште прошле године користило шест 
особа.

Корисници у Прихватилиште долазе са упутом 
Центра за социјални рад, а Црвени крст пружа 
потребну логистичку подршку за функционисање, 
напомиње Синиша Трајковић, секретар Градске 
организације.

„Црвени крст је као и ранијих година у 
потпуности логистички опремио простор са 
креветима, постељином, чистом гардеробом, 
наравно ту ће бити као и увек три оброка, као и 
топли напици током целог дана. Ту су и средства 
за личну хигијену, за колективну хигијену и 
обезбеђиваћемо дежурства током 24 часа за наше 
кориснике. Као и ранијих година, и ове ће бити 
обезбеђен здравствени преглед, лекови као и 
специјалистички прегледи по потреби“

Б. Николић
Извор: Нове суботичке новине

Књига поезије младе ауторке Вање 
Вулин Смиљић нашла се протеклог 
петка и пред станишићком публиком. 
Она је у сеоској галерији представила 
своје песме, а промоцију њене „Борбе 
са свакодневицом“ водиле су Тамара 
Стојковић и Драгана Ђапић. Према 
речима ауторке, није јој било лако да 
говори о слободи и превазилажењу 
устаљених форми, али промоција 
се претворила у диван, спонтани 
разговор који се наставио и након 
званичног дела програма.

Искрено и сасвим отворена, Вања 
проговара о својим траумама, о 
смрти мајке, о борби са самом собом 
и околином која неумољиво намеће 

правила. Она пише о слободама 
које се не подразумевају већ морају 
да се изборе. Ни у једном моменту 
стваралачког заноса, она не подилази 
и не прави компромисе како би се 
допала. Емпатија коју кроз написане 
песме пружа, читаоца наводи да 
узврати, или да се макар запита, те 
је концепт друштвено ангажоване 
поезије свакако присутан у њеном 
раду.

Овом приликом, подрум Миланко 
из Риђице је промовисао своја вина. 
Догађају је, поред Станишићана, 
присуствовала публика из Кљајићева, 
Сомбора и Риђице.

 Извор: Сомборске новине

Са посебним за довољством вас п 
озив а мо наконцерт сопрана Марије 
Нешић, Новом Саду с љубављу, 
који ће се одржати у Новосадској 
Синагоги у уторак 27. децембра 
од 20 сати. Новогодишњи гала 
концерт биће изведен у пратњи 52 
члана Зрењанинске филхармоније 
којом диругује маестро Микица 
Јевтић. Концерт нас репертоарски 
уводи у свечаност божићних и 
новогодишњих празника уз Бизетову 
Кармен, Штраусове тактове Трич 
трач полке, На лепом плавом Дунаву, 
затим кроз легендарну филмску 
музику Нина Роте Parla piu pianno, 
Пучинијеве композиције O mio 
babbino caro, Quando me’n vo’, све до 
финала уз Радецки марш. Публику 
дочекује и специјални гост, који нам 
за ову прилику долази из Немачке, 
чувени тенор Бела Маврак, који ће 
се представити у дуетском извођењу 
Лехарове. Lippen schweigen, а затим 
и аријом Dein ist mein ganzes Herz. 

Носећа тема су љубав и инспирација 
лепотом, као везивна нит Маријиног 
музичког стваралаштва.

Невероватна енергија раскошног 
гласа донела јој је репутацију оперске 
певачице чији су концерти здравица 

љубави, као главне есенције 
квалитетног живота, због чега је 
публика издваја и ужива у њеним 
наступима препуним емоција

- Обожавам оперу и приватно 
најчешће слушам италијанске 
композиторе Ђакома Пучинија и 
Нину Роте, као и многе друге. Уживам 
и у квалитетној музици различитих 
жанрова зато ми је велико 
задовољство и срећа што на својим 
наступима певам омиљене арије, а то 
публика може да осети - каже Марија 
у припремама за новосадски концерт.

Гала концерт Новом Саду с љубављу 
организује Фондација Саша Марчета 
уз подршку бројних сарадника, као 
поклон публици и граду који је ове 
године носио престижну титулу 
Европске престонице културе.

За све љубитеље музике, улаз на 
концерт је слободан.

Извор: Новосадски репортер

БЕСПЛАТАН КОНЦЕРТ 
ОПЕРСКЕ ДИВЕ МАРИЈЕ НЕШИЋ

„БОРБА“ И У СТАНИШИЋУ

О СЛОБОДАМА КОЈЕ СЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ 

Прихватилиште за бескућнике отворено у МЗ Бајнат

ОБЕЗБЕЂЕН СМЕШТАЈ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

В. Вулин Смиљић, Т. Стојковић и Д. Ђапић

Ф
ото: Бојана Јањ

ић
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ОДРЖАН ПРВИ БОЖИЋНИ ВАШАР У ЖУПИ ЦРКВЕ СВ. ГЕРХАРДА

Божићни вашар одржан је у недељу, 18. децембра, по 
први пут у жупи цркве Св. Герхарда у Вршцу, у дворишту које 
је сада уређено и отворено за све. 

- Католичка жупа Светог Герхарда у Вршцу отворена 
је за све људе. Управо овај божићни вашар се надовезује 
на ту отвореност према свим људима овог града, не само 
према католичким верницима, већ и према свима осталима 
– рекао је Ален Палатинуш, жупник Римокатоличке цркве 
Светог Герхарда у Вршцу. 

Окупљање пред Божић је само најава за сва наредна 
дружења. 

- Ово је тек почетак наше мисије. Желимо да окупимо 
све католике у Вршцу који нису при цркви. Права мисије ће 
бити у мају следеће године, када ће учествовати сви људи 
који су и сада помогли у организацији овог вашара – додао 
је жупник Ален Палатинуш. 

На вашарским штандовима нашле су се бројне домаће 
ђаконије и рукотворине. Сви посетиоци имали су прилику 
да пробају и традиционалне мађарске специјалитете, 
посебно чувени гулаш и још укуснији лангош. 

ДВОРИШТЕ ОТВОРЕНО ЗА СВЕ
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Не читамо поезију да би смо се дивили песнику, 
поезију читамо да би смо се опили собом, духовношћу 
која је рај из кога смо сами себе истерали.

Паја Јовановић дозирао је своју ликовну магију. 
Сматрао је непристојним и индискретним брљати 
по туђим умовима. Оптуживали су га да је салонски 
сликар, а његов животни салон је успех целе нације. То 
нису постигли, сви заједно, они уметници који се баве 
вивисекцијом уживо бића наше духовности. Тај процес 
разголићавања уметничког бића и његовог облика, 
којим се дичи модернизам, да није уметност једно а 
живот друго, и кад се, као данас, наш живот насукао на 
обалу егзистенције, попут китова на обали мора, јер 
смо изгубили компас иконске вредности, а то је респект 
сопственог бића вредности које је ехо здрава логика 
хемиијских процеса који покрећу сваку мисао која 
промишља своју мисао. Уметношћу се бавимо собом, 

живљењем само користимо себе попут редовног госта 
у јавној кући који ту тражи услугу да би избегао обавезе 
љубави.

Да се корона десила у неким рајским временима били 
бисмо на њу спремнији, а овако социјални конформизам 
показује колико смо таоци цивилизацијских испразних 
рутина као  универзални сос који покрива аутентичност 
сваког јела. И на крају кад откријемо да смо се хранили 
стиропором, продавнице здраве хране нестале су.

Пајине слике дозирају уметнички доживљај. То је 

израз његове животне пристојности. Ван Гог је био 
сликар насиља над сликом и собом. 

Пикасове слике пророчке интуиције постале су 
објекат обожавања оних вредности које салоне Пајиног 
сликарства чини уточиштем. Бруталност Пикасових слика 
којом је млео нашу рутину схватања логике визуелног 
света уместо егзотичног воћа постала је егзотични 
отров. У хемији постоје елементи веома погубни за живи 
организам јер су  хемијски неодољиви а ткиво хемије не 
може их на време уочити. Прихвата их и бива разорен.

Отров не би деловао да у себи не садржи и велику 
дозу неодољивости.

Замислимо себе у рају мегаполиса какви су данас по 
свету. Личе на огромно саће једног друштва које зуји 
правећи мед цивилизације који покупи нека друга рука. 
А Пајини људи живе у малим независним световима.

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

Прошле седмице у Градском 
музеју Вршац одржана је промоција 
књиге „Чудесни свет Дунђерских“ 
аутора Зорана Суботичког који је 
кроз четири представе, настале 
по мотивима из књиге и игране у 
дворцима Дунђерских, дочарао 
живот чувене војвођанске породице. 

- Војводина је пресрећна што 
има прилику да гледа позоришне 
представе у дворцима, палатама, 
здрањима културно-историјског 
значаја. Уз помоћ тих представа 
враћамо их у грађанску културу 19. 
века, кроз амбијент, игроказе, драму. 
Публика то јако лепо прихвата и 
мислим да је та врста музејског 
позоришта нешто што тек треба да 
доживи своју пуну афирмацију – 
рекао је Суботички. 

Аутор каже да би књига о чудесном 
свету Дунђерских могла да заживи и 
кроз помало заборављену медијску 
форму. 

- Било би ми интересантно да 
направим радио-драму. Доста пажње 
сам посветио тексту и мислим да 
би радио-драма била добра форма 
рецимо за представу о Лази Костићу 
и Ленки Дунђерски – додао је 

Суботички. 
Захваљујући амбијенту којим 

одише Градски музеј Вршац, управо 
овде би за вршачку публику могла 
бити изведена форма музејског 
театра. 

Драмска тетралогија „Чудесни 
свет Дунђерских“, објављена 
у новосадском „Прометеју“, 
осмишљена је у циљу очувања 
и промоције духовне, културне, 
градитељске и економске баштине 
коју су Дунђерски оставили иза 
себе. Пројекат је подразумевао и 
повезивање градова и општина 
у којима су Дунђерски оставили 
неког трага, повезивање културних 
установа, туристичких организација, 
привредника и креативних 
предузетника који би својим 
радовима и делима могли оживети 
сећање на једну заиста велику, моћну 
и заслужну породицу какви су били 
Дунђерски. Тетралогију чине драмски 
текстови „Од раја до безњенице“, 
монодрамско казивање „Тестамент 
Богдана Дунђерског“, драма „Мара, 
Богданова“ и монодрама „Лазар 
велики, Дунђерски“. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗОРАНА СУБОТИЧКОГ 

„ЧУДЕСНИ СВЕТ ДУНЂЕРСКИХ“ 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (197)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ОГЛЕДАЛО НАШИХ ЖЕЉА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Добро мора да победи зло.
Макар на пенале.

Зоран Ђуровић Ђурке
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У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАН 

Традиционална манифестација која 
се више од две деценије одржава на 
територији јужног Баната, игроказ 
посвећен рођењу Исуса Христа, ове 
године одржана је у вршачком Центру 
Миленијум где је учествовао највећи 
број удружења до сада. Манифестацију је 
организовало Удружење Мађара „Петефи 
Шандор“ из Вршца уз подршку града. 
Учесници, њих укупно 286, приказали су 
старе божићне обичаје, који се разликују 
од места до места. 

- Овај фестивал одржава се 26. пут и 
ове године смо ми домаћини. То је једна 

игра која се негује већ сто година – рекао 
је Лајош Лантош, председник Удружења 
„Петефи Шандор“. 

- Драго ми је што је у Вршцу 
обележавање Божића кренуло доста 
раније, имамо много удружења и свако 
од њих има неку манифестацију – рекао 
је Трајан Качина, члан Градског већа за 
културу. 

Манифестацију су увеличали 
многобројни гости из Румуније, као и разна 
војвођанска удружења и новоизабрани 
представник Националног савета Мађара 
Арпад Фремонд. 

ИГРОКАЗ ПОСВЕЋЕН РОЂЕЊУ 
ИСУСА ХРИСТА 
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Специјална болница  
за психијатријске болести 

 “Др Славољуб Бакаловић” 
Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENO 
POSLOVANJE

Srećni 
novogodišnji 

i 
božićni 

praznici!

Dositejeva 7, telefon: 837-068
agencijavisto@gmail.com

Пољопривредна школа
“Вршац”

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

1716. децембар 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Beiktatták mons. dr. Német 
László SVD belgrádi érseket
December 10-én, szom-

baton iktatták be hi-
vatalába mons. dr. Né-

met László SVD-t a belgrádi 
főegyházmegye új érsekét. A 
volt nagybecskereki püspököt, 
a Szent Cirill és Metód Nem-
zetközi Püspöki Konferencia 
elnökét Ferenc pápa novem-
ber 5-én nevezte ki belgrádi 
érsekké.

Az ünnepélyes szentmisét a 
belgrádi Boldogságos Szűz Má-
ria Mennybevétele székesegy-
házban tartották, ahol Stanislav 
Hočevar átadta a pásztorbotot 
az új érseknek, aki ezt követő-
en beült a főpásztori székbe.

A szentmisén jelen vol-

tak Porfirije szerb pátriárka 
és Erdő Péter bíboros, eszter-
gom-budapesti érsek, illetve a 
horvátországi, magyarorszá-
gi, romániai püspökségek de-
legációi.

A szentmisén az új érsek 
a beszédében a békés együtt-
élés fontosságára hívta fel a 
figyelmet: „A szentháromsá-
gos egy Isten teremtett min-
dent és mindannyian Isten fe-
lé tartunk. Együtt vagyunk az 
úton. Ezért szeretnék békében 
együttműködni minden vallá-
sos emberrel országunkban. 
Különösképpen gondolok itt a 
szerb ortodox egyházra, hiszen 
ő a mi nagyobb testvérünk itt 

ezen a vidéken, de épp így gon-
dolok minden történelmi egy-
házra és vallási közösségre, és 
a velük való békés együtt hala-
dásra az Isten országa felé ve-
zető úton.”

Porfirije, szerb pátriárka a 
szentmise végén a köszöntőjé-
ben elmondta: „Biztos vagyok 
benne, hogy közösen, más egy-
házakkal együtt, Isten akaratá-
val, Jézus evangéliumával ösz-
szhangban jókat fogunk csele-
kedni nem csak saját magun-
kért, hanem minden emberért 
Jézus egyszerű szavai és elvei 
szerint, ami így hangzik: amit 
szeretnénk, hogy velünk tegye-
nek, azt tegyük mi másokkal.” 

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Luca-pogács fesztivál és karácsonyi vásár
A nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési Egye-
süeltben hétfőn, december 12-
én rendezték meg a hagyomá-
nyos Luca-pogácsa fesztivált 
és karácsonyi kirakodóvásárt.

Az idén tizenhárman nevez-
tek be a pogácsakészítő feszti-

válra, így a Petőfiben látogatók 
13 fajta töpörtős pogácsát kós-
tolhattak meg.

Az egyesület Százszorszép 
kézimunka csoportjának a szer-
vezésében viszont kézműves ki-
rakodóvásárt is rendeztek.

Az egybegyűlteket Jeno-

vay Lajos a Petőfi MME elnöke 
üdvözölte, majd Tabacski Edit 
könyvtáros tartott rövid beszá-
molót a Luca napohoz kötődő 
szokásokról és hiedelmekről.

Bukovics Éva a Petőfi MME 
titkára, viszont köszönőleve-
lekkel és jelképes ajándékokkal 

köszönte meg a résztvevőknek, 
hogy jelentkeztek az Egyesü-
let felhívására és részt vettek a 
fesztiválon.

A rendezvény támogatója a 
Tartományi Oktatási, Köziga-
gatási, Jogalkotási és Nemzeti 
Kisebbségi Titkárság volt.

SZOMBATON, DECEMBER 17-ÉN, A MUZSLYAI 
KOLLÉGIUMBAN

Jótékonysági 
karácsonyi vásár
Szombaton, december 17-

én, az idén is összefog-
nak Muzslyán a civil szer-
vezetek, a magánvállalko-
zók és a közösség képviselői 
annak érdekében, hogy az 
egész napos, Muzslyai Kará-
csony elnevezésű jótékony-
sági vásár teljes bevételét a 
rászorult, szegény és beteg 
gyerekek, családok és idősek 
megsegítésére, örömszerzé-
sére fordítsák. Az esemény-
nek a helybeli Szűz Mária 

Szent Neve-templom udvara 
és az Emmausz Fiúkollégi-
um tornaterme ad otthont, 
ahol a 10 órakor kezdődő ki-
rakodóvásárt egy színvona-
las, meglepetésekkel teli ün-
nepi műsor követi majd 14 
órától. A jótékonysági ka-
rácsonyi vásár az idén sem 
múlhat el a hagyományos 
ünnepi étkek, a forralt bor, 
a pálinka és a tea, illetve az 
édes és a sós sütemények 
nélkül. BORBÉLY TIVADAR

Caritas-idősek, betegek 
gondozása Mikuláskor
Szent Miklós napjának 

reggelén a Nagybecske-
reki Caritas házi gondozási 
szolgálat ápolónővérei, nem 
mindennapi szerelésben, 
sajátkezűleg készített sze-
rény ajándékokkal  indultak 

védenceink gondozására. A 
názáreti kis Jézus, Megvál-
tónk születésének örömhí-
rét vitték ezzel idős, beteg, 
sok esetben magányosan élő  
védenceink otthonába. 

HALMAI TIBOR

NAGYBECSKEREKI EGYHĆZMEGYEI SAJTÓIRODA

 »Az érseki beiktatás

„
Ezért szeretnék 
békében 
együttműködni minden 
vallásos emberrel 
országunkban. 
Különösképpen 
gondolok itt a szerb 
ortodox egyházra, 
hiszen ő a mi nagyobb 
testvérünk itt ezen a 
vidéken

 »Porfirije szerb pátriárka és Erdő Péter bíboros 

 »A Caritas munkatársai

 »mons. dr. Német László SVD átveszi a pásztorbotot mons. Stanislav Hočevartól

 »Sorakoznak 
a pogácsák

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

FŐZŐVERSENY, MIKULÁS-LÁTOGATÁS, KEREKASZTAL 
BESZÉLGETÉS

Ünnepi hétköznapok 
Lukácsfalván
A Szabadtűzi Lovagrend 

Bánáti Kapitányságának 
szervezésében Lukácsfal-
ván december 4-én első íz-
ben rendeztek Mikulás-na-
pi csirkepaprikás-főző ver-
senyt. A megmérettetésen 
közel húsz helybeli és kör-
nyékbeli szakács, illetve csa-
pat vett részt. Amíg a bográ-
csban főtt a finom étel, ad-
dig a háziasszonyok az édes 
és sós süteményüket tették 
közszemlére. Az esemény 
meglepetéseként megérke-

zett a Mikulás is, aki a jelen-
levő gyerekeknek ajándék-
kal kedveskedett. A rendez-
vényt megelőzően egy kere-
kasztal beszélgetésre került 
sor a helyi közösség díszter-
mében, amelyen a lukácsfal-
vi helyi kozösség tanácsá-
nak tagjai vendégül látták 
a testvértelepülési Berekfür-
dő község képviselőit. A be-
szélgetés témája a két tele-
pülés közötti szoros baráti 
kapcsolat elmélyítése volt.

BORBÉLY TIVADAR
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем ограђени воћњак 
површине 65 ари са засадима крушке 
и шљиве у непосреној близини града. 
Тел. 064/1298-732.

Воћњак на продају површина 65 
ара. Тел. 064/1298-732

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. 013/837-
631.

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 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 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

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

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

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

23 Новембра изгубљен слушни 
апарат бернагон у улици Ђуре Јакшића 
на паркингу. Молим поштеног налазача 
да се јави на тел. 063/1077-280.

Чишћење и поправка електричних 
бојлера, јефтино и професионално, 
преко 25 година мајсторског искуства. 
Тел. 069/8696-234 и 836-084.

Продајем wufer, звучник за ауто, 
кацигу, мали стари ТВ пријемник, ступа 
(цедиљка) за гњечење грожђа, три 
кухињска дела очувана квалитетна из 
80-тих, (за фрижидер 1,90 х 60) дуги са 
фиокама, дим 40х 60х 85, 5 канистара 
од 25 л и 4 комада од 10 л, три лустера, 
и два комплета од по три сточића. 
Тел064/1830-018

Неговатељица са искуством, 
спремање кућа. Тел 065/ 6350-425.

Продајем веш машину „Горење“ 
потпуно исправну, у одличном стању 
(новија) Тел. 061/3071-085

Брзо и квалитетно сервисирање, 
поправка  беле технике, веш машина, 
ел. шпорета, замена – чишћење бојлера 
и остале технике и ел. инсталације. Тел. 
061/3071-085

Продајем веш машину, бојлер 80 л, 
фрижидер, шпорет на струју, плинску 
грејалицу, зидне нераспаковане 
плинске пећи 2 по договору. Тел. 
065/9943-394

Грађевински радови (зидање, 
малтерисање, бетонажа, кровне 
конструкције, стиропор фасаде). 
Повољно, квалитетно.Тел. 061/2656-
204.

Продајем мед, ортопедски кревет са  
подизачима на струју  и декубитациони 
душек скоро нови. Тел- 061/2656-204
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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 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 
полoвне бицикле. Тел. 064/4954-112.

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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У свом глобалном феномену Правило 
пет секунди Мел Робинс је милионима 
људи широм света представила своју 
тајну о мотивацији од 5 секунди. 
Она се сада враћа са још једним 
једноставним али провереним алатом 
који можете користити како бисте 
преузели контролу над својим животом: 
навиком „баци петака“. Међутим, она не 
инсистира на позитивном оцењивању 
света око себе. Ви заправо то већ и 
радите –  навијате за своје омиљене 
тимове, славите своје пријатеље и 
подржавате људе које волите док траже 
оно што желе у животу. А сад замислите 
да исту ту љубав и охрабрење пружите 
себи. Били бисте незаустављиви. Мел 
Робинс вас у својој књизи учи како да 
бацате петака најважнијој особи у свом 
животу, оној коју сваког јутра видите у 
огледалу: СЕБИ. Стога ауторка ову књигу 
посвећује вама.

Користећи своју препознатљиву, 
научно базирану мудрост, потом дубоко 
личне приче, као и резултате које 
је навика „баци петака“ остварила у 
животима људи широм света (а биће их 
много у овој књизи), Мел Робинс ће вас 
научити како да веру у себе преточите 
у навику, те стекнете самопоуздање 
које захтевају ваши циљеви и снови. 
Како будете усвајали ову навику, тако 

ће се мењати ваш став, ваше понашање 
и ваш начин размишљања. Време је 
да пружите себи сву подршку коју 
заслужујете – време је да себи баците 
петака!

„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, „Једна навика 
која ће вам променити живот“, који 
ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Снешко Белић“, освојиле су је 
Божица Докљанов и Викторија Остојин. 
Честитамо! Награде се могу преузети 
у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова. 
При преузимању награде потребно је са 
собом понети најновији број „Вршачке 
куле“.

БАЦИТЕ СЕБИ 
ПЕТАКА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА ЋЕ ВАМ ПРОМЕНИТИ ЖИВОТ
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (11)

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.

Крајем 1804. године, а 
почетком 19. века беснише 
велики ратови са са слабе и 
хрђаве жетве нуз то, и вршачка 
је дијецеза јако патила и 
страдала. Број кућа у то време 
износио је 40.945, брачних 
парова 53.483, а васколики број 
православних душа 230.983 - за 
26.000 мање него у 1786. године, 
а за 18.000 мање него у години 
1793-ој. Крстило се године 1804. 
у дијецези вршачкој 8.684 деце, 
умрло 5726 душа, а венчано 
5.274.

По смрти епископа 
Видака Јовановића постаде 
администратором вршачке 
дијецезе архимандрит 
манастира Месић, Синесије 
Радивојевић, који је вршачком 
дијецезом до 1829. године 
управљао.

По попису народа из 
године 1821. беше у вршачкој 
дијецези 258.930 душа.

Исте године установљена 
је у Вршцу наредбом 18. 
децембра 1820. г. богословска 
школа, коју је карловачки 
народни фронт издржавао. 
Професори, предавачи беху 
дворски калуђери. 

Године 1829. постане 
епископом вршачким 
Максим Манујловић. који је 
исте године 6. септембра у 
присуству кр. повереника и 
митрополитског мандатаре, 
свечано инсталиран. Године 
1833. премести се у Темишвар, 
а на његово место за епископа 
вршачког Јосиф Рајачић 
изабран. 

Јосиф Рајчић заузимаше у 
српској хијерархији високо 
угледно место. Родио се 20. 
јула 1785. године у селу Лучани, 
огулинском округу у Хрватској, 
где му отац протопресвитер 
беше. Гимназијске науке 
свршио је у Горњи Карловци, 
лицејку у Сегедину, а правне 
науке започео је у Бечу. Како 
је Беч 1805. Французима 
опкољен био, врати он својој 
кући. Саветом и наговором 
владике горњо карловачког 

Мојсеја Миоковића, 
ступи он у монашки 
чин. После свршених 
богословских наука буде 
Рајачић за архимандрита 
манастира Гомирја 
изабран. Када је 1812. 
године владика Мојсије 
Миоковић у Беч позван 
био, администрирао 
је Рајачић горњо - 
карловачку дијецезу, све 
до повратка неко време 
још,с малим прекидањем 
до 1822. године. Од овога 
доба на позив епископа 
темишварског Јосифа 
Путника, управљао 

је пакрачком дијацезом. 
Године 1829. добије од краља 
Фердинанда V. далматинско 
владичанство. На предлог 
митрополита

карловачког Стефана 
Стратимировића, буде Рајачић 
1834. г. за вршачког епископа 
наименован.

По смрти архиепископа и 
митрополита карловачког, 
Стевана Станковића, на 
изборном сабору 1842. г. 22-
23. септембра доби Рајачић од 
75 посланичких гласова 50 за 
се и краљ Фердинанд V,чије је 
благовољење потпуно уживао, 
именује га за архиепископа и 
митрополита карловачког.

Рајачић је још као епископ 
далматински потом као 

вршачки умео и знао у својих 
једновераца поштовања и 
љубави стећи, а понајвише 
тиме, што је свима силама 
својим борио се против 
унијаћења свога народа. 
Том приликом показивао 
је вештине, јер бранећи и 
штитећи веру своју задобијао 
је привржености у својих 
једновераца, без да је долазио 
у колизију с губернијама, које 

су, као што је познато, унију 
потпомагала. И сама влада 
приликом избора његова за 
митрополита, потпомагала 
га је према његовим проту-
кандидатима.

Улога Рајачићева у устанку 
1848. г. довољно је позната и 
историјом доста расветљена. 
Док је Јелачић на западу, дотле 
је Рајачић на истоку потпиривао 
ватру устанка против владе 
угарске. Али није наше на овом 
месту, да се овим забављамо, 
примећујемо само, да је Рајачић 
1861. год.- баш у оно доба, 
кад се његовим и нароодним 
заузимањем васкрсла 
Војводина распадати почела - у 
вечност се преселио.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 331, 
24. НОВЕМБАР 1995.

ЈУГО - ПРВЕНАЦ У ВРШЦУ
 У Вршцу је 4. и 5. новембра одржан први званични рели џипова, 

који се бодује за шампионат Југославије. Истовремено, то је био и 
први рели ових четвороточкаша на тлу Југославије.

Учествовало је  20 посада из целе земље, а из нашег града пет. 
Владан Милићевић (сувозач Драгољуб Лазић), Предраг Дошен 
(Милан Момчилов), Драгодин Миловановић (Владимир Карњук), 
Слободан Видосављевић (Дејан Илић) иначе из Смедерева, и Милан 
Кручичанин (Драган Спасојевић.

У класи “2” победила је посада Дошен - Момчилов, док је посада 
Милићевић - Лазић у класи “5” освојила треће место, а среће нису 
имали Миловановић и Видосављевић, јер су им се догодили тешки 
кварови на џиповима.

Овај рели - првенац организовао је МБ спорт из Вршца који 
постоји само годину дана, а  за собом има већ две успешне приредбе, 
уз велику подршку ВЈ и МУП, и спонзора Фабрике чоколаде и 
бомбона  “Банат”, “Универекспорт” и Индустрије грађевинског 
материјала из Уљме.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20. 
БРОЈ 331, 24. НОВЕМБАР  1995. 

РАСТЕ “ХЕМОГРАД” 
Незадрживи развојни замах фармацеутског Концерна 

“Хемофарм” очит је пример да се на знање и памет не може ставити 
ембарго. Овај привредни гигант, давно превазишао општинске 
и државне међе, ради пуном паром, проширује и онако богату 
производну палету лекова,  здушно помаже младе таленте, културу 
и спорт, а при томе не занемарује ни стандард радника.

Потврда томе је изградња великог насеља “Хемоград” на 
површини од 20 хектара. Неимари “Обнове” ускоро ће завршити 
послове на објектима првих вишеспратница и типских кућа у низу. 
До краја века биће подигнуто укупно 200 станова и 301 кућа са свим 

потребним “реквизитима” у стилу урбане средине. Тиме ће до свог 
крова над  главом доћи преко 500 породица радника и стручњака 
ове фабрике.

А на Вршачком брегу увелико теку градитељски послови на 
новом, савременом хотелу. За смештај пословних партнера и гостију 
угледне фармацеутске куће.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Ф
удбалери уљманског 
Партизана јесењи део 
сезоне у Јужнобанатској 
лиги завршили су на 13. 

месту. Остварили су 4 победе, један 
нерешен резултат уз 10 пораза и 
после 15 одиграних кола имају 13 
бодова. Иако се Партизан на пола 
првенствене трке налази изнад зоне 
испадања, управа, стручни штаб 
и играчи свесни су да остварени 
бодовни салдо није гаранција 
опстанка. Због тога са нестрпљењем 
очекују почетак припрема за 
пролећни део, а председник клуба 
Ненад Ђокић истиче да су 60 момака 
у омладинској школи Партизана 
гаранција остварења амбиција 
да се у Уљми поново игра фудбал 
војвођанског ранга.

Без обзира у ком је степену 
такмичења екипа Партизана из Уљме 
увек има велику подршку својих 
симпатизера који на скоро свакој 
утакмици испуне трибине стадиона 
поред пруге. Данас се клуб такмичи 

искључиво уз материјалну подршку 
Града Вршца и уз велики ентузијазам 
заљубљеника у фудбал. Садашњу 
управу клуба, поред председника 
Ђокића чине: Идомен Ђачић, Љубиша 
Бабин, Иван Попов, Ненад Вукас, Иван 
Томасини и Александар Ослански. 
Клуб има око 120 чланова и окупља 

фудбалере свих старосних категорија, 
од петлића до секције ветерана.

- Недостатак финансија је проблем 
са којим се суочавају сви клубови 

из малих средина, а ми свакако 
нисмо изузетак. Некада је привреда 
Уљме била јака, сви су помагали и 
тада је урађена скоро комплетна 
инфраструктура на стадиону. 
Недостаје нам један помоћни терен, 
али то је нешто на чему ћемо радити 
у наредном периоду. Сви у клубу 

поносимо се чињеницом да су 
двадесеторица од укупно двадесет 
и три момака у сениорском погону 
из Уљме. Главни циљ у наредном 

периоду нам је да играче из 
садашњег кадетског тима преведемо 
у омладинце, касније и у сениоре и да 
наш тим и даље чине наша деца. Није 
лако, али је лепо када на терен истрче 
домаћи момци. Публика у Уљми то 
воли и зато нам сви ривали у лиги 
завиде на посети када дођу код нас 
и виде какву подршку имамо, истиче 
Ненад Ђокић.

Председник Партизана наглашава 
да је Јужнобанатска лига ранг по мери 

за младе уљманске фудбалере, али да 
не могу бити задовољни оствареним 
у јесењем делу сезоне.

- У овој лиги игра се леп фудбал, 
екипе су уједначеног квалитета, све 
утакмице су неизвесне и узбудљиве. 
По сваку цену желимо да нашу 
екипу чине домаћи играчи, међутим 
велики број екипа у лиги чине играчи 
ангажовани из других средина што 
им доноси предност у квалитету. 
Лично сам мишљења да пролази 
време довођења играча у сеоске 
клубове, јер се на много примера 
показало да је то скуп концепт 
који не доноси никакав догорочни 
резултатски бољитак. Уз то погубан 

је за мотивацију домаћих играча. 
Због тога се држимо наше визије, да 
омогућимо нашој деци што боље 
услове за фудбалски развој. Победа 
у последњем колу јесењег дела даје 
нам наду да на пролеће можемо 
до опстанка. Мислим да ће нам за 
остварење циља бити потребно око 
20 бодова, што практично значи да 
би све утакмице на домаћем терену 
требало да добијемо. 

Екипа је тренутно на одмору, 
зимске припреме Партизан из Уљме 
почиње 25. јануара.

- Целокупан план припрема 
испунићемо на нашем стадиону. 
Имамо могућност да припремне 
утакмице играмо у Вршцу на 
помоћном терену Градског стадиона, 
на вештачкој трави, што је један 
од примера одличне сарадње коју 
имамо са ОФК Вршцем. Свима нам 
је од користи што ОФК Вршац игра у 
Првој лиги Србије и што има изузетне 
услове за рад. 

Омладинска школа „Партизана“ 
из Уљме има 60 чланова. Води је 
Ненад Ђокић, тренер са УЕФИНОМ Б 
лиценцом.

- Кадетска екипа такмичи се у 
Квалитетној лиги Војводине, што 
је изванредан ранг такмичења 
за њихово фудбалско сазревање. 
Такмиче се са вршњацима из одлично 
организованих клубова: Динамо из 
Панчева, Инђија, Први мај из Руме, 
Стара Пазова, Нова Пазова и многи 
други. Пионири под вођством Марка 
Осланског играју у Јужнобанатској 

лиги, док најмлађи фудбалери прве 
такмичарске кораке праве у Мини – 
макси лиги Вршац. Генерација дечака 
рођених 2014. године прошле сезоне 
освојила је то такмичење. Амбиција 
свих нас у клубу је да наше млађе 
селекције воде лиценцирани тренери 
из наших редова. 

Спортисти Уљме са нестрпљењем 
очекују завршетак радова на спортској 
хали, али и истичу да им  неопходан 
један терен за мали фудбал. Уљма са 
преко 3.000 становника и Фудбалски 
клуб Партизан са више од 120 чланова 
свакако га заслужују.

Б.Ј.

ПАРТИЗАН ИЗ УЉМЕ У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК МЕЂУ ЈУЖНОБАНАТСКИМ ЛИГАШИМА

НОВА МЛАДОСТ УЉМАНСКОГ ФУДБАЛА
ФУД БА Л

Сениорски погон: Попов, Јовановић (капитен), Јездимировић, Драскић, 
Љубиша Илић (тренер), Живојинов, Песић, Крнета, Н. Ослански, М. 

Ослански, Цибић, Попов С. Вујичић.

Кадетска екипа члан Војвођанске лиге: Вукас (тренер голмана), Остојић, Ф. Панић, 
Мирков, Ковачевић, Пау, Гутеша, Тошаковић, Стефан, Вукас, Ђокић (тренер), 

Шушњар, Оморац, Павлов, Моња, П. Панић, Живојинов, Јунигли, Попов.

Пионирска екипа: Панић, Шушњар, Попов, Павлов, Пау, Тошаковић, 
Остојић, Попов, Мирков, Живојинов, Ђукић, Барбу, Ослански (тренер), 

Власић, Момчилов, Итебејац, Драгој, Радованов, Несић, Атанацков, Жула.

Ветерани: Домишљан, Јокић, Бану, Амижић, Попов, Ћетковић, Јованов, 
Несторов, Побра, Атанацков, Јовановић, Стајић.
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Дворана крај Мораве у Чачку, 
судије: Глишић, Влаховић, Петковић.

ЧАЧАК 94: Радовановић 2, Ђ. 
Ћурчић 7, Поповић 5, Пилчевић 8, 
Пулијам 17, Тресач 9, М. Ћурчић, 
Мајсторовић 13, Пантић 7, Думић 9, 
Гуговић, Недељковић 4.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 13, Шушић 
4, Јовановић 18, Агоч 7, Васић, Радовић 
10, Јурчек 8, Васиљевић 4, Димић 4, 
Јековић 12.

По четврти пут ове сезоне Вршчани 
су остали без победе у драматичној 
завршници. Чачани су били спретнији 
и срећнији у завршници меча 13. 
кола КЛС у Дворани крај Мораве и 
остварили победу за бег ка средини 
табеле.

После изједначене прве четвртине, 
у другој су домаћи били бољи, стекли 
предност од 15 поена (40:25), али су 
Вршчани до краја првог полувремена 
успели да спусте разлику на 
достижних минус десет (50:40). У 
трећем периоду домаћи су задржали 
резултатску предност, међутим 
Вршац је преузимао контролу игре и 
наговестио да има снаге за преокрет. 
У финишу меча драма. Вршац је 

тројком Јековића на три минута 
пре краја повео са 4 поена разлике 
(80:76), Чачани су узвратили кошевима 
Тресача и Пантића за изједначење 
(80:80), потом је на линију слободних 
бацања стао Американац Пулијам, 
био је половично прецизан, али се 
испоставило довољно за победу јер 

Вршчани за преосталих осам секунди 
до краја нису успели да поентирају. 

У наредном колу Вршац у Центру 
Миленијум дочекује Колубару из 
Лазаревца, меч се игра у суботу, 24. 
децембра од 18 часова.

Б. Ј.

ПОРАЗ ИЗАБРАНИКА ТРЕНЕРА ЂОКИЋА У 13. КОЛУ КЛС

ВРШЧАНИ У ЧАЧАНСКОЈ ДРАМИ 
ОСТАЛИ БЕЗ ПОБЕДЕ

ЧАЧАК 94 – ВРШАЦ 81:80 (21:21, 29:20, 18:21, 13:18)

КЛС 13. КОЛО

Слога -  Спартак    90 : 83
Металац - Златибор   83 : 53
Здравље - Нови Пазар  74 : 73
Чачак 94 - Вршац   81 : 80
Колубара - Младост   75 : 86
Тамиш - ОКК Београд  99 : 77
Војводина - Дунав   100 : 84
Слобода - Динамик   71 : 72
1.Металац 13 12  1 25
2.Дyнамиц  13 11  2 24
3.Златибор  13 11  2 24
4.Војводина 13 10  3 23
5.Спартак  13 9  4 22
6.Вршац  13 7  6 20
7.Слога  13 7  6 20
8.Тамиш  13 6  7 19
9.ОКК Београд 13 6  7 19
10.Слобода 13 5  8 18
11.Младост  13 5  8 18
12.Здравље  13 3 10 16
13.Нови Пазар 13 3 10 16
14.Чачак 94 13 3 10 16
15.Колубара  13 3 10 16
16.Дунав 13 3 10 16

КОШАРКА ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО

Војводина 021 - Партизан   96 : 70
Дуга - Новосадска ЖКА  90 : 81
Врбас Медела - Спартак  100 : 74
Слога - Арт Баскет   79 : 70
Вршац - Краљево   71 : 77
Црвена звезда- Раднички  107 : 44
1.Краљево 11 11 0 22
2.Ц. звезда 11 10 1 21
3.Слога  11  8 3 19
4.Арт Баскет 11  7 4 18
5.Војводина  11  6 5 17
6.Врбас   11  6 5 17
7.Дуга  11  6 5 17
8.Партизан  11  5 6 16
9.Новосадска 11  3 8 14
10.Спартак 11  2 9 13
11.Вршац 11  2 9 13
12.Раднички 11  0 11 11

ОДБОЈКА (М) ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 10. КОЛО

Футог -  Пролетер   2 : 3
Банат -  Партизан   3 : 2
Стражилово - Словен  3 : 0
Баваниште - Кикинда  1 : 3
Војводина 3 - Кулпин  2 : 3
Дунав Волеј - Сомбор  3 : 0
1.Дунав Волеј 10 10 0 30
2.Партизан 10  8 2 25
3.Футог  10  7 3 21
4.Банат  10  7 3 18
5.Стражилово 10  6 4 18
6.Пролетер 10  5 5 16
7.Словен 10  4 6 14
8.Кикинда 10  4 6 13
9.Кулпин 10  4 6 11
10.Војводина 3 10  2 8  7
11.Баваниште 10  2 8  5
12.Сомбор 10  1 9  2

ОДБОЈКА (Ж) ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 10. КОЛО

Штранд Б. - Омладинац   2 : 3
Футог -  Волеј     0 : 3
Кикинда 0230 - Вршац    0 : 3
Срем 2 - Панонија     3 : 0
Младост - Одбојка 013   0 : 3
НС Волеј  - Нови Сад    3 : 0
1.Панонија 10 9  1 26
2.Волеј Старс 10 8  2 25
3.Омладинац 2 10 8  2 23
4.НС Волеј  10 6  4 20
5.Штранд  10 6  4 18
6.Срем 2  10 5  5 16
7.Вршац  10 5  5 14
8.Нови Сад 2 10 4  6 12
9.Одбојка 013 10 4  6 11
10.Кикинда  10 3  7  8
11.Младост  10 2  8  6
12.Футог  10 0 10  1

Атлетски клуб Топ Џамп традиционално 
је организовао Митинг „Михајло Шврака“, 
седми по реду, у част преминулог 
тренера нашег прослављеног атлетичара 
Драгутина Топића.

АК Атина је наступио и ове године 
и постигао добре резултате у изузетној 
конкуренцији такмичара из Србије и 
региона.

Највише успеха имала је мушка 
штафета у саставу: Душан Кнежевић, 
Немања Дамјан, Марко Младеновски и 
Владимир Радин (на слици) у конкуренцији 
млађих јуниора у дисциплине 4x200 м која 
је после велике борбе заузела 5. место 
са временом од 1:43,22 минута. Прво 

место припало је Слободи из Тузле, друго 
Војводини из Новог Сада, а треће екипи 
домаћина, Топ Џамп.

Поправљени су и лични рекорди, 
највише је показао Марко Младеновски 
који је трку на 200 м истрчао са новим 
личним рекордом у дворани од 25,21 с, 
док се Душан Кнежевић такође  примакао 
најбољем времену на 60м -7,76 с. 

Митинг је окупио најбоље јуниоре и 
сениоре из Србије, Хрватске, Словеније, 
БиХ, Македоније, Ирана, Велике Британије 
и спада међу најјаче атлетске митинге у 
региону.

Следеће такмичење које очекује 
такмичаре Атине је овог викенда под 
називом Партизанов Митинг шампиона 
и Новогодишњи митинг Црвене Звезде у 
конкуенцији јуниора и сениора.

АТЛ Е Т И К А
ОДРЖАН 7. МИТИНГ „МИХАЈЛО ШВРАКА“

АТЛЕТИЧАРИ АТИНЕ ПОПРАВИЛИ ЛИЧНЕ РЕКОРДЕ

Центар Миленијум, гледалаца 50, 
судије: Перовић, Димић, Гојовић.

ВРШАЦ: Кукић, Керкез, Веригић, Перић, 
Јовановић 16 (7 ск), В. Ранић, Милетић, И. 
Ранић, Тодоровић 31, Будимир 10 (9 ск), 
Стјепановић, Роглић 14 (10 ск).

КРАЉЕВО: Гобељић 18 (7 ск), Изли 33 
(13 ск), Брајковић 4 (8 ск), Пејчиновић, 
Васиљевић 2, Радовановић, Јанић 6, 
Биочанин, Несторов 8, Зирић, Тешић 6, 
Стојановић.

Кошаркашице Краљева на једвите 
јаде, у драматичном финишу, дошле су 
до победе против борбених Вршчанки и 
сачувале лидерску позицију. 

Гошће су од првог минута имале 
резултатску предност захваљујући пре 
свих невероватној Андреи Изли која је 
у Миленијуму имала чудесно шутерско 
расположење и погодила осам тројки 
из девет покушаја. Сем тога освојила је 
чак 13 лопти, у завршници је погодила 
одлучујућу тројку и заслужено јој припада 
епитет играчице утакмице.

Вршчанке су у другом полувремену 
наговестиле изненађење када су искусна 
Ива Роглић и најбоља играчица у тиму 
тренера Кањевца, Марија Тодоровић, 
смањиле предност ривала на само три 
поена (60:57). Краљевчанке су одбиле 

налет тројком Драгане Гобељић за 
предност од седам поена (66:59), али су 
тројком Тодоровићеве Вршчанке у 37. 
минуту смањиле на само поен заостатка 
(68:67). Уследио је непрецизан напад 
гошћи и погодак Иве Роглић за потпуни 
резултатски преокрет (69:68). Ипак, у 
самом финишу Краљевчанке су смогле 
снаге обезбеде победу. Најпре је тројку 

погодила Гобељићева, потом је Јелена 
Будимир поентирала за изједначење 
(71:71), а онда су судије досудиле 
техничку грешку центру Вршчанки због 
ометања противника при извођењу аута. 
Гобељићева је била прецизна са пенала, 
тријумф Краљева потврдила Андреа Изли 
својом осмом тројком.

Б. Ј.

ВРШЧАНКЕ СТАЛЕ НА КОРАК ОД СЕНЗАЦИЈЕ
ВРШАЦ – КРАЉЕВО 71:77 (17:25, 22:24, 20:19, 12:9)
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