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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Радови на уређењу Вршачког језера за 
предстојећу купалишну сезону која  је почела 1. 
јула, приведени су крају. Ове године ЈКП “Други 
октобар” дало је све од себе да уреди вршачко 
језеро како би наши суграђани, али и посетиоци 
Вршца током летњих месеци могли да уживају у 
његовим чарима.

Радови Комуналног предузећа  су се односили 
пре свега на обезбеђењу квалитета воде, уређењу 
зелених површина око самог језера, као и свих 
садржаја које посетиоци  користе током сезоне 
купања.

Да би квалитет воде био на прописаном нивоу, 
а сви купачи безбедни, уклоњени су трава и алге 
из самог језера, специјалном машином. Извршено 
је детаљно чишћење приобаља и његова 
дезинфекција. Након комплетне дезинфекције 

воде, урађене су и први анализе које задовољавају 
стандарде купања у језеру. Контрола квалитета 
воде вршиће се на сваких 14 дана, а по потреби и 
чешће. 

Оспособљени су сви пратећи садржаји које 
купачи користе током летње сезоне: извршена је 
поправка тушева са минералном водом, уређен је 
мобилијар, клупе, канте за отпатке, поправљени 
сви садржаји на дечијем игралишту, извршена је 
монтажа кабина за пресвлачење, обезбеђени су 
покретни тоалети.

Током лета, све док траје сезона купања, до 
1. септембра, ЈКП “Други октобар” брине се о 
уређењу језера (свакодневно одржавање чистоће 
и контрола квалитета воде о чему ће грађани бити 
редовно обавештавани).

На улазу у Градско језеро налази се табла са 
прописаним кућним редом, те се грађани моле 
да га се придржавају (купање у прописаном делу 
језера и током времена  рада спасилачке службе, 
забрана пецања, вожње бицикла и мотора, забрана 
купања и шетње кућних љубимаца).

РАДНИЦИ ЈКП „2. ОКТОБАР“ ПРИПРЕМИЛИ ВРШАЧКО КУПАЛИШТЕ 

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ПОЧЕЛА 
КУПАЛИШНА СЕЗОНА

Вредни комуналци улепшавају градско језеро

Привредна комора Војводине (ПКВ) данас је у 
Галерији  „Матице српске“ у Новом Саду по 28. пут 
доделила традиционална признања за квалитет 
услуга у угоститељској и туристичкој делатности 
– „Капија успеха“ и Плакетаза квалитет услуга у 
2019. години.

По први пут ове године, Привредна комора 
Војводине доделила је признање„Златно перо 
привреде“ за лични допринос афирмацији 
туризма у Војводини.

За 2019. годину, добитници „Капије успеха”, 
као највишег признања за квалитет услуга 
су – хотел „Вила Брег“, Вршац у категорији 
хотела за конгресни и пословни туризам,  
хотел „Србија Лукс”, Стара Пазова у категорији 
хотела за спортско рекреативни и пословни 
туризам,ресторан„ Проџект 72 Вајн енд 
Дели“, Нови Сад у категорији ресторана 
са јединственом гастрономском понудом, 
„Винарија Звонко Богдан и Салаш винарије 
Звонко Богдан“, Палић у категорији винарија 
и салаша, „Винарија Милановић“, Сурдук у 
категорији винарија, Специјални резерват 
природе „Засавица“, Сремска Митровица, за 
значајан допринос развоју омладинског и ђачког 
туризма, посластичарница „Времеплов“, Нови 
Сад за значајан допринос развоју туристичке 
дестинације и очување традиције. 

Добитници Плакета за квалитет услуга 
у 2019. години сугарни хотел „11Тица ДМ“, 
Нови Сад у категорији малих градских 
хотела, ресторан „Диана Резиденс“, Сремска 
Митровица у категорији ресторана,туристичка 
агенција „Фантаст турист“, Нови Сад – у 
категорији туристичких агенција,туристичка 
агенција „Планет Ер“, Нови Сад – у категорији 
туристичких агенција,дестилерија „Калпак“, 
Врбас– за аутентичну туристичку понуду,сеоско 
туристичко домаћинство „Каштел Маријета“, 
Шушара – у категорији сеоског туризма; 

ресторан „Бата Пежо“, Нови Сад – у категорији 
ресторана са преноћиштем.

Добитник признања  „Златно перо привреде“ 
у 2019. години је Петар Самарџија,за животно 
дело и допринос развоју винског туризма. 
Признање за значајан допринос развоју 
културног туризма додељено је др Тијани 
Палковљевић Бугарски, управници Галерије 
Матице српске.

На свечаној додели признања, секретар 
Удружења услуга ПКВ Бранислав Мамић је 
честитао добитницима и истакао да ПКВ „Капију 

успеха“ додељује у континуитету 28 година. 
„Верујем да ће ова престижна награда 

коју данас додељујемо бити подстрек свима 
вама да се и даље развијате и негујете високе 
стандарде укупне туристичке понуде Војводине, 
али и изазов свим субјектима из туристичког 
сектора да постану будући лауреати Капије 
успеха.Искрено желим да се што бржим 
превазилажењем свих негативних аспеката 
тренутне кризе што пре вратимо на курс све 
бољих резултата и тиме последице сведемо на 
најмању меру. Привредна комора Војводине 
ће са пуно ентузијазма наставити да пружа 
подршку свим сегментима развоја туризма“, 

рекао је Мамић.
Признања „Капија успеха“ најбољима за 

достигнут квалитет услуга у угоститељству и 
туризму,  уручио је председник Покрајинске 
владе Игор Мировић.

„Војводина има шта да понуди, развиле су се 
бројне домаће компаније које успешно послују 
у сектору туризма, данас додељујемо признања 
најбољима међу њима. Желим да вас подсетим да 
смо све до појаве вируса корона имали изузетно 
снажне трендове и потенцијале у развоју и 
туризма и угоститељства. Број туриста који су 

посетили Војводину порастао је у 2019. за готово 
40 одсто у односу на 2015.годину. Тај позитиван 
тренд је прекинут, и туризам је нажалост 
претрпео највећу штету. Стога ће Покрајинска 
влада и друге институције у наредном периоду 
омогућити све врсте подстицаја како би заједно 
истрајали у борби да одржимо трендове раста 
туристичке привреде“, казао је председник 
Мировић.

Оцењивање туристичких и угоститељских 
објеката обавља стручна комисија на основу 
критеријума утврђених Правилником о 
додели признања за квалитет угоститељских и 
туристичких услуга.

Присутнима се обратила и Јелена 
Радивојевић, председница Комисије за 
оцењивањекоја је честитала свим лауреатима и 
истакла значај признања „Капије успеха“.

„Поносно можемо да кажемо да наша 
Војводина поседује изузетан квалитет у 
области туристичке понуде и заиста није био 
лак задатак изабрати најбоље од најбољих.Као 
некадашњи добитници награде „Капија успеха“ 
могу да кажем да нам је признање било од 
изузетног значаја, као потврда квалитета услуге 
и подстицај да будемо још бољи“, рекла је Јелена 
Радивојевић.

У име добитника, на свечаности се обратила 
Јулкица Митрашиновић, менаџер хотела „Вила 
Брег”, која се у име свих лауреата захвалила 
Привредној комори Војводине и Покрајинској 
влади на додељеној награди. 

„Када се бавите туризмом и угоститељством, 
од посебног значаја је да ваш рад неко верно 
прати и манифестује га кроз овако вредно 
признање, као што то чини ПКВ већ 28 година.
Желела бих да истакнем да институционалну 
подршку и помоћ нашој делатности пружају 
Привредна комора Војводине, Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам 
иТуристичка организације Војводине,са којима 
заједничким снагама радимо на промоцији 
војвођанског производа ипотенцијала“,  рекла је 
Митрашиновић.

На свечаности су присуствовали и 
представници Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам, покрајинских фондова 
и агенција, многобројни привредници из АП 
Војводине, Туристичка организација Војводине, 
представници Универзитета у Новом Саду, као и 
туристичких организација локалних самоуправа 
са територије Војводине.

Кабинет председника Привредне 
коморе Војводине 

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ У УГОСТИТЕЉСКОЈ И 
ТУРИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
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С обзиром на различиту епидемиолошку 
ситуацију у градовима на територији 
Србије, Кризни штаб за сузбијање болести 
COVID-19 расправљао je 29. јуна и донео 
нове мере како би се спречило ширење 
коронавируса и заштитило здравље 
грађана. Како се наводи, кризни штаб ће 
постепено доносити мере у одређеним 
градовима, које свакога тренутка могу бити 
пооштрене уколико се не буду поштовале 
или се буду показале као недовољно 
ефикасне. 

Од уторка 30. јуна на територији града 
Београда, обавезно је ношење маски у 
градском превозу и у свим затвореним 
просторима. Сви посетиоци и гости тржних 
центара, кафића, ресторана, ноћних 
клубова, салона лепоте, теретана и слично, 
у обавези су да све време боравка у тим 
затвореним просторима носе заштитне 
маске. Маске и даље не морају бити 
хируршке – све нехируршке и заштитне 
маске које грађани евентуално сами 
направе су прихватљиве. 

Што се остатка Србије тиче, најснажнија 
препорука свим грађанима је да у свим 
затвореним просторима и превозу носе 
заштитне маске, одржавају раздаљину, 
користе дезинфекциона средства и 

редовно перу руке. 
Према одлуци Министарствa за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, 
у установама социјалне заштите за смештај 

корисника и организацијама социјалне 
заштите за пружање услуга домског 
смештаја одраслих и старијих, привремено 
су забрањене посете. 

Према званичним подацима објављеним 
на сајту covid19.rs, а ажурираним 30. јуна 

у 15 часова, број потврђених случајева 
у последњих 24 сата био је 276 од 
8377 тестираних, чиме је укупан број 
регистрованих случајева у Србији од 
почетка епидемије порастао на 14.564. У 
последњих 24 часа преминуле су још три 

особе. Број активних случајева у Србији 
30. јуна према званичним подацима био је 
1.625, док су 42 особе у том тренутку биле 
на на респиратору. 

Извор: covid19.rs 

НОВЕ МЕРЕ У БОРБИ ПРОТИВ КОРОНЕ 

МАСКЕ У БЕОГРАДУ ОБАВЕЗНЕ, У ОСТАТКУ СРБИЈЕ СЕ СНАЖНО ПРЕПОРУЧУЈУ 

У Вршцу је прошлог четвртка отворен Национални конгрес 
„Традиционални XXIII стручни сусрети Савеза медицинских 
сестара предшколских установа Србије“. Акценат је стављен 
на превенцију заразних болести, укључујући и COVID-19, 
кроз приближавање значаја правилне хигијене руку деци 
предшколског узраста. 

На ликовном конкурсу „Хигијена руку за наше здравље” 
за предшколце из целе Србије изабрано је 40 радова који су 
награђени, а рад шестогодишње Срне Ребић из вртића „Мрвица” 

на Старом граду наћи ће се на поштанској марки Поште Србије. 
Награде су додељене представницима предшколских установа, 
а подељене су и захвалнице за сву децу васпитних група које су 
учествовале на конкурсу. 

- У предшколским установама спроводи се здравствено-
васпитни рад и свакодневно се посвећује пажња прању руку, као 
базичној хигијенској мери која је основа за сву каснију надградњу 
у животу. У протеклих месец дана активно смо у вртићима 
разговарали са децом на тему прања руку, што се поклопило са 
епидемијом короне, па је тема актуелнија него што би иначе била. 
Деца су активни учесници, они то не раде механички, а у њиховим 
ликовним радовима види се како они доживљавају процес прања 
руку. Медицинске сестре које раде на превентивној здравственој 
заштити у вртићима су њихови едукатори, оне демонстрирају 
правилно прање руку – рекла је Јадранка Спасић, председница 
Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа 
Србије и додала да ће штампање награђеног рада у виду 
поштанске марке додатно продужити ток кампање. 

Скупу су присуствовали представници Министарства здравља 
Републике Србије, Секретаријата за образовање Града Београда и 
предшколских установа Републике Србије. 

Министарство здравља у сарадњи са Савезом удружења 
медицинских сестара предшколских установа Србије и уз 
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
расписaло је наградни ликовни конкурс „Хигијена руку за наше 
здравље“ за децу у предшколским установама Србије, са циљем 
да се деци приближи значај и начин правилног прања руку у 
циљу превенције заразних болести укључујући и COVID-19. Ова 
акција део је Кампање за хигијену руку Министарства здравља, 
која се реализује у оквиру Националног програма за контролу 
резистенције бактерија на антибиотике као мера превенције и 

контроле инфекције и борбе против COVID-19, као и Глобалне 
кампање хигијене руку Светске здравствене организације. 
Кампања се спроводи у оквиру „Другог пројекта развоја здравства 
Србије“  Министарства здравља,  у сарадњи са Институтом за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Републичком 
стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијама 
Министарства здравља, Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, Савезом удружења медицинских сестара 
предшколских установа Србије и Фармацеутском комором 
Србије. 

Т.С. 

ОДРЖАН НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС САВЕЗА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

СА ПРЕДШКОЛЦИМА О ЗНАЧАЈУ ХИГИЈЕНЕ РУКУ 

Едукатори деце у здравствено-васпитном раду 

Прва награда на конкурсу „Хигијена руку за наше 
здравље“, Срна Ребић 

Служба грађевинска оператива – ЈКП 
“Други октобар” протеклих дана наставила је 
редовне активности на уређењу каналских 
мрежа за одводњавање атмосферских вода у 
самом Граду (Ириг мала и Чукур мала). Уређен 
је канал у наставку улице Црног Јована поред 

Агрико пијаце. Извршена је сеча самониклог 
шибља и машинско уређење канала.Тешке 
машине уредиле су и канал на углу Врачарске 
и Делиградске улице, канал јеочишћен и 
продубљен, а екипеЗеленила покосиле су траву 
и ручно уклониле смеће.Такође, у Делиградској 

улици уређен је и канал уз Бриксол. Покошене 
су зелене површине, извршена је сеча шибља 
у каналу, канал је продубљен и извађен је муљ. 

Редовно одржавање каналске мреже може 
спречити штете од изливањa воде и поплава у 
данима великих падавина.

НАСТАВАК УРЕЂЕЊА КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ГРАДУ

ОЧИШЋЕНИ КАНАЛИ У ИРИГ МАЛИ И ЧУКУР МАЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ КОЈИ СЕ ЛЕЧЕ ДОМУ 
ЗДРАВЉА, А ИМАЈУ СИМПТОМЕ КОВИД-19

Обавештавамо грађане који се лече у нашој здравственој установи, а који имају 
симптоме Ковид - 19 инфекције, да се јаве у Ковид амбуланту Дома здравља, како би 
се обавили неопходни прегледи и дијагностика. Након комплетне тријаже, уколико је 
потребно даље болничко лечење, лекари Дома здравља пацијента упућују у установу 
следећег нивоа заштите, односно надлежне опште болнице.

Како би се избегле непотребне гужве, у Ковид амбуланту треба да се јаве само 
особе које имају изражене симптоме – високу температуру и учестали кашаљ, уз 
отежано дисање. Пацијенти са респираторним тегобама који имају лакшу клиничку 
слику и имају благе симптоме болести потребно је да остану кући у самоизолацији, 
уз уобичајено лечење лаких облика респираторних инфекција (обилно узимање 
течности, лакше кашасте хране, уношење витамина уз хигијенски режим живота). 
Такође у самоизолацију од 14 дана треба да иду и особе које су биле у контакту са 
оболелима од Ковид - 19. Подсећамо грађане Града Вршац да се као и до сада понашају 
одговорно и да се стриктно придржавају свих мера предострожности и упустава 
надлежних здравствених и епидемиолошких стручних служби, уз поштовање 
физичке дистанце, ношење заштитних маски у затвореном простору као и употребу 
дезинфекционих средстава и свих мера личне хигијене.
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На основу Одлуке о оснивању Књижевне награде „Васко Попа“, од 10.04.1995.године, према 
одредбама Правилника о додељивању Награде за најбољу песничку књигу,  оснивач, Агенција 

Ђорђевић из Вршца,уз подршку града Вршца и компаније Senzal Capital из Београда,

р   а   с   п   и   с   у   ј   е

К   О   Н   К   У   Р   С
За доделу Књижевне награде „ВаскоПопа“ за најбољу песничку књигу 

објављену у 2019. години.

За Награду конкуришу све песничке књиге стваране и објављене на српском језику.
Право предлагања за Награду имају сва правна и физичка лица.
Одлуку о избору најбоље књиге песама за 2019.годину, донеће жири именован од стране 

оснивача награде.
Награда се састоји од новчаног износа и повеље, коју додељују оснивач и дародавци

Награда ће бити уручена у Вршцу,
25. септембра 2020. године,у Градској кући, тачно у подне.
Покровитељ и дародавац дела новчане награде – Град Вршац.
Дародавац новчаног износа награде–ENZAL  CAPITAL  DOO Београд

Конкурс остаје отворен до 20.јула 2020. године.

Књиге песама, у три примерка, слати на адресу
АГЕНЦИЈА ЂОРЂЕВИЋ
26300 Вршац, Пионирска 2
са назнаком: ЗА НАГРАДУ ВАСКО ПОПА
информације н ателефон: 0600 813 813
 

БОЈАН ГАЛОЊА, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ОДБОРА СПС:

КАО ДРЖАВОТВОРНА ПАРТИЈА И ДАЉЕ 
ИМАМО СТАБИЛНУ ПОДРШКУ ГРАЂАНА
Према извештају Градске изборне комисије, у Изборној јединици Вршац, 

21. јуна, гласало је 22.898 бирача од укупно 45.583 грађана са правом гласа 
уписаних у бирачки списак. Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма 
освојила је на локалу 2.593 гласа (12,16 одсто). Вршачким социјалистима 
припало је 5 одборничких мандата у Скупштини Града Вршца.

-Социјалистичка партија Србије са својим коалиционим партнерима из 
Јединствене Србије остварила је одличан резултат на локалним изборима, 
одржаним 21. јуна, задобивши поверење преко 12 одсто изашлих бирача 
на територији Града Вршца што нас чини изузетно задовољним, каже Бојан 
Галоња, председник Градског одбора СПС Вршац и члан Главног одбора 
СПС. - Показало се и на овим изборима да Социјалистичка партија Србије, 
као државотворна партија са својих 30 година постојања у политичком 
животу,  и даље има стабилну подршку међу грађанима Србије. Одборници 
Социјалистичке партије Србије у новом сазиву градске скупштине активно 
ће учествовати у раду са циљем стварања услова за побољшање квалитета 
живота свих грађана на територији Града Вршца.

Галоња се захвалио свима који су изашли на изборе, а посебно 
оним грађанима који су препознали трајне вредности за које се залаже 
Социјалистичка партија Србије и својим гласом подржали политичку опцију 
СПС.

Ј.Е.

ИЗБОРНА ЛИСТА ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ ОСВОЈИЛА ШЕСТ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА

ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ И БОЉИ ЖИВОТ 
ГРАЂАНА

Изборна листа ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - Уједињени за демократски Вршац 
(Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија) освојила је 2.736 
(12,83 одсто) гласова на локалним изборима, 21. јуна. У Скупштини Града 
Вршца представљаће их шест одборника. Њихово политичко деловање биће 
усмерено на побољшање квалитета живота у граду и  насељеним местима. 

Одговарајући на питање како су задовољни резултатима локалних 
избора, Александар Каначки, шеф Изборног штаба Војвођанског фронта и 
потпредседник ГрО ЛСВ Вршац, каже:

-Ако би узели у обзир то да четири године нисмо били присутни у локалној 
скупштини као парламентарна странка, веома сам задовољан резултатима 
које смо овог пута постигли. Грађанима смо представили нашу коалицију 
„Војвођански фронт“ коју су у Вршцу чиниле странке Лига социјалдемократа 
Војводине и Војвођанска партија, а испоставило се да смо били једини 
учесници на локалним изборима који су заступали демократске и грађанске 
вредности насупрот оријентацијама других кандидованих листа. Мислим 
да смо направили и добар одабир кандидата чије су квалитете Вршчани 
препознали. Изашли смо са трећинском, али одабраном листом кандидата коју 
чине углавном образовани и угледни људи, који су несебично и без личних 
интереса уложили своју енергију у кампању. Много труда и рада је уложено и 
под веома тешким околностима, али за узврат добили смо подршку грађана 
и на нама је да сада то оправдамо. Другопласирани смо, а са тим резултатом 
освојили смо 6 мандата што значи да ћемо у новом сазиву скупштине града 
Вршца имати 6 одборника.  

Председник Градског одбора ЛСВ Вршац др Срђан Путник истиче да су се 
трудили да, током предизборне кампање, у директном контакту са грађанима 
сазнају који су то актуелни проблеми које треба решавати.

-Током изборне кампање кандидати Лиге социјалдемократа Војводине 
обишли су сва села и разговарали са великим бројем грађана Вршца и 
том приликом идентификовали огроман број проблема са којима се наши 
суграђани свакодневно суочавају, наглашава др Путник. - Управо због тога 
наше политичко деловање биће, пре свега, усмерено на побољшање квалитета 
живота у Вршцу. Ту, пре свега, мислим на побољшање путне и железничке 
инфраструктуре, бесплатан паркинг за труднице свуда у граду, бесплатне 
предшколске установе и већи број игралишта и садржаја за децу и омладину,  
побољшање квалитета и доступност здравствених услуга како у граду, тако и 
на селу.

Ј.Е.

ЗОРАН ЈЕВТИЋ, В.Д. ПРЕДСЕДНИКА СРС ВРШАЦ:

ВОДИЋЕМО ПОЗИТИВНУ И ОДГОВОРНУ 
ПОЛИТИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА

Изборна листа ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
освојила је на изборима, 21. јуна, на локалу 852 гласа (4,0 одсто). На основу 
остварених резултата, вршачким радикалима припао је један одборнички 
мандат у Скупштини Града Вршца.

- Велика ми је част и задовољство што сам, заједно са мојим саборцима, 
предао листу нас српских радикала за кандидате за одборнике у Скупштини 
Града Вршац, каже Зоран Јевтић, в.д. председника Градског одбора Српске 
радикалне странке Вршац. Све ове године било смо доследни и одговорни и 
нисмо одустајали ни када је било најтеже. Сматрам да имамо снаге, енергије 
и воље да Вршац, али и сва села учинимо бољим местом за живот. Српска 
радикална странка ће водити позитивну и одговорну политику у Скупштини 
града Вршац. Нећемо нападати политичке ривале, већ ћемо се борити да 
изнесемо спреман програм на нивоу града и детаљан по месним заједницама. 

На међународним песничким 
манифестацијама у Македонији, 
„Охриидски бисер на поезијата“ и 
„Гордана Кочева 2020“, Јадранка 
Ћулум, професорка и књижевница, 
освојила је две прве награде – 
Награду за поезију године и прву 
награду за песму „Не буди ме“. На 
манифестације је пристигло више од 
400 радова, а у великој конкуренцији 
Вршчанка Јадранка Ћулум једина је, 
уз песника из Турске, награђена овим 
признањем. 

Јадранка је ове године добила и 
низ других признања: Плакету „Муса 
Ћазим Ћатић“ за најбољу необјављену 
песму на првом Међународном 
литерарном фестивалу у Оџацима, 
награду и признање за поезију 
коју додељује НВО Оаза знања 
за промоцију природних наука и 
књижевности у Подгорици, награду 
за најбољу песму „Равница“ коју  јој је 
доделио КУД „Караџић“ из Лознице и 
многа друга међународна  и државна 
признања. Добитница је и награде 

„Никола Брашован“ за изузетан успех 
у својој професији. Покретачица 
је и учесница бројних фестивала, 
а њена монодрама „Женске тајне“ 
постављена је одавно на сцену 
Народног позоришта  „Стерија“. 

Јадранка Ћулум рођена је у Кључу, 
а дипломирала на Филозофском 
факултету у Сарајеву. Објављивала је 
у многим листовима и часописима. 
Заступљена је у Антологији савремене 
књижевности за децу. Сарадница је 
часописа за младе „Витез“, учесница 
„Београдског фестивала писаца за 
децу ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ“ и многих 
других фестивала широм земље.

Препевала је две збирке песама 

мађарског песника Арона Гаала (Арон 
Гаал). Објавила је збирке песама: 
‘’Корак до сна’’, ‘’Између времена’’, 
‘’На длану песма’’, ‘’Карта за снове’’, 
‘’Презрело јутро’’, ’’Иза будућности’’, 
„Душа молитвена“, „Кошава“, „Додир 
равнице“,  аутобиографску  збирку 
‘’Босонога принцеза’’ и монодраму 
‘’Женске тајне’’.

Многе њене песме су преведене 
на енглески, немачки, чешки и 
румунски језик, а бројне су песме 
које су компоноване и изводе их 
хорови, оперски певачи и вршачки 
тамбураши. Њене књижевне вечери 
су увек посебне, радо посећене и 
топле. 

НОВИ УСПЕСИ ВРШАЧКЕ КЊИЖЕВНИЦЕ 

ДВЕ ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ У 
МАКЕДОНИЈИ ЗА ЈАДРАНКУ ЋУЛУМ 

НОВА ПЕСМА

У коси
залутали ветар
У очима
поља маслачка
На руци
усамљени лептир
Варљива у срцу
нада
Август
на рамену
плете мрежу
Рибе заспале
Остатак лета
заробило
сећање
на Охрид
Чувари љубави
смишљају
нову песму

ЈадранкаЋулум
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Какво је то Удружење 
„Отворено срце света“? Кад 
сте се Ви укључили у рад?

- Удружење „Отворено срце 
света“ основано је давне 1979. и 
оно окупља особе са смањеним 
интелектуалним способностима, 
њихове родитеље, хранитеље, 
стручњаке, волонтере... све 
који желе да учествују у раду 
удружења. До 2005. Удружење 
није баш функционисало. 
Те године смо се укључиле 
колегинице дефектолози, 
учитељице, психолог из 
Школе „Јелена Варјашки“ и ја 
(дефектолог логопед) и почели 
смо озбиљније да радимо. 
Председник Удружења био је 
тада Борислав Поморишац. 
Удружење није имало свој 
простор све до пре 2 године. До 
тада смо радили на различитим 
местима, а најдуже смо се 
задржали у Школи „Јелена 
Варјашки“ која је Удружењу 
уступила простор, јер углавном 
млади који заврше поменуту 
школу долазе у „Отворено 
срце“ где настављају неке своје 
активности.

Шта се све променило од 
2005. до данас?

- Много тога. Особе са 
смањеним интелектуалним 
способностима су видљивије, 
њихове се способности више 
примећују, укљученије су у нашу 
заједницу, мада то још увек није 
довољно. Те 2005. мало је ко знао 
за те особе, осим Школе „Јелена 
Варјашки“, мало се знало да они 
уопште постоје, да имају своје 
потребе, жеље, могућности... И 
данас то не зна довољно људи, 
али их има много више.

- Прво смо кренули са 

различитим радионицама, 
примереним њиховим 
способностима. Данас имамо 
креативну радионицу, драмску, 
едукативну, имали смо спортске 
радионице, имамо бесплатно 
саветовалиште за родитеље 
деце са сметњама у развоју, а 
ту је и група малих - радимо 
подстицање развоја са децом 
од 4 до 7 година, до поласка у 
школу и укључивања у систем. 
На радионицама их има до 15, 
јер рад са њима подразумева 
одређене стандарде. Деца много 
тога науче, програме радионица 
правимо према њиховим 
жељама и интересовању, од 
математике, до географије, 
небеских тела... Проширујемо 
њихова знања, уче се како да 
се понашају када, например, 
изађу у град, затим, новац, 

буџет, како да функционишу у 
локалној средини. Код радно - 
окупационе терапије развија им 
се креативност, фина моторика, 
социјализација, тимски рад, 
пажња, упорност... Све им то 
омогућује да не стагнирају, јер 
кад неко има 30 и неку више, 
трудимо се да предупредимо 
неке лоше промене које с 
временом долазе.

Удружење сада има свој 
простор. Тренутно смо у кући, у 
Улици Војводе Книћанина 18А, 
коју смо добили као донацију 
од господина Милана Поповића, 

пре 2 године. Захваљујући 
људима добре воље, успели смо 
да средимо ту кућу. Увек смо до 
неба били захвални свима који 
су помогли и омогућили тој 
деци да имају свој простор, јер 
„Отворено срце“ не би имало где 
да функционише.

Какви су планови Удружења 
„Отворено срце“?

- Наша жеља је да отворимо 
дневни боравак! Да би они који 
заврше Школу „Јелена Варјашки“ 
имали где да бораве и да им 
то буде као нека продужена 
рехабилитација. Они који не 
могу да иду на тржиште рада, не 
могу да раде, они би долазили у 
дневни боравак где би им било 
организовано да нешто раде, 
нешто науче и да не забораве 
оно што су научили, што је 
веома важно. Дневни боравак 
би обезбедио континуирани рад, 

израду плана за сваког од њих...
У Удружењу радимо са свим 

генерацијама од деце од 4 до 
6 година, па све до одраслих 
са 30 и више. Из дана у дан се 
показује да нам је потребно и 
више простора и стручног кадра 
за рад са члановима „Отвореног 
срца“. У сав уложени рад и 
труд има много, много више 
волонтеризма, љубави и добре 
воље, него што то може да се 
наплати. Мој мото је да „нико није 
направио већу грешку од онога 
који није урадио ништа, зато 
што је мислио да може да уради 
мало“. Кад смо почињали 2005, 
све што смо урадили било је 
мало, али да нисмо ни то радили, 
не би било ни овог данас. 

Постоји ли могућност да се 
при тим радионицама нешто 
произведе, направи, преточи 
у новац, заради? Како се 

финансира „Отворено срце 
света“?

- Тренутно се финансирамо 
тако што је Удружење члан 
Савеза друштава за помоћ 
МНРО Војводине, односно 
Србије, и део средстава за 
радионице добијамо од њих, 
од Министарства за рад. Сваке 
године учествујемо на конкурсу 
који расписује Град Вршац тако 
да и ту добијамо одређена 
средства. Некако се „покривамо“, 
ту су и донације, помажу нам 
људи добре воље, јер сад је то 
кућа где треба да се плати струја, 
грејање...

Шта Вас мотивише да своје 
слободно време посвећујете 
раду у „Отвореном срцу 
света“? 

- У Удружењу сам 15 година 
и оно што ме сваки пут понесе 
то су њихове реакције. Они су, 

МАРИЈА КЕРИ КУТЛЕШИЋ, ДЕФЕКТОЛОГ ЛОГОПЕД, СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА СМАЊЕНИМ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СПОСОБНОСТИМА „ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“:

ЖЕЉА НАМ ЈЕ ДА ОТВОРИМО ДНЕВНИ 
БОРАВАК ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Марија Кери Кутлешић је дефектолог логопед, 
запослена у ШОСО „Јелена Варјашки“, а већ 15 година 
сваки слободан тренутак проводи у Удружењу 
за помоћ особама са смањеним интелектуалним 
способностима „Отворено срце света“. Чланови 
Удружења су деца од 4 до 6 година, али и све остале 
генерације, са 30 и више година. Марија и њене колеге 
стручњаци, као и родитељи и бројни волонтери који 
су укључени у рад Удружења, труде се да „Отворено 
срце“ претворе у мали рај за сву ту децу и младе. За 
сваки мали корак напретка, уложено је много труда, 
рада, ентузијазма, слободног времена, а најлепша 
награда су њихова насмејана и задовољна лица.
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заиста, отвореног срца! Знају да 
цене све што урадиш. Кад год 
им нешто пружиш, они ће то 
вратити, вишеструко. Ја имам 
циљ - отварање дневног боравка, 
да им пружимо могућност да 
буду на своме. Надам се да ћемо 
успети.

У Удружењу радимо и са 
малима, радили смо и са децом 
који су сада у Школи „Јелена 
Варјашки“, када су имали 4- 
5 година. Помогли смо им 
у различитим сегментима 
њиховог развоја, разговарали 
са родитељима. Лепо је када, 
после неког времена, видиш 
како та деца напредују. Мене та 
деца чине срећном сваки пут кад 
одем у Удружење. Испуњавају ме 
позитивном енергијом, лепим 
осећањима, уносе ми мир. Када 
ми је умро супруг, целу ту своју 
кризу пребродила сам лакше 
захваљујући раду како у Школи 
„Јелена Варјашки“, где сам 
запослена, тако и у „Отвореном 
срцу“. Немаш времена да 
мислиш на себе, тугу и проблеме, 
једноставно се посветиш њима, 
испуни те тај рад, то њихово 

понашање, јер они су тако 
искрени, топли, добронамерни, 
баш су отвореног срца!

Да ли сте добили 
нека признања за свој 
професионални рад?

- Добила сам Награду 
Никола Брашован, 2012. 
године. Додељује је Град 
Вршац заслужним просветним 
радницима за Светог Саву. 
Захваљујући раду у Удружењу 
„Отворено срце света“, нашем 
заједничком раду, добила сам 
Награду „Заслужни дефектолог“ 
коју додељује Друштво 
дефектолога Војводине. 
Нису нам је још уручили због 
пандемије коронавируса. 

Најлепша награда ми је рад 
и дружење са члановима нашег 
Удружења где сам стекла бројне 
познанике и пријатеље. Имамо 
добар тим људи који раде у 
„Отвореном срцу света“, али 
и у колективу ШОСО „Јелена 
Варјашки“ где је све више младих 
колега. 

Да ли су Вам Ваша професија 
и рад у „Отвореном срцу света“ 
отворили и открили неки нови, 
другачији поглед на живот, на 

свет?
- Схватила сам да је живот 

једна велика борба, ништа 
нам није поклоњено. Живот се 
састоји из веома ситних корака, 
ништа не треба схватати олако. 
Треба бити задовољан сваким 
малим кораком који постигнемо, 
јер за некога је тај корак велики. 

Реците нам нешто о себи. 
Када и где почиње Ваша 
животна прича?

- Рођена сам у Вршцу, 18. 
марта 1963. Мама ми се зове 
Ержебет, а тата Милић Кутлешић, 
нажалост покојни. Имам још 
две сестре: Милутинку - Милу и 
Верицу. Имале смо безбрижно 
и лепо детињство. Родитељи 
су нам били трговци. Тата је 
био залуђеник за спорт, био је 
активан у ФК „Раднички“, водио 
је евиденцију играча.

Мамини родитељи су били 

овде, а татини у Великом Гају. 
Често смо ишли код маме и тате, 
чували су нас, а доста времена 
смо проводили и у Великом Гају. 
Бака је била Немица, деда Мађар, 
тако да су знали и немачки и 
мађарски и наравно српски, па 
су и нас учили. Волела сам да 
идем у школу, то сам највише 
запамтила из детињства. Волела 
сам да читам, била ми је то главна 
преокупација. 

После основне школе, 

моја генерација је ишла у 9. и 
10. Разред - ЗОС и после сам 
завршила још два разреда 
медицинске школе овде. 
Жеља ми је била да студирам 
дефектологију, завршила сам 
логопедију у Загребу. Тако да 
сам по професији дефектолог 
логопед.

Да ли сте дуго чекали на 
први посао?

- Прво сам радила у вршачкој 
Психијатријској болници као 
медицинска сестра, а после смо 
отишли у Хрватску где сам 3 
године радила у школи, у Бујама 
(Истра). Вратили смо се у Вршац 
из Хрватске па сам опет радила 
овде у Психијатријској болници 
до 2000. и онда сам прешла у 
ШОСО „Јелена Варјашки“ где 
сам и данас. 

Када сте основали 
породицу?

- Удала сам се 1985. када 
сам завршила факултет. Мој 
супруг Золтан Кери радио је као 
компресориста. Супруг ми је, 
нажалост, прерано преминуо, 
2014. године.

Золтан и ја имамо тројицу 
синова: Ивана, Дамира и Филипа. 
Одрасли су, имају своје жене 
и девојке. Имам једног унука, 
Немању од годину и по дана. Још 
једно унуче је на путу. Задовољна 
сам, испуњена сам и са те стране. 
Имам дивну породицу, моју децу, 

и ужу и ширу породицу, моје 
сестре, а и са мужевљеве стране 
такође. Тако да могу да кажем да 
сам, заиста, била благословена и 
што се тиче личног живота, али 
и професионално. Некако су се 
коцкице лепо сложиле и гледано 
из ове перспективе, задовољна 
сам. 

Шта је у животу најважније?
- Човек треба да буде срећан 

са оним што има. Ја сам срећна 
са својом породицом. Остала сам 
прерано без супруга, али имам 
своје синове, њихове породице. 
Сви су они веома брижни, јер они 
су одрастали са мојом причом 
„Отвореног срца“. Били су ми 
велика подршка, исто као и мој 
супруг. Били су сви чак активно 
укључени у рад Удружења. То је 
постало део наших живота.

Сматрам да је струка 
дефектолога важна, да их треба 
послушати, јер имају они шта 
да кажу и ако се ради о раном 
развоју детета, помоћи деци, 
раду са младима... Треба мало 
више поштовати мишљење 
дефектолога, дати им на значају, 
јер они имају знања и могу да 
дају јако велики допринос не 
само код деце са сметњама 
у развоју, већ и код деце из 
редовне, типичне популације. 
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Канадска агенција за инспекцију хране 
(ЦФИА) покренула је истрагу након што 
су десетине паса пронађене мртве или 
болесне у авиону из Украјине. Авион 
компаније „Украјина ерлајнс” слетео је на 
међународни аеродром „Пирсон” у Торонту 
13. јуна, превозећи 500 штенаца у складишту 
терета, које је требало продати у области 
Торонта, наводи се у саопштењу Канадске 
агенције за инспекцију хране. „Било их 
је око 500, укључујући 200 француских 
булдога, који су укрцани на лет Бориспол–
Торонто, укључујући 300 кавеза, што значи 
да је у неким кавезима било по два пса”, 
рекао је извор. 

Температуре у време утовара биле су 
преко 30 степени, а штенци су видљиво 
патили према наводима очевидаца, пренео 
је Танјуг. 

Руководилац који је надгледао утовар 
авиона у Украјини рекао је да су многи пси 
стављени у кавезе без могућности да се 
крећу и без циркулације ваздуха. Палете 

су затим транспортоване у доњи простор 
авиона, где ваздух веома слабо циркулише. 

Видео-запис који је руководилац утовара 
поделио, приказује колица с великом хрпом 
сандука у којима су живе животиње. То 
директно крши правила Међународног 
удружења за ваздушни превоз у којима 
се каже да свака животиња треба да има 
довољно простора да се окреће док стоји, 
да седи и лежи у природном положају. 
„Животиње које деле исти простор могу 
постати агресивне једне према другима када 
путују авионом”, наводи се у правилима. 

Организација одговорна за регулисање 
увоза животиња покренула је истрагу. 
У изјави која је послана електронском 
поштом, ЦФИА наводи да имају строге 
стандарде за увоз животиња по којима: 
„Превозници не могу утоваривати, 
превозити или истоварити животиње на 
начин који би проузроковао повреде или 
било коју врсту патње”.  

Компанија „Украјина ерлајнс” је у петак 

објавила изјаву на својој фејсбук страници, 
где изражавају саучешће због трагичног 
губитка живота током лета. Кажу да су 

спремни да сарађују с локалним властима 
како би се открило шта се догодило. 

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ИСТРАГА КАНАДСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ХРАНЕ   

У АВИОНУ ИЗ УКРАЈИНЕ 500 
ШТЕНАЦА ПРЕВОЖЕНО У 300 КАВЕЗА 

Посматрачи у Африци, Азији и деловима 
Блиског истока могли су у недељу да виде 
делимичну соларну еклипсу познату као 
„ватрени прстен”, када Месец покрије већи 
део Сунца, али га не прекрије сасвим. Овај 
астрономски феномен који се догађа једном или 
два пута годишње и видљив је из различитих 
делова света почео је у недељу нешто после 
изласка сунца у центру Африке, прешао 
Демократску Републику Конго, Јужни Судан и 
Етиопију пре него што се усмерио ка Азији и 
завршио у Пацифику, јужно од острва Гуам у 
11.32 по централноевропском времену, пошто је 
прешао Индију и Кину, пренела је Бета. 

У овој врсти еклипсе Месец пролази испред 
Сунца у равни са Земљом довољно савршеној 
да заклони Сунце, али не потпуно као током 
потпуног замрачења, тако да, када је на 
максимуму, еклипса оставља прстен око Сунца, 

назван ватрени круг. 
Изнад Индије у држави Утаркаханд, близу 

границе с Кином, еклипса је била „максимална” 
у 12.10 по локалном времену (8.40 по 
средњеевропском времену). Земља, Месец 
и Сунце били су у савршеној линији током 38 
секунди. Милиони људи од Дубаија до Тајвана, 
Јапана и Индије посматрали су овај соларни 
спектакл. У Дубаију су могли да виде више од 85 
одсто Сунца покривеног Месецом, а фотографи 
су снимили запањујуће слике изнад куле „Бурџ 
калифа“. 

Тај призор неће моћи да се види у овој земљи 
у наредних 14 година, према речима директора 
Астрономског друштва Дубаија Хасана ал 
Харирија. Он је рекао да их је пандемија вируса 
корона спречила да организују окупљање за 
посматрање овог ретког феномена, али су се 
окренули интернету да би помогли људима да 

виде делимично помрачење, преносећи уживо 
како је Месец пролазио између Земље и Сунца. 

Облачно небо није спречило астрономе 

аматере у Индији, где је парцијална еклипса 
такође била видљива над небом у Њу Делхију. 

Извор: Политика

У НЕКИМ ДЕЛОВИМА СВЕТА У НЕДЕЉУ БИО ВИДЉИВ „ВАТРЕНИ ПРСТЕН“  

СОЛАРНИ СПЕК ТАК Л 

Европска унија ће уложити више 
новца у лансирање ракета, сателитску 
комуникацију и истраживање свемира 
како би очувала своје успехе у свемиру 
и била укорак с америчким и кинеским 
амбицијама, изјавио је комесар ЕУ 
задужен за свемирска истраживања 
Тиери Бретон. 

Током протеклих деценија, Европа је 
настојала да изгради независан приступ 
свемирским и руским пионирима како 
би помогла својој индустрији, успехом 
као што су ракете „Ариане” или сателит 
„Галилео”, ривал ГПС-а. 

Али, недавно појављивање америчког 
конкурента „Спејсикс-а” и његових ракета 
за вишекратну употребу, као и брзи 

напредак Кине, укључујући прво слетање 
на тамну страну Месеца прошле године, 
даје нови импулс европским амбицијама, 
пише Ројтерс. 

„Свемир је једна од јаких тачака Европе 
и ми дајемо себи средства за убрзавање”, 
рекао је европски комесари Бретон, 
под чијом се надлежношћу налази и 
свемирски сектор. 

ЕУ ће по први пут потписати уговор 
на милијарду евра са „Арианспејсом”, а 
Бретон се нада да ће у следећем буџету за 
свемирска истраживања бити одвојено 16 
милијарди, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

Европска унија ће уложити више напредак Кине, укључујући прво слетање 

ЕУ УЛАЖЕ МИЛИЈАРДУ ЕВРА У СВЕМИРСКА ИСТРАЖИВАЊА 

„У КОРАК С А АМБИЦИЈАМА 
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Ваш трећи роман „Велики јуриш“ 
тематски се и стилски доста разликује 
од прва два? Има ли ипак и неких 
сличности? 

- Потпуно сте у праву када кажете да 
се Велики јуриш разликује од претходна 
два романа. Разликује се по теми, али и 
по стилу писања. Међутим, у праву сте и 
у томе што алудирате да постоје и неке 
сличности између мојих романа. Ја ту 
сличност видим у чињеници да сви моји 
романи обрађују нешто што бих назвао 
великом темом. Свима нам је добро 
позната она изрека о 
ситницама које живот 
значе. И у мом животу 
постоје неке ситнице 
у којима уживам, али 
лично, не желим да се 
мој живот сведе само на 
ситнице, јер сам у том 
случају и ја само ситница, зрно прашине, 
чија је судбина апсолутно безначајна. 
Ја мислим да то тако не мора да буде ни 
за мене, али ни за моје читаоце. Стога се 
у романима бавим такозваним великим 
темема, а то су теме које нас све погађају, 
без обзира да ли то желимо да признамо 
или не. Сматрам да књижевност може да 
нам приближи те велике теме, а једна од 
тема је и Србија у Великом рату, као што 
је рецимо, у првом мом роману, то било 
питање генетског инжињеринга и вечног 
живота. 

Поднаслов одређује књигу као 
„Роман о људима који су се вратили из 
заборава“. Сећање и заборав се чине 
важним мотивима вашег романа? 

- Да, тако је. Има много људи који се 
слажу да је сећање важна ствар. Рецимо, 

Џорџ Орвел који у свом култном роману 
1984 показује да онај ко контролише 
прошлост контролише будућност. Дакле, 
питање на који начин се односимо према 
прошлости није споредно питање, већ 
питање које одређује нашу будућност. 
Самим тим, није случајно што се у Србији 
никада није снимио филм о херојској 
одбрани Београда 1915. године, са оним 
чувеним говором мајора Гавриловића.  
Уместо таквог филма, имамо неколико 
књига, награђених књига или бестселера, 
у којима се та одбрана Београда исмева. 

Када то узмете у обзир, 
онда није случајно што 
неки људи Београд и 
ову земљу називају 
црном рупом и што има 
новина који једва чекају 
да тако нешто објаве. 
Ради се дакле, о једном 

програмираном ставу према прошлости 
који нам се намеће као стандард: историји 
треба одузети сваки 
понос, сваку одважност, 
свако осећање 
херојства – а тога је 
било у Првом светском 
рату, на српској страни 
– да бисмо данас лакше 
замрзели сопствену 
земљу. 

Колико је сама 
тема утицала на 
процес настајања 
ове књиге? Постоји 
ли нека „додатна 
одговорност“ за писца 
када пише о Првом 
светском рату? 

- Мене је током 
писања ове књиге 
пре свега прожимало 
осећање уживања. 
Уживао сам у 
истраживању грађе, 
у писању романа, али 
и у чињеници да овај 
роман могу да прочитају 
различити типови 
читалаца – неки ће га 
прочитати за два дана, 
неки за две недеље, и то је у реду, ја сам 
га тако и писао. После уживања, долази 
осећање одговорности о коме говорите. 
Међутим, има разних одговорности. 
Рецимо, ја себи често постављам питање 
да ли књига коју пишем има неки разлог 
да постоји осим што носи моје име на 
корицама. Ако тај разлог не пронађем, 
или ако се током писања тај разлог 
изгуби, ја престајем са писањем. Зато сам, 
на крају крајева, неке романескне теме 
и напустио. Изгубио се смисао текста, 
разглог зашто би текст постојао. То је за 
мене одговорност приликом писања. 

Међу јунацима вашег романа 
има измишљених, али и стварних 
историјских личности. Колико се 

разликује грађење лика у ова два 
случаја? Шта је већи изазов за писца? 

- Књижевни лик је увек измишљен лик, 
без обзира да ли га градите на темељу 
неке стварне историјске личности или 
не. Примера ради, у мом роману нисам 
покушавао да реконструишем личности 
војводе Вука или Станислава Кракова 

већ да на основу 
постојећих података о 
њима измислим ликове 
који ће бити живи. То 
је у књижевности и 
најважније: да креирате 
жив лик, што значи 
лик кога читалац 
доживљава као неку 
врсту пријатеља у 
прошлости. Мени је 
као писцу највећи 
комплимент био то 
што су бројни читаоци 
заволели поједине 
ликове овог романа и 
то не зато што ти ликови 
воде неке животе о 
којима читаоци маштају 
– управо супротно – 
већ зато што читаоци 
те ликове доживљавају 
као живе особе, као 
особе које су заиста 
постојале, иако су оне 
плод фикције. Уосталом, 
у томе је једна од лепота 
књижевности: неки 
књижевни ликови нам 
се чине живљим од 

људи који нас окружују. 
Верујете ли да се велики историјски 

догађаји најјасније виде кроз интимне 
историје такозваних 
малих људи? 

- Сматрам да се у 
великим историјским 
догађајима губи разлика 
између великих и малих 
људи. Конкретно у 
Првом светском рату, 
када је у питању српска 
војска, ви немате разлику између војводе 
Живојина Мишића и неког анонимног 
војника 17. пука, Дринске дивизије који је 
поред потпоручника Станислава Кракова 
јуришао на коту 2525 на Кајмакчалану. 

Они су иста војска, исти народ, имају исти 
циљ; најзад, и синови Живојина Мишића 
су такође били у првим борбеним 
редовима. Не постоји дакле, разлика 
између таквозваних великих и малих 
људи у рату, већ разлика између оних 
који у великим историјским догађајима 
живе животе на нивоу тих догађаја, и оних 
који само хоће да живе „нормално” што 
ће рећи, да некако умакну историјском 
догађају: најчешће тако што ће бити 
на страни јачег, без обзира на правду, 
истину, достојанство. Рецимо, сигурно је 
у Немачкој између 1933. и 1939. године 
било доста људи који су само желели да 
живе „нормално” – Хана Арент их је добро 
описала као филистре и малограђане. 
Њима није сметао ни прогон Јевреја, 
ни комуниста, ни свих оних који су били 
против Хитлера. Ти људи, који су све 
то мирно посматрали, само су желели 
да живе „нормално”. Из њихових малих 
живота се, верујете ми, не може сазнати 
ништа друго до колико човек може да 
постане мали. Када је у стању да све 
жртвује зарад своје личне сигурности. 

„Велики јуриш“ на известан начин 
представља и омаж неким писцима 
и делима која се у њему помињу, а 
значајна су за саму фабулу, али и 
атмосферу романа? 

- Да, тачно тако. Немогуће је написати 
овакав роман ако нисте прочитали оно 
што су ваши претходници написали о 
том периоду, а посебно они људи који 
су непосредно учествовали у том рату. 
Међутим, моја жеља никада није била да 
напишем још један роман о Великом рату. 
Ја сам желео да напишем један сасвим 
другачији роман о Великом рату. И надам 
се да сам у томе успео. 

Пишете ли нови 
роман? Хоћете ли остати 
у историјској тематици 
или планирате да се 
вратите сајбер роману? 

- Радим на свом 
четвртом роману, али 
за сада је још рано да 
кажем било шта о њему.

Осим можда једног детаља: наиме, трудим 
се да он буде потпуно различити од свега 
што сам до сада написао. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ:

„У ВЕЛИКИМ ИСТОРИЈСКИМ ДОГАЂАЈИМА 
НЕМА ВЕЛИКИХ И МАЛИХ ЉУДИ“ 

Историјски трилер „Велики јуриш“, трећи роман Слободана 
Владушића, бави се темом српског хероизма у Првом светском 
рату. Како аутор каже, настојао је да напише роман о Великом 
рату који би се разликовао од других написаних на ову тему, а 
комплимент му је, истиче, што су читаоци заволели његове 
ликове, доживели их као живе... 

Писац и есејиста Слободан Владушић доцент је на Одсеку за 
српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду. Био 
је уредник у часопису „Реч“ и главни уредник часописа „Летопис 
Матице српске“. За свој први роман „Форвард“ (2009) добио је 
награде „Борислав Пекић“ и „Златни сунцокрет“, а за најбољу 
књижевну критику 2004. године награду „Милан Богдановић“, те 
2011. године награду „Исидора Секулић“ за студију „Црњански, 
Мегалополис“. 

„Питање односа према 
прошлости одређује и 

нашу будућност“ 

„Сигурно је у Немачкој 
између 1933. и 1939. 

године било доста људи 
који су само желели да 

живе „нормално”. Њима 
није сметао ни прогон 
Јевреја, ни комуниста, 

ни свих оних који су 
били против Хитлера. 
Ти људи, који су све то 

мирно посматрали, 
само су желели да живе 
„нормално”. Из њихових 

малих живота се не може 
сазнати ништа друго 

до колико човек може да 
постане мали.“ 

„У књижевности је 
најважније креирати 
жив лик, неку врсту 

читаочевог пријатеља у 
прошлости“ 



ПЕТАК • 3.  јул 2020.ВРШАЧКА КУЛА10



ПЕТАК • 3.  јул 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1111

PINGVIN
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

Posebna ponuda BOSCH alata

Стари Грчки филозофи Платон и 
Аристотел постављали су напредна 
питања и нудили одговоре за оно време, 
али свет нису могли да замисле без 
робова.

Сваки човек има слепу мрљу 
вредности, али кад ту слепу мрљу имају 
друштва и читаве цивилизације, онда ту 
нешто дубоко није у реду, давно је рекао 
Албер Ками.

Пајин Триптихон је дискретно, али 
храбро показао призор замишљеног 
света оствараних равноправних људи и 
поставио питање да ли је наш свет осуђен  
да га живимо и режирамо као пустињу 
патње слепог прихватања, подржавања 
кроз који пролазимо трпећи ударце а кад 
одемо одахну они које смо ми ударили.

Да ли је могућ свет без  удараца пита 
нас Триптихон? 

Шта то напросто данас не можемо 
именовати, а чини нас дубоко немоћним,да 

кренемо путем самостварања мање 
кобним од пуке среће, еволуције света 
у коме је разум кључна предпоставка 
смањивања опште патње и немоћи.

Пајина сентенца „живот је овај сан и 
сан“ не као метафора већ крик и опомена 
да смо добили шансу на тело, разум на 
ближње, и проћердали је.

Тешко је поставити питање да 
ли правила и вредности света који 
обликујемо морају бити баш оваква. То 
просто измиче и уместо да раскринкамо 
рутину промашаја хватамо корак са свим 
изопачењима као губитнички добитници 
и још малтрерирамо децу кад им овај свет 
није по вољи. Паја је био храбар, јасан и 
показао нам је наличје света када је дао 
призор непостојећег, а могућег сна.

Где то уопште постоје слободни људи 
без патње, рад као игра, где простором 
зрачи хармонија а стварност и сигурност 
су без насиља, манипулације и отимачине. 

Ако желите да се екстремно обогатите, да 
користите и манипулишете људима ни 
по коју цену немојте читати поезију јер 
ће вас уметност учинити емпатичним, 
саосећајним, почећете да дајете уместо 
да узимате, а посебно се чувајте Пајиних 
слика јер на крају можете, све што сте са 
толико страсти отели, сакупили, стекли 
користећи монополе правде поклонити 
и мало вратити равнотежу свету који је 
за вас био само ловиште да се панична 
духовна рупа страха од бесмисла попуни 
имовином уместо духовношћу, да се 
свет учини бољим местом како то раде 
научници и уметници...

Паја је насликао идеју нове генерације 
људи на овим просторима која је 
припитомила демоне који би да се сладе 
нашом несрећом.

Исти људи, иста географија, исте 
државе, иста порекла, наслеђа, а толико 
ломова која су потврдили мудрост Пајину 

и његове грађанске  филозофије; чувај се 
капитала кад дарове доноси јер грађани 
памте све варке. Исти ум прихвата и 
одриче се радикално различитих ставова, 
идеја, великих прича. То је довољно да 
посумњамо у ексклузивност ума личности 
и индивидуалност као да смо одувек 
били живи компјутери које је историја  
ресетовала, репрограмирала, убацивала 
брже модуле програме а оно суштинско 
било је у запећку и исплива тек у сусрету 
са сликом, поезијом, правом музиком.

Данас нико не реагује на растуће 
разлике јер смо дубоко забринути да нам 
и оно мало не  буде превише, јер када се 
хиљаде наших малих вишкова сакупи ето 
нових богаташа. Ни сва Пајина мудрост, 
добра воља не би помогла да нађе 
моделе, призоре и уверења којима тако 
топло зрачи данашњи Триптихон.

Ако би неки нови Триптихон био 
клинички тачна слика интиме, безнађа, 
онда смо били најбоља лопта коју је 
шутнула наша историја а утакмицу смо 
изгубили смо јер смо давали аутоголове.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (74)

ВАНВРЕМЕНСКА ЕТИКА ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

У „Салону код Порте“ прошлог петка је лајф 
коуч Ненад Огризовић одржао предавање 
„Психолошки дијалекти“. 

- Поред тога што постоје различити језици 
и поред тога што постоје у оквиру истог језика 
струковни језици, постоји још нешто што сам 
ја назвао психолошким дијалектима. То су 
различите психолошке категорије које кад 
познајемо и примењујемо у комуникацији 
омогућавају да имамо бољу и изванредну 
комуникацију, а са њом и много мање проблема 
и фрустрација, а много више уживања, радости и 
весеља – објаснио је Огризовић. 

Огризовић се у свом предавању осврнуо 
на структуру личности и специфичности 
комуникације у односу на „наступ“ из 
различитих делова личности, као и на такозване 
„мозговне језике“, носиоце структуре НЛП-а 
(неуро-лингвистичког програмирања), 

светски раширене и доказане методологије 
за побољшање квалитета живота. Како је 
објаснио, мозговни језици су различити начини 
на које људи обрађују информације из себе и 
света око себе: визуелни, аудио, кинестетички 
и аудиодигитални, а интересантни су и језици 
љубави, различити начини на које људи у 
партнерским љубавима, али и свим другим 
односима, перципирају да су вољени. 

- Комуникација је битна животна вештина, 
неким људима је блиска већ рођењем или су је 
научили у породици. Ако тежимо успеху у животу, 
а један од мерила успеха је и срећа, корисно је 
учити комуникацију, и што је боље савладавамо, 
имаћемо мање препрека и спотицања да бисмо 
ишли ка срећи и били срећни – закључио је 
Огризовић. 

Т.С. 

ПРЕДАВАЊЕ О УСПЕШНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ОДРЖАНО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

„ПСИХОЛОШКИ ДИЈАЛЕКТИ“ 

Протеклог викенда, од 26. до 28. јуна, одржана је још 
једна Ноћ књиге у организацији Издавачке куће Лагуна и 
књижарског ланца Делфи. Књижевна манифестација први 
пут је трајала три дана, а организована је у 30 градова 
у Србији и региону у књижарама Делфи и Лагуниним 
клубовима читалаца, међу којима и у књижари „Васко 
Попа“ у Вршцу, у којој је ово била јубиларна 10. Ноћ књиге. 

Уз мере опреза и физичке дистанце, читаоци нису били 
ускраћени за своју омиљену манифестацију. Дакле, све је 
било исто, хитови домаће и светске књижевности, велики 
попусти, писци, сјајни поклони пријатеља Ноћи књиге, 
а будући да је одржана за викенд, неки су искористили 
прилику и да неколико пута сврате до књижара. 

Читаоци су се веома обрадовали шестом наставку 
светског бестселер серијала Лусинде Рајли „Седам сестара“. 
„Сунчева сестра“ био је најпродаванији наслов током Ноћи 
књиге, а одмах за њим и „Узнемирени људи“ Фредрика 
Бакмана. Да су веома популарне теме из српске историје 
показује и велико интересовање за књигу „Српске земље 
пре Немањића“ Марка Алексића. На четвртом месту 
топ-листе Ноћи књиге је „Служба“ Горана Живаљевића, 
прекретничка прича о предрасудама и истинама које прате 
српску тајну службу, а затим следе „Кирка“ Мадлин Милер, 
„Кратко писмо за дуги растанак“ Петера Хандкеа, „Тајна“ 

Доменика Старнонеа, још један роман Петера Хандкеа, 
„Моравска ноћ“, „Замалек“ Дејана Тиаго-Станковића, док 
је на десетом месту по интересовању читалаца „Шта нам 
свако тело говори“, приручник Џоа Навара, бившег агента 
ФБИ-ја, за брзо „читање“ људи. 

Када је реч о књигама за децу, најтраженија је била нова 

књига Андрије Милошевића „Медвед Рајко и пчела Дарко“, 
књига вицева и питалица „Откачена школа 2“ и „Загонетна 
потрага“ Уроша Петровића. 

Бројни писци Лагуне учествовали су и у овом издању 
Ноћи књиге: Владан Матијевић, Стефан Тићми, Бојан 
Љубеновић, Мирјана Бобић Мојсиловић, Синиша 
Соћанин, Љубивоје Ршумовић, Урош Петровић, Дејан 
Стојиљковић, Владимир Кецмановић, Владимир 
Табашевић, Горан Скробоња, Ненад Новак Стефановић, 
Бранко Милорадовић, Андрија Милошевић, Душан Весић, 
Вања Булић, Влада Арсић, Марко Алексић, Роберт Такарич, 
Лела Стојановић, Марко Видојковић. 

Сусрете читалаца и писаца обележили су занимљиви 
разговори уз потписивање, а највећу пажњу привукао је 
Андрија Милошевић, који је посебно уживао у сусрету са 
најмлађим читаоцима. 

Сви су били сложни у оцени да је књига оно што нам 
је неопходно, посебно у овим измењеним животним 
околностима. 

Дејан Стојиљковић је у Ноћи књиге потписао са 
директором Лагуне Дејаном Папићем уговоре за две нове 
књиге „Први, последњи, вечити“ и „Звезда над празнином“. 

Рекордну посету забележили су и сајтови www. laguna.
rs и www.del� .rs, на којима су важили исти попусти као 
у књижарама. Велики број поруџбина пристигао је из 
иностранства, посебно из региона, док су објаве на 
друштвеним мрежама пренеле сјајну атмосферу Ноћи 
књиге. 

ВИКЕНД У ЗНАКУ КЊИГЕ 

10. НОЋ КЊИГЕ У ВРШЦУ 
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

КОНКУРС
за пријем у радни однос

За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу, 
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује 
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и 
друго помоћно особље.

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном 
назнаком: Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести 
позицију за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном 

радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове 
из конкурса неће се разматрати у даљем поступку 
пријема, а кандидати о томе неће бити посебно 
обавештени.

Рок за достављање пријава је 10. 7. 2020.

Компанија задржава право да не изврши избор по 
овом огласу.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Врло повољно кућа 
на продају у Војводе 
Книћанина 24. плац 
8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 
064/8076858.

Плац Х.Пинкија 134, 
984 м², ширина до 
улице 17 м, очишћен, 
ограђен, комплетна 
инфраструктура, може 
замена за стан у Вршцу. 
Тел.065/2640944.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/2098617

На продају двособан стан  
у строгом центру Вршца. 
Тел. 064/6610072

Продајме двособан стан 
59 м²2 спрат. Уз стан иду 
кухињски елементи, плакар 
и клима. Одмах усељив.Трг 
Андрије Лукића. Поглед на 
улицу. Тел. 064/3962064

Продајем трособан 
стан на Војничком тргу, 
71 м², 44.500 еура. Тел. 
065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. 
Тел. 064/8977766.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
други спрат, Трг 
Андрије Лукића 4/2. Тел. 
064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру 
града од 66 м². Тел. 
065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, 
налази се у Вршцу, улица 
Далматинска бр.1. Тел. 
063/320019

Продајем викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, на 
плацу од 7 ари, кућа 50 ², 
струја, вода, ПВЦ прозори, 
сигурносна  врата. Тел. 
065/2510357

Продаје се кућа у селу 
близу Вршца, плац 30 ари. 
Тел. 062/1081097

Продајем једнособан стан 
20 м² трг св.Теодора 3/4 
Вршац. Тел. 063/8100154.

Продајем кућу са 
двориштем и баштом у 
Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/9030439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. 
Тел. 062/1081097.

Продајем кућу на спрат. 
Цена тел. 67.000 €. Тел. 
064/9174777.

Продајем или мењам за 
једнособан стан 1. или 2. 
спрат, кућу приземну са 
малим плацем, потребно 

реновирање уз договор. 
Тел. 064/9174777.

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао Козарачке 
и Скадарске улице. Цена 
18.000 €. Тел. 064/1226129.

Продајем кућу у 
Влајковцу, ул. Железничка 
34. Тел. 064/8263038

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. 
Лукића. Тел. 064/2805881

На продају двособан стан 
65 м² на Војничком тргу и 
трособан стан 67 м² код 
Градске болнице, 1. спрат. 
Тел. 064/2355436

Продајем плац на 
Гудуричком путу, десна 
страна, има градски 
водовод, шест километара 
од центра Вршца, испред 
раскрснице за Велико 
Средиште. Тел. 060/1671519

Продајем једнособан стан 
20 м² Трг  св.Теодора  3/4 
Вршац.Тел. 063/ 81-00-154

Купујем једнособан стан 
или гарсоњеру, предност 
новија градња. Тел. 
060/3333441

Лепа породична кућа  на 
доброј локацији, стамбени 
простор 100м², двориште 
са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена 
башта. Тел. 063/1303001

Продајем двособан стан у 
строгом центру града. Тел. 
069/3545058

Продајем кућу у 
Првомајској 46, Вршац, на 
плацу од 12 ари. Тел. 834-
128 

Продајем кућу у 
Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, 
гаража, шупа, башта, 
чврста градња. 18.000€. Тел. 
063/8770604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/2805881 и 064/1641561

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. 
Тел. 063/8909960.

Продајем плац од 15 
ари и 48 м² са кућом 48 м² 
Вноградарски пут 6. Тел. 
063/8309960.

Продајем кућу Гаврила 
Принципа 12 од 400 м² 
на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

На продају спратна кућа 
240 м²са сутереном и 3 
ари плаца, одмах усељива 
у Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/0839339

Продаје се кућа са плацем 
20 ари у Вршцу, Гудурички 
пут бб. . Tel. 064/2111774

На продају кућа са баштом 
у Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 
837631 и 064/2805868.

Продајем кућу у изградњи 
сива фаза на Гудуричком 
путу. Тел. 069/3545058

Продајем  двособан 
комфоран стан од 66 м² на 
4. спрату на Омладинском 
тргу бр. 15. Тел. 063/8512698

Плац на продају, 
грађевинско земљиште 440 
м². Улица Авијатичарска бб. 
Тел. 065/3131000

Продајем двособан 
стан 56 м²-3, 1. спрат, 
двособан, реновиран, Трг 
Константина Спајића, плин, 
може и опремљен. Тел. 
061/1530800

Нова спратна кућа у 
Вршцу са две одвојене 
целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим 
плацем. Тел 060/4911005

Продајем спратну кућу од 
200 м²и приземну од 70 м² 
на плацу 2200 м² са базеном 
за купање из гараже. Тел. 
064/2717123

Продаје се кућа 51м² са 
плацем 20 ари, у Вршцу, 
Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774.

Продајем локал од 23м2 
са подрумом од 16,6о м2 
и таваном од 23,15 м2 у 
Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Тел. 060/0940333.

Продајем кућу у Влајковцу 
улица Железничка 34. Тел. 
064/8263038.

Продајем кућу у Иланџи 
са нус просторијама и 
плацем. Тел. 063/1815504.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 м², 
застакљена тераса, подрум, 
реновирана кухиња, 
купатило, све ново, паркет, 
преко пута социјалног, 
улични, високо приземље, 
41.000€. Тел. 063/7615969.

Продајем кућу у Горанској 
улици на лепом месту или 
мењам ѕа одговарајућу 
кућу. Тел. 064/37591459

На продају двособан стан 
од 59 м² Трг Андрије Лукића, 
2 спрат, поглед на улицу, уз 
стан иде кухиња, плакар и 
клима. Тел. 064/3962064

Продајем приземну 
кућу 60 м² код Маргитског 
насеља – почетак. Цена 
26.000€. Тел. 064/9174777

Продајем сеоску кућу 
30 км од Вршца, у добром 
стању са купатилом, цена 
5.000 €. Тел. 022/441005

На продају кућа ул. 
Сремска 5, има 4 собе, 
кухиња, купатило, шпајз, 
предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. Близу 
је  две школе и три маркета. 
Тел. 064/2262910.

Мељам гарсоњеру у 
центру Вршца за Панчево 

или Београд, уз договор. 
Тел. 060/1671519

Продајем на  Вршачком 
брегу плац 60 ари, потез 
Павлишко брдо погодно 
за виноград, воћњак и 
пчеларе. Тел. 060/1671519 
и 060/7401210

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао козарачке 
и Скадарске улице. Цена 
18.000 €. Тел. 064/1226129

Кућа центру Иланџе 
старија кућа на 
продају. Цена договор. 
Тел. 063/7440598 и 
013/836340.и, у центру ул. 
Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. Тел. 
063/7440598

Продајем плац 12 ари 
у Павлишу (грађевинска 
зона), улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

За  продају кућа на 
селу 9 км од Вршца, цена 
повољна. Тел. 013/830753

Продајем кућу 75м² 
у Бихаћкој 51, чврста 
градња,са свим 
комуналијама, плац 3 ара. 
Тел. 062/411175

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издавање стана у згради 
код стадиона, једнособан, 
намештен, грејање плин, 
комуналије мале. Цена 
100€ плус депозит. Тел. 
064/8642663

Издајем собу на спрату 
ученицама, студентима 
или самцима. Посебан 
улаз, купатило, употреба 
кухиње, кабловска, 
интернет. Станоја Главаша 
на Војничком тргу. Тел. 
013/806214 и 065/6688383.

Студент тражи стан у 
Зрењанину у близини 
Техничког факултета. Тел. 
062/255119

Издајем намештену 
собу са употребом 
кухиње и купатила за 
ученицу, студенткињу или 
запослену девојку. Тел. 
062/420665.

Издајем собу купатило 
и чајна кухиеа, засебан 
улаз, клима, веш машина, 
запосленој девојци. Тел. 
013/401-210 , 060/1671519 
и 060/740210.

Издајем полу намештен 
стан. Дворишни. Тел. 
064/1572948

Издајем пословни 
простор на Омладинском 
тргу,  згодан за фризере, 
кафић, играоницу 
било коју самостзалну 
делатност. Врло повољно. 
Тел. 064/1704999

Потребан пословни 
простор за коришћење 
Удружењу слепих и 
слабовидих Јужног Баната. 
Моле се сви који имају 
могућност да уступе 
простор једном или два 
пута недељно по 3 до 
4 сата да се јаве на тел. 
063/842- 99- 99 за договор 
и детаљније информације.

Издајем магацин 300м² 
у Вршцу, Подвршанска 
17, 300 € месечно. Тел. 
063/8100154

Издајем мањи локал у 

улици Гаврила Принципа 
45. Тел. 064/1443406

Издајем трособан стан 
на првом спрату. Тел. 
064/2355436

Издаје се намештена 
гарсоњера код железничке 
станице у Новом Саду. 130 
€. Тел. 062/8284002

Изаје се намештен једно 
и по собни стан (35 м² плус 
тераса 10 ) у Београду, 
Мирјево 3, цена 180 евра, 
обавезан депозит. Тел. 
064/2599960.

Издајем комфоран 
једнособан стан, засебан 
улаз, клима, бвеш машина, 
соба, купатило, чајна 
кухиња. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Издајем двособан стан у 
центру. Тел. 066/8303568.

РАЗНО
Улазна врата од јасена, 

застакљена „Словенијалес“ 
кровни прозор немачки 
са рамом Velukx прозор 
вакумирано стакло1х 120. Tel. 
061/2188086

Издајем казан за печење 
ракије, довозим га на вашу 
адресу. Тел 062/502437

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер 
Тики 5 и 8 л,  високомонтажни 
по цени 20 €, судопера 
дводелна ростфрај само 
корито, цена 2.000 дин. Тел. 
063/1077271.

Продајем креветац са 
душеком, дечија колица, 
дечjу столицу за храњење, 

украсне оградице за креветац, 
клуб сто. Teл. 060/6262984.и 
064/9158835

Продајем ручни фрижидер 
28 л, стаклени балони за ракију, 
машину за млевење меса, 
машину за млевење ораха, 
малу машину за млевење 
парадајза, пластичну бурад за 
ракију. Тел. 064/3906276.

На продају тостер, миксер, 
грил, ел.роштиљ равна плпча, 
електрична месорезница, све 
је ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 ком.
Тел. 064/2906053

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/0833293

Правим (месим) ситне колаче 
и домаћу супу по наруџбини 
од домаћих јаја у Малом Жаму. 
Тел. 060/3050960, 013/838-351 
и 060/4441538.

Продајем два стилска 
трпезаријска ормара. 
Повољно. Тел. 060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  2 пећи од 
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни 
мањи дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица за 
свињокољ, старији женски 
бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 4 м, 
очуван, беле боје. Цена 100 
евра. Тел. 066/41 5959. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и 
квалитетно (кровне 
конструкције, бетонажа, 
малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 061/2342612

Продајем пржионицу кафе 
са комплетном опремом, 
гвоздену ограду за терасу 3м. 
Тел. 065/4523337.

Продајем малокалибарску 
пушку. Тел. 064/3511952

Продајем стеге за цеви за 
скелу. Тел. 837-631

Продајем дрвену столарију 
у одличном стању, собна 
врата, прозорре са ролетнама, 
храстову трокрилне капије 2 
комада. Тел. 060/0873863.

Храстова врата 180х220, 
пећ на дрва новија краљица, 
бојлер Металац димензије 
125х35 две године стар. Тел. 
061/1112821.

Продајем пианино 
Чајковски, кухињу Марлес, 
храстову трпезарију(комода, 
витрина, сто, столице), храст 
гарнитур тросед, двосет, 
фотеља, СТО. Тел. 837-586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 
3.000, дводелну витрину 
4.000, фотељу 1.000 динара 
и комбиновану машину м-8 
МИО-Осјек 250 еура. Тел. 
063/1871673 и 807-793

Продајем замрзивач, фотељу 
на расклапање, машину 
Сингер. Тел. 063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца 
стар. Имам рачун цена 
15.000дин. Тел. 064/1319128.

Бицикл мушки, ауто 
приколицу, светларник 
2,50х1,40 м, улазна врата дим 
2,00х1,30м. Тел. 064/4256130

Продајем балконска врата 
210х140 цм са вакум стаклима. 
Тел. 063/8769824

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер потисни, 
Томос преносна пумпа за воду. 
Тел. 060/8435003.

Продајем једнокрилни 
дупли прозор висине 115цм, 
ширине 65, дубине 15,5 цм 
термоакомулационе пећи од 5 
и 7 киловата заједно за 12.000 
динара, чучавац за пољски wc 
Тел. 013/834549 и 065/8834549

Продајем хармонику 80 
басова, Багат шиваћу машину 
, старији женски бицикл, 
електричну пећ од 5 и 7 kw, 
стаклене тегле,  тучану каду,  
двокрилни дупли дрвени 
мањи прозор чучавац за 
пољски wc. Тел. 065/8834549

На продају угаона гарнитура 
за спавање, бојлер на струју 
од 80 л, дечији бицикл као нов. 
Тел. 064/2805881

Масажер за  цело тело, два 
масажера за ноге, све под 
гаранцијом. Тел. 013/831-560 и 
061/6806244

Продајем фурнирано крило 
за лева собна врата, за шток 
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ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Због новонастале 
ситуације и затварања 

Агрико пијаце 
обавештавамо вас да 

куповину цвећа и расада 
за дворишта можете 

обавити у стакленику у 
улици Загорке Маливук 

бр. 14, радним даном од 
7 до 15 часова. Постоји 

могућност доставе цвећа 
на кућну адресу у Вршцу. 

Информације на тел: 
063/353-720.
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205х90 цм. Тел. 063/8769824
Продајем стаклене флаше 

литарске винске и од киселе 
воде, тегле стаклене са 
поклопцем. Тел. 065/8834549

Бутан грејалица за собу 
на точкиће, боца позади, 
продајем повољно и хитно. 
Тел. 063/482478 и 861419.

Замрзивач од 150 л за 
продају , повољно 100 €. Тел. 
013/837-631 и 064/2805862

Продајем двобразни плуг 
350 €. Тел. 064/9174777 и 
вибер 064/1830018

Пензионер 65 год. чувао би 
и одржавао кућу и двориште 
даваоцу становања уз 
плаћање трошкова –могућ 
сваки договор- уговор. Тел. 
064//1850079.

На продају замрзивач 150 л. 
полован 100 €. Тел. 837-631 и 
064/2805862

Продајем мотокултиватор 
Хонда -200 €, замрзивач 
Ободин 310 л. -80 €. Тел. 
063/1867385

Продајем мотокултиватор 
Агрина цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
063/1867385.

На продају сетвоспремач 
2,9м цена 600€, монтажну 
ауто гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 1.600€ Тел. 
063/1867385.

Продајем круњач Пољострој 
120€, абриктер, циркулар и 
бушилица 600€, култиватор  
150€, Тел. 063/1867385

На продају леђна моторна 
прскалица цена 60€, круњач 
Лифам 100€, комбинирка 
Миостандард 350€. Тел. 
063/1867385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, лампа 
стона велика. Тел. 060/0833293.

Продајем један ланац земље 
у Избишту, потез Врбара , 
погодан за  воћњак или башту. 
Тел. 835-391

Продајем плинске половне 
пећи и чаробну пећ на чврсто 
гориво. Тел. 064/2625554.

Продајем лустере-кугле, 
машину за развијање теста 
Петерх, тексас јакну са 
крзном, шаховску гарнитуру, 
електрични шпорет, 
репродукцију пејзажа, црне 
ципеле. Тел. 832-267.

Продајем трпезаријски 
округли сто са четири столице.
Тел. 064/3208200

Плиносервис врши поправку 

плинских бојлера, пећи, 
шпорета, плинских решоа. Тел. 
063/482418 и 013/861419

На продају плинске пећи и 
плински бојлери више комада. 
Тел. 063/482418

Услужно вршим 
култивирање и орање мањих 
башта и травњака. Цена по 
договору. Тел. 063/8321772

Услужно вршим кошење 
траве и кречење плацева 
моторним тримером и 
моторном тестером. Тел. 
063/8321772

На продају  круњач 
прекрупар Лимфан С. Пазова. 
Исправан. Тел. 064/5128473

За продају хармоника 
Велтмајстор, 80 басова, црне 
боје, исправна, цена 50 €. Тел. 
061/3071085

Продајем кавез за коке 
носиље 10 ком. као и ракију од  
кајсије. Тел. 065/2579100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума 
исправна у одличном стању, 
цена 80 €, договор. Тел. 
061/3071085.

Продајем половни намештај, 
спаваћа соба, трпезарија, два 
кауча, орман. Веома повољно.

Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3 

м,светларник 145х250, 
балконска врата дупла 
2,30х70, прозор са ролетном 
1,60 х 1,20, врата ( дупла) 
2,30х90, бицикл мушки. Тел. 
064/4256130 

Мешаона сточне хране 
капацитета 150 кг, са 
трофазним електромотором. 
Тел. 063/262840

На продају ћурићи тек 
излежени, домаћи мали и 
већи. Цена 300 дин ком. У 
Малом Жаму. Тел. 013/838-440

Продајем кућу, 2 приколице, 
2 плуга, вагу од 500 кг, 
растурач за вештачко убриво, 
тегле од 1 кг. Тел. 013/2832-563

На продају две трубе „Кинг“, 
бакарни казан, тучани казан, 
фуруна, корито за клање 
свиња. Тел. 064/3962064

Продајем мушки бицикл 
унис спринт Смедеревац 
МБС3. Тел. 013/833-123 и 
063/85925407.

Телефон са факсом, дечији 
бицикл, спортска справа-лег 
мађик, застакљен прозор 
старински алат- машина за 
предење, телевизор, туш када. 
Тел. 013/830-753.

Продајем дводелну судоперa  
од росфраја, трпезаријски 
креденац, комбиновани 
креденац, тепх 3х2 м, лустер са 
пет кугли,  мали прозор 60х60  
застакљен има шалон. Тел. 
061/1844316

Продајем 6 нових писаћих 
столова (три мања три 
већа) клуб сто метал стакло, 
модеран, полован лежај  
и вршачки камен. Тел. 
060/0821134

Продајем неколико кинези 
трака за вежбање, футроле за 
картице, светиљке за комарце. 
Све по 300 д комад. Тел. 
064/9174777

На продају дрвени држачи 
за  мобилне телефоне, кавез 
за зечеве, куниће и сл. Зидне 
полице за цвеће, кућице за псе 
и мачке. Тел. 064/9912221

Уступам два гробна места 
на Српском православном 
гробљу уз договор, близу 
цркве. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Купујем мању камп 
приколицу у исправном стању. 
Тел. 060/1671519 и 013/401-
210

Вршим услуге чишћења 
тавана, подрума, глетерско 
молерске фарбарске  
послове, претресање кровова 
чишћење црепова и каљева. 
Тел. 061/1036528 и 063837860

Продајем спаваћу собу, два 
ормана, два кревета, наткасне 
. Тел. 061/1570550

П р о д а ј е м 
термоакумулациону пећ, 
плинску грејалицу зидну 
и alt deutsch орман. Тел. 
061/1570550

На продају њива крај пута за 
Београд у правцу Кевериша, 

површине 93 ари и 15 м². Тел. 
065/6919699 и 0684063899.

Спремам станове, куће 
и пословне  просторе. Тел. 
063/1842709

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере. Тел. 
063/482418 и 064/3892738

Продајем 2 фотеље као нове, 
5 ком. тепиха разних величина. 
Тел. 064/4902239.

Комплетна адаптација 
вашег стамбеног 
простора, керамика, вода, 
канализација. . .дугорочно 
искуство, приступачне цене. 
Тел. 061/2263850

Одговорна педантна жена 59 
година радила би у породици, 
код старијих особа или чувала 
дете. Тел. 061/2059900.

Продајем слике, графике, 
цртеже, повољно, урамљено. 
Предајем енглески и ликовно 
основцима, такође мењам и 
продајем гардеробу мањих 
бројева. Повољно. Тел. 
069/626699

Проадјем веш машину А 
класе „Горење“ senso care, 6,5 
капацитета стару 2,5 годнине 
у одличном стању, исправну. 
Цена 100 €. Тел. 061/3071085.

Продајем фрижидер 
„Горење“ исправан(висина 
кухињских делова) цена 30 €, 
у добром стању. Тел. 061/307-
1085.

Продаје се тепих – 3 ком, 
тросед, двосед, фотеља- 
гарнитура, собни регал, 
машина за прање судова, 
трпезаријска витрина – 2 ком. 
Тел. 069/1117040

Услужно вршим селидбе, 
превоз робе комбијем до 
1.400 кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

Продајем повољно исправну 
веш машину Горење WT 63090 
АА класа, 6 кг. цена 80 еура. 
Тел. 064/8956970

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2, дизел, 
1988. годиште, у одличном 
стању. Тел. 063/304163

Купујем мању исправну 
камп приколицу. Тел. 
060/1671519 

Продајем  Опел Астра 1,4  
Б твинпорт, 2008 годиште, 
централна брава АБС, 
електроподиѕачи стакла, 
клима, нов акумулатор, 

регистрована  до 17. 03. 
2021. год. власник. Цена 
1.700 €. Тел 061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 
49 кубика, нове гуме, 2000 
годиште, регистрован за 
двоје, може замена за ауто 
(доплата, договор). Тел. 
061/3071085

Ауто приколица на 
продају, димензија 
175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Продајем ауто Мазду 626 
рег. до 5  јуна 2020. цена 
400€. Тел.013/2891209.

Застава 101 на 
продају, регистровна до 
децембра, цена 200€. Тел. 
062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 
2008, регистрован до 2020. 
Тел. 064/4533780.

Оргинал точкови за 
цитроен, челичне фелне /4 
рупе, Р16,1 Мишелин гуме 
205/55, раткапне- Цитроен. 
Тел. 062/1175955

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

У пролеће исте године 
засађен је америчком лозом 
и онај виноград, којим 
управља виноделска секција 
пољопривредног друштва. Лоза 
је донешена из Фаркаждина и 
Иштвантелека. Овај виноград 
надзирава окружни надзорник 
за филоксеру 1). 

Марта месеца инспектор 
Вени отвори прави курс за 
оплемењивање америчке лозе. 
Његова предавања полазили 
су 50 слушалаца. Месеца маја 
бавио се код нас Александар 
Рац, енолошки путујући учитељ 
из Менеша, држећи такође 
предавање.

Но покрај свега тога гусеница 
не попусти. И према њој нема 
лека. Сваке године она поједе  
знатни део рода.

Г. 1885. појави се филоксера 
у Јабуци, Кутрици, Марковцу, 
Лачунцу, Месићу и Сочици 2).

7., 8. и 9. јулија 1886. комисија 
поново прегледи вршачке 
винограде, да развиди да ли се  
филоксера шири. Тим начином 
конштавано је на жалост, да 
нам је сво поље филоксером 
заражено. Сасвим је заражено 
поље: Quettenberg, Забран, 
ритишевачко поље, Hunderter, 
српско поље, виногради око 
магазина, Ат, Стрмоглавница, 
виногради у риту, кумановићеви 
виногради, Јарак и Долина, Јако 
су заражени Шерибл, владичина 
земља, (Урбани), Црвенка 
(долина) Миса и Црвенка (брег), 
улегла се филоксера и на Кули, 
Козлуку, Каменарници, Мајдану, 
Црвеном Бунару, Магарећем 
Брду и Широкомбилу, но ови 
виногради могу јошт коју годину 

издржати. Зато је Вршчанима 
поткопана екзистенција и зато 
није чудо што се виноградари 
јако забринули. Па како нема 
изгледа да ће се ово жалосно 
стање поправити, млоги људи 
ваде винограде, да употребе 
земљу за другу културу. Тако је 

почетком  год. 1885 само 8692 
ланца порезано као виноград, а 
и овај број смањен је почетком 
год. 1886. за 1200 ланаца, што је 
филоксера и мраз утаманио. 3). 

О томе како опада 
виноградарство, најбоље 
нам казују следећи бројеви: 
г. 1882 било је 10.014 ланаца 
виногради, г. 1883 било је 9.714 
ланаца виногради, г. 1884 било 
је 9.052 ланаца виногради, 
г. 1885 било је 8.692 ланаца 
виногради а, крајем  јулија 1886. 

било је 7.447 ланаца и 889 хвати 
виногради 4).

И берба је од седамдесетих 
година овамо јако попустила. 
Год. 1879. издала је 285.000 хтл. 
1880. 142.000 хтл., 1881. 120.000 
хтл и 1882. само 50.004 хтл. 
масте 5).

По цени вина крајем 
седамдесетих година, отпоче у 
Вршцу нова врста индустрије . 
Г. 1879. почне фирма Валентина 
Најкома синови да прави 
коњак, а за њоме одмах и браћа 
Ленгауер и Ст, Мајер. Тиме 
је наша варош дала имплус 
новој фабрикацији коњака у 
Угарској, јер су за ову фабрику 
набављени апарати од синова 
Валентина Најкома.

Услед предлога вар. 
представника Фр. Ротлера, 
закључи се г. 1883., да се брег 
дрвима засади. Овај је посао 
отпочет г. 1884. на земљишту 
поред вар. шуме и продужује 
се сваке године. Од 284 
ланаца што треба засадити, 
засађено је крајем лета 1886. 
год. 200 ланаца, остала 84 
ланца засадиће се у јесен т.г. 
младицама оне 3 школе, што су 
ове године  семеном засејане. 
До сада је засађено 79.000 јела, 
80.000 борова, 80.500 јасена, 
148.300 липа, 4000 багрена, 
10.000 кестена, свега 412.100 
млађика 6). Када се ова шума 
подигне, Варош ће имати леп 
приход, који ће стоструко 
наплатити она утрошена 
издавања.

Да се свиларство подигне, 
засађено је г. 1884., на предлог 
Фр. Ротлера, дудара 2 ланца у 
обиму 7).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (222)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)“Werschetzer Gebirgsbote” год. 1885., бр. 14, 15
2)Исто, год. 1885. бр. 11
3)“Werschetzer Gebirgsbote” год. 1886., бр. 20
4)По изказима вар.повереног звања.

5)По извештају трговачке коморе у Тамишграду
6)По подацима вар. шумарства.
7)Записник седнице  од 5. фебруара 1884. и извештај градоначелника 
за г. 1884.

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.- 

Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана, 
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21., БРОЈ 338, 22. ЈУН 1996.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ 
„ПАЈA ЈОВАНОВИЋ“

Жири у саставу Никола Царан академски графичар, 
мр Томислав Сухецки, академски сликар, Жељко Радић 
академски графичар, Светлана Михајловић – Радивојевић, 
историчар уметности и Даница Маринковић, историчар 
уметности имао је тежак задатак да међу бројним 
радовима изабере, награди и похвали најбоље. Код 
предшколског узраста прва награда припала је Јелени 

Пухар, друга Тодору Бајеће и трећа Владану Антонијевићу, 
док су писмено похваљени:  Драгослав Миљатовић, 
Себастијан Викторан, Сабрина Пешић, Ивана Ивков, 
Небојша Теодосијевић и Тања Абрамовић. Код нижег 
основношколског узраста најбољим је проглашен рад 
Милана Цветићанина, други је био рад Небојше Лазина и 
трећи Дарка Ружичића, а похваљени су Милан Кнежевић, 
Никола Басараба, Милан Маричић, Тијана Бичанин, Ивица 
Гава, Јонеија Васили, Милан Пасула, Бојана Пиваш, Марина 
Радулашки, Александар Штауб и Валентин Вејчан.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21., БРОЈ 338, 22. ЈУН 1996

ПШЕНИЦА ОСТАЛА КРАТКА
услови од старта нису погодовали житу, а високе температуре 

скратиле период од цветања до сазревања зрна што ће се одразити  
на квалитет. Процењује се да ће приноси бити у рапону од 2,5 до 4 
тоне по хектару. Много фактора негативно се одразило на развој 
пшенице, почев од временских услова у време јесење сетве, 
продужене зиме и наглог скока температура, посебно од почетка 
овог месеца, истиче Тома Стоиљковић, директор „Агрозавода“ 
. Све фенофазе развоја су прошле неуобичајно брзо тако да је 
пшеница за разлику од претходних година, остала по узрасту 
кратка, самим тим је  број класова мањи, изостало је бокорење па 
је број биљака по квадратном метру незадовољавајући. Сем тога, 
изостале су потребне количине минералних ђубрива, поготово у 
индивидуалном сектору и недовољна је била употреба хемнијских 
средстава за заштиту од корова па се не могу ни очекивати добри 
приноси.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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СПОРТ

СПОРТ

У прошлој сезони, прекинутој 
због пандемије корона вируса, ОФК 
Вршац је освојио четврто место 
у Српској лиги Војводина што је 
најбољи резултат у клупској историји. 
На тај начин је најмлађи колектив на 
вршачком фудбалском тлу наставио 
је да шири границе сопствених 
могућности направивши велики 
искорак и у организационом погледу. 
Спортски директор клуба и шеф 
стручног штаба сениорског погона, 
Ненад Мијаиловић, за „Вршачку кулу“ 
каже да ОФК Вршац жели потврду 
остварених резултата кроз даљи 
напредак.

- Ситуација у којој се налазимо 
налаже нам да више времена 
одвојимо за припремни период па 
ће он овог пута трајати седам а не 
шест недеља. Почели смо пре седам 
дана, најважнија вест је да је скоро 
читава екипа из прошле сезоне на 
окупу. Петровић и Радисављевић су 
се вратили у панчевачки Железничар, 
њима су истекле позајмице, а 
напустили су нас само два млада 
играча, Јанковић и Коцић. Сви 
остали су ту и појавили су се на првој 
прозивци. 

Постоји ли зацртани рок за 
формирање тима или ће се 
попуњавати током читавог 
припремног периода?

- Тим који ја видим за наредну 
сезону скоро се уопште не 
разликује од овог који сада имам на 
располагању.  Идеја је да доведемо 
неколико младих играча који ће бити 
бонуси у сениорском тиму, али исто 

тако пратимо и младе играче за наш 
кадетски и јуниорски погон који би у 
перспективи постали носиоци игре у 
првом тиму.

Има ли нових имена?
- Пратили смо неколико младих 

играча током прошле сезоне, они су 
сада са нама на припремама, појачали 
смо конкуренцију за место у тиму, 
али још увек је рано да помињемо 
било које име. Са неким играчима 
преговарамо, ускоро ћемо званично 
објавити информације везано за 
трансфере што се тиче долазака у 
клуб, што се тиче одлазака мислим да 
их неће бити, играчи желе да остану 
у клубу и сви су нам неопходни. 
Нових имена има у стручном штабу. 
Прикључио нам се Иван Илијевски, 
стручњак са А лиценцом, радио је 
као тренер у Карађорђу из Тополе а 
интернационално искуство стекао је у 
Америци радећи са младим играчима 

у франшизи минхенског Бајерна. 
Такође, тренер у стручном штабу 
постао је наш бивши играч Бојан 
Чукић. Стара имена су тренер голмана 
Љубан Вучковић и физиотерапеут 
Јелена Ранков. Што се тиче 
омладинског погона имамо новог 
главног тренера, то је Перица Ранков, 
мој досадашњи помоћник, који је 
добио ново задужење јер је процена  
да  ће његово знање и квалитет  бити 
пресудни у профилисању момака из 
омладинског погона.

Када ћете почети са играњем 
припремних мечева?

- У суботу, 4. јула играмо прву 
припремну утакмицу у Омољици 
против Младости. Након тога следи 
одмеравање снага са Јединством 
из Влајковца, па Степојевац Вага, 
Раднички (Зрењанин), Борац (Сакуле), 
Железничар (Панчево), Ц. Звезда (М. 
Мокри Луг) и на крају Омладинац из 

Нових Бановаца.
Екипа ће читаве припреме 

одрадити у Вршцу?
- У Вршцу имамо одличне 

услове за рад, мали проблем нам је 
преоптерећен распоред термина 
на главном терену, а морам и да 
нагласим онај неупоредиво већи, 
видне трагове вандализма на нашем 
стадиону. То је отежавајућа околност 
која се коси са здравим разумом, али 
настојаћемо и то да пребродимо. 
Желим да напоменем да ми нисмо 
богат већ организован клуб. Срећни 
смо што радимо у оваквим условима 
који су нам омогућени, желимо сваки 
могући вид сарадње са свима, не само 
у граду већ и шире.  Наш основни 
постулат је домаћинско пословање, 
без надмености и бахатости. 
Резултати таквог односа видљиви су 
и на прошлогодишњој табели када су 
иза нас остали неупоредиво богатији 
клубови. Али није табела једино 
мерило доброг и организованог 
рада, морам још једном да поновим 
да је мало клубова у Србији чији 
омладински погон броји 300 играча 
колико има ОФК Вршац. Вршачки 
љубитељи фудбала ће и наредне 
сезоне имати привилегију, и поносан 
сам због тога,  да гледају  фудбалску 
будућност Србије на стадиону под 
вршачким брегом. Кадети ОФК 
Вршца ће и наредне сезоне играти у 
најелитнијем рангу такмичења у свом 
узрасту у нашој земљи.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

МИЈАЈЛОВИЋ: КОРАК ДАЉЕ РЕЗУЛТАТСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНО

Пуном паром: Војкан Сарајлин, Марко Качаревић, Коста Спасић, Александар Лазевски, Небојша 
Станков, Данијел Бељин и Бојан Благојевић.

ФУД БА Л

А
АЛБЕРТИНИ ДЕМЕТРИО, италијански 

репрезентативац, рођен 1971. године. Током 
каријере највише успеха имао је у дресу 
Милана са којим  је у периоду од 1991 до 2002. 

године освојио пет титула првака Италије (1992, 
93, 94, 96, 99) и Лигу шампиона 1994. Током 
каријере наступао је и за Падову (1990-91), 
Лацио (2003-04) са којим је освојио Куп Италије 
(2004). Дугогодишњи је репрезентативац 
Италије, дебитовао је 1991. против Кипра, 
одиграо је 79 утакмица у дресу Азура и 
постигао 2 гола. Учесник је два Мондијала 
(1994, 1998), У САД 1994 играо је у финалу када 
је Италија поражена од Бразила (2:3). Питање 
гласи, Деметрио Албертини имао је и запажену 
интернационалну каријеру, да ли знате у којој је 
држави играо и у којим клубовима?

АНТИЋ РАДОМИР, бивши селектор 
репрезентације Србије, тренер неколико 
клубова и играч ужичке Слободе, Партизана, 
Фенербахчеа, Сарагосе и Лутон Тауна. 
Тренерску каријеру почео је као тренер 
омладинаца Партизана, потом је наставио у 
првом тиму Сарагосе. 1990. године преузео је 
Реал из Мадрида и водио га до 1992. Потом је 
тренирао Овиједо и Атлетико Мадрид са којим 

је освојио Куп Шпаније 1996. године а 2000. 
године и титулу првака Шпаније. Као тренер 
Барселоне освојио је европски Суперкуп. Као 
селектор репрезентације Србије остварио 
је директан пласман на Светско првенство у 
Јужној Африци 2010. године. Преминуо је 6. 
априла 2020. године. Питање гласи, колико 
је утакмица Радомир Антић одиграо за 
репрезентацију Југославије?

Б
БАТИСТУТА ГАБРИЈЕЛ, аргентински 

репрезентативац, каријеру почео у Реконвисти, 
наставио је у Олд бојсу, а потом у славној Ривер 
Плати (1989-1990) са којом је осавојио титулу 

првака Аргентине. Годину дана провео је у 
Боки Јуниорс (1990-1991). У дресу аргентинске 
репрезентације Батистута је играо од 1991. до 
2002. године, укупно 60 утакмица и постигао је 
49 голова што је било довољно да понесе титулу 

најбољег стрелца Аргентине свих времена. 
Учесник је три светска првенства (1994, 1998, 
2002). Два пута је освајао Копа Америка и 
два пута био најбољи стрелац такмичења. 
Питање гласи, у којој земљи је Батистута био 
интернационалац и за које клубове је играо?

БОГИЋЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ, рођен 1950. 
године, бивши фудбалер Црвене звезде и 
репрезентативац Југославије. Каријеру је 
почео у Булбулдерцу, прошао је омладиснку 
школу Црвене звезде у којој је као првотимац 
играо девет сезона (1968-1977). Одиграо је 395 

утакмица за Црвену звезду и постигао 42 гола. 
Освојио је две титуле првака Југославије (1973, 
1977) и Куп Југославије (1971). 1969/70 играо 
је за Марибор свих 34 утакмице те сезоне. 
Учествовао је на Светском првенству у Немачкој 
1974. репрезентација Југославије остварила је 
пласман у други круг, а Богићевић је одиграо 
пет мечева и постигао један гол. Питање гласи, 
у којој држави је Богићевић наступао као 
интернационалац и за који клуб је играо?

В
ВЕЧИТИ ДЕРБИ, термин којим се називају 

сусрети београдских прволигаша Црвене 
звезде и Партизана. Први дерби одигран је 
5. јануара 1947. године и завршен је победом  
Звезде 4:3. Рекордну победу (7:1) остварио је 

Партизан 6. децембра 1953. 7. новембра 1976. 
године одигран је дерби пред највећим бројем 

гледалаца. Питање гласи, колико је на стадиону 
Црвене звезде било гледалаца са купљеним 
улазницама?

ВУЈАЧИЋ БУДИМИР, рођен 1966. године 
бивши репрезентаивац Србије и Црне 
Горе, каријеру је почео  у родном Петровцу 
на мору. У Београду је играо за Обилић, 
тадашњег трећелигаша, у сезони 1988/89 
играо је у Војводини и освојио титулу првака 
Југославије. Као фудбалер Војводине постао је 

А репрезентативац. У дресу Партизана играо је 
од 1989 до 1993. и освојио једну титулу првака 
и један куп. Вујачић је био интернационалац у 
три државе. Питање гласи, у којим државама и 
за које клубове је наступао Будимир Вујачић?

Одговори у наредном броју

СПОРТСКИ КВИЗ

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ НА СЛОВО... А, Б, В
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