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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”

Позивају се сва лица мушког 
пола, држављани Републике 
Србије,рођена 2003. године 
и старијих годишта (рођени 
1991 – 2002), који из одређених 
разлога нису уведени у војну 
евиденцију,да се јаве у Центар 
министарства одбране за 
локалну самоуправу Панчево 
или у канцеларију Центра 
министарства одбране на 
територији јужнобанатског 
управног округа  по месту 
пребивалиштаради увођења у 
војну евиденцију.

Увођење у војну евиденцију 
вршиће се сваког радног дана у 
периоду од 18.01.2021.године до 
28.02.2021.године, у времену :

- Панчево: од 09,00 до 
15,00 часова; улица Милоша 
Обреновића број 1,

Панчево, (4.спрат, соба број 10);
- Вршац: од 09,00 до 15,00 

часова; улица Светосавски трг 

број 10; Вршац;
- Алибунар : петком и 

понедељком, од 09,00 до 
15,00 часова, Трг слободе бр.4, 
Алибунар;

- остале општине: - позвати 
телефоном на назначене бројеве;

Регрут који се уводи у војну 
евиденцију треба да понесе 
личну карту, уколико је не 
поседује на увид понети 
другу јавну исправу из које се 

може утврдити идентитет, а у 
иностранству – важећу путну 
исправу.

Регрути који бораве у 
иностранству дужни су да се, 
ради увођења у војну евиденцију, 
јаве надлежном дипломатско-
конзуларном представништву 
Републике Србије.

Телефон за контакт и питања: 
013/319-759; 013/837-020. E-mail: 
centarmopancevo@mod.gov.rs

ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

РОК ЗА БУДУЋЕ РЕГРУТЕ ДО 28. ФЕБРУАРА 

Пољопривреднa школa 
„Вршац“ обавештава 
заинтересоване индивидуалне 
пољопривредне приозвођаче 
да ће се традиционална, 29. 
по реду, смотра оцењивања 
квалитета вина и ракије (путем 
интернета – онлајн, на сајту 
школе www.bioskola.edu.rs), 
а поводом Св. Трифуна, дана 
виноградара и славе школе, 
одржати у Вршцу, 14. фебруара 
2021. године.

Произвођачи могу 
своје узорке донети у 
Пољопривредну школу 
„Вршац“ до понедељка, 1. 
фебруара 2021. године сваког 
радног дана од 9.00 до 12.00 
часова. Уколико се узорци 
доносе у школу обавезно је 
ношење маски и поштовање 
свих прописаних мера за 
сузбијање ширења заразне 
болести изазване вирусом 
ковид 19. 

Приликом пријаве потребно 
је попунити пријавни образац 
и уплатити котизацију. 
Котизација за учешће износи:

- 500 динара за жестока 
алкохолна пића (1 флаша од 
0,7 до 1л),

- 1000 динара по узорку за 
вина (2 флаше од 0,7 до 1л)

Уплате је могуће уплатити 
на жиро рачун школе 840-

831666-67 или на благајни 
школе.

Оцењивање квалитета јаких 
алкохолних пића врши се 
органолептичком методом, а 
оцењивање вина и хемијском 
и органолептичком методом 
као и претходних година, те 
је из тог разлога за јака пића 
потребно један а за вина два 
узорка. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ ПОЗИВА ПРОИЗВОЂАЧЕ РАКИЈЕ И ВИНА НА 29. СМОТРУ 
ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА ПОВОДОМ СВЕТОГ ТРИФУНА

 РОК ЗА ПРЕДАЈУ УЗОРАКА 1. ФЕБРУАР

Радови на грејању у фискултурној сали 
Хемијско медицинске школе успешно су 
реализовани захваљујући средствима које је 
обезбедио Град Вршац.  

Укупна вредност радова износила је 
981.111,36 динара, од тога средства од 
самодоприноса су 538.631,00 док је из буџета 
Града Вршца издвојено 442.480,36 динара. 

Овом инвестицијом решен је велики проблем 
који је у многоме отежавао реализацију наставе 
физичког васпитања за ученике школе, као и 
тренинге спортских клубова који користе ову 
салу. 

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У САЛИ ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ОДНОШЕЊА КУЋНОГ 
СМЕЋА ИЗ ДОМАЋИНСТВА ЗА 2021. 

ГОДИНУ

ИЗБИШТЕ И ШУШАРА              УТОРАК 
5. и 19. јануар, 2. и 16. фебруар, 2, 16. и 30. март, 13. и 
27. април, 11. и 25. мај, 8. и 22. јун, 6. и 20. јул, 3, 17. и 
31. август, 14. и 28. септембар, 12. и 26. октобар, 9. и 23. 
новембар, 7. и 21. децембар 

ГУДУРИЦА И МАРКОВАЦ             УТОРАК 
12. и 26. јануар, 9. и 23. фебруар, 9. и 23. март, 6. и 20. 
април, 4. и 18. мај, 1, 15. и 29. јун, 13. и 27. јул, 10. и 24. 
август, 7. и 21. септембар, 5. и 19. октобар, 2, 16. и 30. 
новембар, 14. и 28. децембар 

ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ, ВАТИН И МАЛИ ЖАМ 
                      ПОНЕДЕЉАК 
11. и 25. јануар, 8. и 22. фебруар, 8. и 22. март, 5. и 19. 
април, 3, 17. и 31. мај, 14. и 28. јун, 12. и 26. јул, 9. и 23. 
август, 6. и 20. септембар, 4. и 18. октобар, 1, 15. и 29. 
новембар, 13. и 27. децембар 

ПАВЛИШ                   СРЕДА 
5, 13, 20. и 27. јануар, 3, 10, 17. и 24. фебруар, 3, 10, 17, 24. 
и 31. март, 7, 14, 21. и 28. април, 4, 11, 18. и 25. август, 1, 
18, 15, 22. и 29. септембар, 6, 13, 20. и 27. октобар, 3, 10, 
17. и 24. новембар, 1, 8, 15, 22. и 29. децембар 

УЉМА           ЧЕТВРТАК 
6, 14, 21. и 28. јануар, 4, 11, 18. и 25. фебруар, 4, 11, 18. и 
25. март, 1, 8, 15, 21. и 28. април, 5, 12, 19. и 26. мај, 3, 10, 
17. и 24. јун, 1, 8, 15, 22. и 29. јул, 5, 12, 19. и 26. август, 2, 9, 
16, 23. и 30. септембар, 7, 14, 21. и 28. октобар, 4, 11, 18. и 
25. новембар, 2, 9, 16, 23. и 30. децембар 

ЗАГАЈИЦА, ПАРТА, СТРАЖА, ОРЕШАЦ И ПОТПОРАЊ 
                     ПЕТАК    
8. и 22. јануар, 5. и 19. фебруар, 5. и 19. март, 2, 16. и 
30. април, 14. и 28. мај, 11. и 25. јун, 9. и 23. јул, 6. и 20. 
август, 3. и 17. септембар, 1, 15. и 29. октобар, 12. и 26. 
новембар, 10. и 24. децембар 

РИТИШЕВО И ВЛАЈКОВАЦ                   ПОНЕДЕЉАК 
4. и 18. јануар, 1. и 15. фебруар, 1, 15. и 29. март, 12. и 
26. април, 10. и 24. мај, 7. и 21. јун, 5. и 19. јул, 2, 16. и 
30. август, 13. и 27. септембар, 11. и 25. октобар, 8. и 22. 
новембар, 6. и 20. децембар 

ЈАБЛАНКА, СОЧИЦА, ВОЈВОДИНЦИ, МЕСИЋ И 
КУШТИЉ                    ПЕТАК 
1, 15. и 29. јануар, 12. и 26. фебруар, 12. и 26. март, 9. 
и 23. април, 7. и 21. мај, 4. и 18. јун, 2, 16. и 30. јул, 13. и 
27. август, 10. и 24. септембар, 8. и 22. октобар, 5. и 19. 
новембар, 3, 17. и 31. децембар 

НАПОМЕНА: 
- Обавезују се корисници услуга да планом одређених 
датума до 6.00 часова изнесу канте или вреће са кућним 
смећем 
- На основу одлуке о комуналном реду, становници 
насељених места дужни су да среде простор испред 
својих кућа 
- Смеће се односи редовно наведеним датумима без 
обзира да ли је верски или државни празник 
- Евентуалне измене наведеног плана биће 
благовремено саопштене корисницима 

МАЛО СРЕДИШТЕ 
Отпад се износи у контејнерима од 5м3 са две локације 
- по позиву председника месне заједнице или лица које 
он овласти 

Пријаве изношења на: 
013/440-800 #5 Сектор одржавања јавних површина или 
на мобилне телефоне: 
пословођа 0608435138 
администратор 0608435201 
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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”

Након што су претходних 
дана вакцинисани здравствени 
радници, корисници 
Геронтолошког центра и 
пацијенти геријатријског 
одељења Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“, почела 
је и масовна вакцинација 
свих грађана Вршца који су се 
пријавили путем еУправе или 
телефонског контакт центра. 
Сви пријављени суграђани биће 
правовремено обавештени о свом 
термину вакцинације, а у складу 

са приоритетима имунизације 
које дефинише Институт за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић 
Батут“. 

Град Вршац припремио је 
све неопходно за ефикасно 
спровођење масовне вакцинације, 
а први пункт налазиће се у 
Дому здравља Вршац. Потпуно 
су спремна још два пункта на 
додатним локацијама у граду, који 
ће бити отворени уколико буде 
било потребе за проширењем 
капацитета.

Прим. др Даниела Туркоање, 

специјалиста опште медицине 
и координатор за имунизацију 
против ковид-а 19 у Дому здравља 
Вршац каже да су Вршчанима на 
располагању немачко-америчка 
вакцина „Фајзер /Бионтек“, руска 
„Спутњик“ и кинеска „Синовак“.

- Најбитиније је да се 
грађани пријаве на порталу 
еУправе, потом ће им стићи 
смс порука са термином за 
вакцинацију. Ангажовано је 
неколико тимова у Дому здравља, 
сви се међусобно помажемо јер је 
велико интересовање суграђана, 

а уколико буде било потребе 
вакцинација ће се обављати и у 
амбулантама у улици Димитрија 
Туцовића и гарнизонској 
амбуланти. Пацијенти ће у поруци 
добијати и тачно место где ће 
бити вакцинисани, истакла је др 
Туркоање.

Позивају се грађани да се 
пријаве за имунизацију преко 
портала еУправе или телефонским 
путем, будући да је пуштен у рад и 
контакт центар на броју 0800 222 
334.

МАСОВНА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ВИРУСА КОВИД-19, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА ПОЧЕЛА ЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА 

ВРШЧАНИМА ДОСТУПНЕ СВЕ ТРИ ВАКЦИНЕ

Позив суграђанима да се пријаве за вакцинацију: Данијела Туркоање

Вакцинација Вршчана протиче без потешкоћа

ПОЧЕЛО ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

НАСТАВА И ДАЉЕ УЗ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКЕ МЕРЕ 
После зимског распуста, ученици су се у 
понедељак вратили у школске клупе. Настава 
се одвија по истом моделу као и у првом 
полугодишту, а надлежни истичу да су и даље 
на снази све мере које треба да осигурају 
максималну безбедност деце и запослених у 
школама и спречавање ширења епидемије. 
- Ученици су подељени у групе од највише 
15 ђака. Млађи основци свакодневно имају 
наставу у школи, док ученици виших разреда 
основних школа и средњошколци похађају 
наставу по комбинованом моделу, тако да су 
старији основци у школи сваког другог дана, 
док се код средњошколаца групе смењују на 
недељу дана, па су деца једне недеље у школи 
а следеће слушају наставу онлајн – рекао је 
Мирослав Лепир, члан Градског већа задужен 

за образовање. 
Лепир је нагласио да се с обзиром на 
епидемиолошку ситуацију, која се и даље 
оцењује као озбиљна, морају поштовати све 
прописане мере. 
- Град Вршац је организовао и дезинфекцију 
свих установа образовања, која је завршена 
у седмици пре почетка другог полугодишта. 
Град ће обезбедити потребне количине 
средстава за заштиту и дезинфекцију које ће 
школе преузети како би безбедност ученика 
била на највишем могућем нивоу – додао 
је Лепир, изразивши наду да ће се настава 
одвијати несметано и да ће број заражених 
наставити да опада. 

Т.С. Дезинфиковане све образовне установе пре почетка другог 
полугодишта: Мирослав Лепир

ЗА МАЛУ И ВЕЛИКУ ПОЗОРИШНУ ПУБЛИКУ 

ПРЕДСТАВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ 
НА ЈУ ТЈУБ КАНАЛУ

Народно позориште „Стерија“ наставља са 
праксом објављивања онлајн представа на 
радост поклоника театра. И током јануара, 
сваке суботе и недеље биће постављена по 
једна од представа и моћи ће да се погледа 
наредних седам дана. Суботом ће бити 
постављене представе за одрасле а недеља је 
намењена дечијим представама. 
Репертоар до краја јануара: 
23. јануар - Свет, по тексту Бранислава 
Нушића, режија: Павле Лазић 
30. јануар - Госпођа Јулија, по тексту Аугуста 
Стринберга, режија: Мирослав Бенка 
Дечије представе биће игране по следећем 
распореду: 

24. јануар - Немушти језик, по тексту Миливоја 
Млађеновића, режија: Јован Грујић 
31. јануар - Бајка о успаваном Временку, по 
тексту Бојане Иванов Ђорђевић, режија: Иван 
Ђорђевић 
Из НП „Стерија“ поручују да ће публика бити у 
прилици да на ју тјуб каналу Позоришта ужива 
у представама и током наредног месеца, 
када се традиционално прославља и Дан 
позоришта „Стерија“. Репертоар за фебруар 
биће накнадно објављен. 
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Kontaktirajte nas na it@telegroup-ltd.com ili nas posetite www.telegroup-ltd.com

Upravljajte
poljoprivrednim
zemljištem i vašom
proizvodnjom na klik

- Vodite knjigu polja i plodoreda
   na mobilnom telefonu iz dana u dan

- Pratite stanje vaših useva na bilo
   kojoj parceli u realnom vremenu
   kroz digitalne mape i indekse

- Koristite najprecizniju vremensku
   prognozu za svaku vašu parcelu
   do 10 dana unapred

- Pratite kretanje traktora i priključnih
   mašina u realnom vremenu

- Upravljajte troškovima proizvodnje

Agrolife softver - vaš asistent
u poljoprivrednoj proizvodnji

Skeniraj kod i preuzmi besplatnu
Agrolife Android aplikaciju

na Google Play prodavnici.



ПЕТАК • 22.  јануар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 55

АСТРОНАУТИ УЗГАЈИЛИ СВЕМИРСКЕ РОТКВИЦЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ? 

КОЈА НАША 
РИБА ИМА 
НАЈВИШЕ 

ИМЕНА 

Кркуша * 

Кркуша или говедарка јесте риба 
с највише имена. Само у Србији 
има 25. То значи да је народ добро 
познаје, али је не цени много. 
„Кад нема боље рибе, добра је и 
кркуша”, каже једна узречица. 

Међутим, овај по величини 
и одори скромни становник 
прелазних вода, где ионако нема 
друге рибе, врло је интересантан 
и забаван за спортски риболов. 
Ситна удица, танак најлон, лак штап 
и скоро искључив мамац – танка 
црвена глиста, то је све што је 
потребно за лов кркуша. Мамци 
биљног порекла уопште не долазе 
у обзир. 

Где има кркуша, довољно је 
мало прочепркати штапом по 
песковитом дну, па да одмах дојури 
и види има ли шта за њу. Тако је 
лове, на пример, усред Париза, у 
Сени јер је кркуша у Француској 
једна од најомиљенијих спортских 
риба. Сем тога, пржена је врло 
укусна. Кркушу је лако познати – 
низ неупадљивих пега дуж тела и 
два брчића у углу устију. 

ДОБИЈЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОБОЉШАЋЕ ПОЉОПРИВРЕДУ 
НА ЗЕМЉИ И ОЛАКШАТИ ПРЕХРАНУ АСТРОНАУТА

Астронаути су на Међународној свемирској станици, уз 
бројне експерименте које спроводе, успешно узгајили 
ротквице ван Земље. Семе ротквица је одабрано јер 
је изузетно отпорно, а цео циклус узгоја траје мање од 
месец дана. 

Кад су крајем новембра 2020. године убрали прве 
ротквице, цео род (20 ротквица) пажљиво су запаковали 
и припремили за слање натраг на Земљу, где су их 
научници жељно ишчекивали. Али, то није био крај 
пољопрривредних радова на Међународној свемирској 
станици. Одмах је посејана и нова тура ротквица које су 
сазреле тачно између католичког Божића и Нове године. 

Овог пута су астронаути имали праву гозбу. Део 
ротквица су поново спремили за слање на Земљу, а део 
су могли да пробају одмах. 

За астронауте навикле на јело из кесице које често 
нимало не личи на оно што се наводно налази у 
врећицама, чињеница да могу да поједу свежу храну 
коју су сами одгајили била је посебно узбудљива. 

Осим што су напокон могли да поједу нешто свеже, 
нешто што су сами узгајили хиљадама километара 
изнад Земље, астронаути су истакли и како су ротквице 
узгајане у свемиру чак боље него оне на Земљи, јер нису 
биле изложене никаквим бактеријама или штеточинама 
које иначе вребају. 

Чињеница да су астронаути доказали како је могуће 
узгајати биљке за прехрану у свемиру, могла би увелико  
да промени начин на који се припремају и снабдевају 
астронаути, али и да омогући далека свемирска 
путовања, без потребе за ношењем великих залиха 
хране. Свемирски путници могли би ту храну сами да 
узгајају што би било добро за њих не само нутритивно, 
већ и физички и психички јер би се могли бавити неким 
занимљивим и опуштајућим послом – баштованством. 

Извор: Политика 

НАЈНОВИЈА САЗНАЊА НАУКЕ  

КОНТИНЕНТИ КОЈИ СУ ЖИВЕЛИ БРЗО И КРАТКО 
Када је Земља била још млада планета на њој је било 

много континената који су у међувремену нестали, 
остављајући само неколико трагова за собом, показало 
је најновије истраживање. 

Ти континенти су, према речима научника са 
Универзитета Монаш у Мелбурну, „живели брзо и 
кратко”, али су зато створили основе за формирање 
нових постојанијих континената, из којих су настале 
тектонске плоче. 

„Резултати нашег истраживања доводе до закључка 
да су континенти били слаби и склони уништењу у 
њиховом ‘детињству’ пре четири до 4,5 милијарде 
година, након чега су се постепено мењали и постајали 
чвршћи у наредних милијарду година како би 
формирали основу за модерне континенте’’, изјавио је 

Фабио Капитанио, вођа тима научника са аустралијског 
универзитета. 

Током стотина милиона година континенти су били 
мање-више стабилни, али су се померали због низа 
тектонских активности, формирајући различите облике, 
међу којима и некадашњи суперконтинент Пангеу, 
наводи се у истраживању објављеном у стручном 
часопису „Нејчер’’, преноси Танјуг. 

Изглед „пазла” континената пре неколико стотина 
милиона година сличан је и данашњој „слагалици”, али 
је врло мало информација о томе како су изгледали 
континенти у раној историји наше планете. 

Да би проучили тај рани период историје научници 
су користили компјутере како би створили приказ 
интеракција стена и магме у земљиној кори и испод 
ње. Научници претпостављају да је температура 
унутрашњости Земље била три до четири пута већа у 
њеним раним данима, у време Хадајка, пре Архаика. 
Земљина кора је у доба Хадајка била знатно топлија, 
али и тања, тако да су се континенти лако цепали 
и понови бивали прекривани вулканском магмом. 
Нови континенти би потом настајали из магме која је 
прекривала претходно потопљене континенте. 

До почетка Архаика, пре 2,5 до четири милијарде 
година, на крају Хадајка, већ се створила основа 
за данашње континенте. У последњим деценијама 
двадесетог века геолози су идентификовали неколико 
стена из Хадајка на подручју западног Гренланда. 

Извор: Политика 

У ФРАНЦУСКОЈ ИЗ ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА УБИЈЕН РИС   

ОТВОРЕНА ИСТРАГА ПОСЛЕ ТЕШКОГ СЛУЧАЈА КРИВОЛОВА 
У Француској је отворена истрага након што 

је у источном делу земље пронађен рис убијен 
ватреним оружјем, саопштиле су локалне 
власти. Рис, који је заштићена животињска врста, 
пронађен је 31. децембра на ободу планине Јура 
и обдукцијом је утврђено да је животиња убијена 
ватреним оружјем. 

Овај случај криволова риса озбиљно угрожава 
популацију те животиње, навеле су власти и 
додале да је то од 2020. трећи убијани рис, 
преноси Бета. Локални суд је отворио истрагу како 
би се идентификовали одговорни, а максимална 
казна је до три године затвора и новчана казна од 
150.000 евра. 

Ловци посебно не воле ту врсту мачака јер уме 

да им украде плен. Ова врста риса препознатљива 
је по крзну беж боје, црним тачкама на леђима 
и шиљатим ушима. Евроазијски рис је доста 
присутан у Француској где их има око 150. Познато 
је да је животиња самотњак, лови ноћу и нема 
фиксни смештај. Искључиво је месождер и једе 
оно што улови - јелене, козе, мале глодаре и птице. 

Рис преде као домаћа мачка. Може данима да 
буде на једном месту али и да без паузе пређе 
више од десет километара. 

Извор: Политика 



ПЕТАК • 22.  јануар 2021.ВРШАЧКА КУЛА6

ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ ИЗ МОЈЕ 
МАШТЕ 

Једне лепе звездане ноћи, спремала сам се за спавање. Док 
сам тонула у сан, сетила сам се писаца о чијим смо одрастањима 
данас говорили у школи. Један од њих је био и мој суграђанин 
– Јован Стерија Поповић. Нисам могла да заспим, али онда је 
дошла моја лепа мама и пољубила ме својим нежним уснама. 
Тада сам као беба утонула у сан. 

Одједном, створила сам се у некој далекој прошлости. 
Улице су биле калдрмисане, путем су пролазили коњи који 
су вукли запрежна кола пуна различите робе, а уместо 
електричне расвете на бандерама су висили фењери. Око 
мене су шетале госпође одевене у најлепше хаљине које сам 
икада видела. Биле су тако раскошне, свака другачије боје. 
Свака од дама је носила и диван шешир и хладила се лепезом. 
У почетку нисам знала где сам, али када сам погледала мало 
боље почела сам да препознајем делове мог родног града 
Вршца. Угледала сам познати трг, са крстом на средини, 
посластичарницу Ђорђевић и кафану Три пиштоља испред 
које су седели углавном мушкарци за столовима са карираним 
столњацима, пили вино и нешто причали. 

Са опрезношћу сам шетала градом и у једном тренутку 
сусрела сам се очи у очи са господином Кир Јањом. Он је 
у тајности, иза неког дрвета, пребројавао своје најмилије 
дукате, мазио их, нешто им шапутао и враћао их назад у кутију. 
Зачуђена, покушала сам да објасним себи о чему се ради, али 
ме је за собом повукла нека госпођа мислећи да сам ја њено 
дете. Одвела ме је до своје огромне куће. Када смо ушле, у 
кући су на плафону висили кристални лустери, али је под био 
земљани, набијен. Намештај је био необична, помало смешна, 
мешавина старог и новог. У дворишту сам видела кокошке, 
гуске и ћурке, а у сред салона клавир који сам и сама умела 
да свирам. Госпођа је издавала наређење слуги кога је час 
називала Јохан, час Жан на некој чудној мешавини немачког и 
српског језика. Он ме је увео у трпезарију где су ме послужили 
неком супицом и месом. Није било толико лоше, али ипак 
ми је недостајало мамино кување. Након вечере ме је исти 
онај слуга одвео до моје собе. Соба је била савршено лепа, 
са великим креветом и огледалом на коме сам могла да се 
огледам цела, а у орману су биле прелепо сашивене хаљине.  
Тек сада сам имала времена да размислим о свему што ми се 
десило и одлучила сам да се, када сви утону у сан, ишуњам 
напоље. 

Када сам искочила на улицу кроз кибицфенстер, град је 
био пуст и сви фењери су били угашени. Угледала сам само 
слабу светлост у једној кући близу посластичарнице и градске 
пијаце. Мало сам завирила кроз прозор и унутра је био чувени 
Јован Стерија Поповић.  Препознала сам га са фотографије из 
моје лектире. Угледала сам како Стерија, на светлости свеће, 
пише чувену драму „Кир Јања” и поред тога рукопис његове 
чувене „Покондирене тикве”.  Била сам одушевљена. Са стране 
су стајала још нека дела Јована Стерије Поповића, као што су 
„Родољупци”, „Лажа и паралажа”... Одједном, у Стеријину собу је 
улетео онај исти Кир Јања жалећи се адвокату како му је неко 
украо његове вољене дукате... Тада сам схватила да је чувени 
писац током свог живота само посматрао људе око себе, 
писао о њима, њиховим манама и врлинама у жељи да његови 
суграђани постану што бољи људи. 

У свој тој збрци, тргла сам се. Била сам преплашена од звука 
мог аларма. Када сам погледала око себе, није било ни Јована 
Стерије Поповића, ни Кир Јање, ни оне далеке прошлости. Око 
мене је била само моја соба и ја у њој. Само је једно перо са 
шешира моје необичне домаћице почивало на мом јастуку. 

Катарина Николић, VI 2 
ОШ „Младост“,  Вршац 
Ментор: Данијела Радосав Николић 

Вања Ранков, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Хана Стевановић, VI разред
ОШ „Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Дијана Бабец VIII 2
ОШ „Паја Јовановић“, Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Јована Радовановић, VIII 1
ОШ „Паја Јовановић“, Вршац
Ментор: Славица Ранковић
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Марко Митров, VII 1
ОШ „Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Лана Михајловић, VII 1
ОШ „Паја Јовановић“, Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Никола Раилић, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“, Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Ива Галовић, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“, Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ 

Бора Костић је рођен у Вршцу  24.2.1887. године. Као 
дечак, уз оца и његове пријатеље, научио је да  игра шах и 
убрзо  постао један од најбољих шахиста у граду. 

Из Вршца је на даље школовање отишао у Будимпешту, 
а касније у Беч,  где је упознао многе чувене европске 
шахисте. 

Пре почетка Првог светског рата одлази у Аргентину 
где својом  вештом игром промовише шах. Затим одлази 
у Америку где многе познате милионере учи како се игра 
шах. Тада је стекао велики углед и захваљујући њима могао 
је да игра шах  где год му се указала прилика.

Био је велики шаховски уметник, али није написао 
ниједну књигу. Био је врло духовит и интелигентан. 
Одиграо је безброј турнира, симултанки и партија. Имао је 
предавања у великом броју земаља.  Обишао је цео свет, па 
су га звали шаховски „Магелан“ и сматрали  га амбасадором 
шаха. 

Када се завршио Први светски рат, вратио се у Европу 
где је играо на великим турнирима. Са тих путовања се 
вратио у Вршац из којег је одлазио на разне турнире и често 
се враћао као победник. 

Други светски рат је провео у Вршцу. Због слушања 
Радио Москве, немачки окупатори га шаљу у истражни 
затвор. Када је изашао из затвора, играо је шах у кафанама 
и то само за чај и храну. Сав зарађени новац му је остао у 
страним банкама и није имао средстава за живот.

После рата је играо за репрезентацију Југославије. 
Последњи турнир је одиграо у августу, а последњу  
шаховску партију крајем октобра. Умро је 3. новембра 1963. 
године у Вршцу где је и сахрањен. 

Сматрам да је шахиста Бора Костић био изузетно 
талентован за шах и да је многе младе научио техници 
играња  шаха. Пошто сам велики заљубљеник у шах, да је 
жив, научио би ме разне вештине које се примењују у тој 
игри.

Урош Илинковић
ОШ „Вук Караџић“, Вршац
Ментор: Симонида Јурић
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ИНТЕРВЈУ

ФЕРЕНЦ КОСО, НОВИНАР У ПЕНЗИЈИ, ЈЕДНО ОД НАЈПРОДУКТИВНИЈИХ „ПЕРА“ ЈУЖНОГ БАНАТА:

НЕОДМЕРЕНА РЕЧ ТЕЖА ЈЕ ОД КАМЕНА, А ИСТИНА ЈАЧА 
ОД ПАРАГРАФА

Ференц Косо провео је 45 година 
у новинарству. Извештавао је из 
Алибунара, где живи, али и из других 
средина где се нашао. За  њега се може 
рећи да је један од најпродуктивнијих 
јужнобанатских новинара који је 
сарађивао са великим бројем медија. 
Био је и дугогодишњи сарадник 
„Вршачке куле“. Његово вредно „перо“ 
бележило је сва важна и занимљива 
дешавања у свим сферама друштвеног 
живота. И сада, као пензионер, остао је 
веран новинарству.

Како сте и када ушли у новинарску 
причу? 

-  У новинарство сам ушао 1976. и опстао 
пуних 45 година. Прво сам писао за  
„Вечерње новости“ из Београда. За мене 
је то било  време привилегије да занат 
учим од искусних колега, најпознатијих 
новинарских пера тог листа. Прве кораке 
у  бранши направио сам захваљујући 
ентузијазму, вољи и храбрости без које 
се ово и не може радити. Трудио сам се да 
информације добијем на извору, да буду 
поткрепљене аргументима и чињеницама. 
Себи никада нисам дозвољавао да својим 
писањем пресуђујем пре суда и затварам 
људе без кривице, будем  малограђанин 
или да посао схватим као средство за 
опањкавање и чаршијске приче без 
аргумената. За новинара је важно да 
се држи извора, јер тако никада  неће 
погрешити и злоупотребити ову, ни 
мало лаку професију, која је, нажалост, 
у својим редовима  имала и жртве. 
Успех новинарског посла, извештаја, 
репортаже или фељтона у 90 одсто 
случајева зависи од саговорника. У односу 
на почетак, захваљујући савременим 
информационим технологијама и 
дигиталним фотографијама, данас 

се овај посао знатно брже ради, вест 
за само неколико минута осване на 
новинском порталу. У раду сам настојао 
да афирмишем праве вредности и својим 
писањем у Алибунару, вишенационалној 
средини, подржим и истакнем богату 
културну баштину, суживот и веру људи 
који у овој  питомој банатској равници 
живе у слози и разумевању. Знајући мој 
афинитет према писаној речи, тадашњи  
уредник општинског  листа „Информације“  
замолио ме да, упоредо с дневним листом 
у коме радим, сарађујем  и помогнем 
унапређењу квалитета информисања у 
општини.     

Да ли сте имали свог узора?
- Да, у то време био је то  Драгослав 

Живојинов који је радио као  дописник 
„Вечерњих новости“ из Вршца, а касније у 
издању „Новости“ за иностранство које је 
штампано у Франкфурту. 

Који је био ваш први новинарски текст 
и где је објављен?

- Први  текст био је из области  
инфраструктурних радова и црне 
хронике. Истог дана вест сам телефоном 
проследио стенографу, а он уреднику на 
објављивање. До данас сам из Општине 
Алибунар у разним медијима објавио 
велики број репортажа,  тонских и видео 
записа, али и  из других места где сам се 
нашао .  

Један сте од најпродуктивнијих 
новинара у Јужном Банату. За које сте 
све медије радили?

- Скромно бих рекао хвала на 
комплименту. Ја сам у овај посао 
ушао  из радозналости и одговорно 
га обављао. У почетку хонорарно, а 
после и професионално. Писао сам из 
свих области друштвеног живота. За 

саговорнике сам имао компетентне, 
стручне и образоване људе који су, 
поред функције и струке, поседовали 
и одговарајуће искуство и коректно се 
опходили према новинарима. Било је то 
време када је привреда на нивоу бивше 
Југославије бележила завидне резултате, 
а велики допринос томе пружали су и 
водећи колективи у општини.Тадашњи 
руководиоци долазак новинара у погон 
фабрике схватали су као добронамерну 
мисију, жељу да о њиховом колективу 
јавност што више сазна, да афирмише 
њихов рад или заједнички укажу на 
актуелне проблеме од општедруштвеног 
интереса. Пре одласка у пензију  за портал 
општине месечно сам писао и  до 30 
натписа. 
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- Радио сам за бројне медијске куће. 

Од београдских листова то су:  „Вечерње 
новости“, домаће и франкфуртско издање, 
затим „Блиц“,“Глас јавности“,“Телеграф“,“ 
Новости 8“, Ревија за љубитеље природе 
„ЗОВ“ Новости, „Спортски журнал“, 
недељник на румунском језику 
„Либертатеа“, лист Епархије банатске 
„Весник“,“Вршачка кула“,“Вршачке 
вести“,“Старт 013“. Радио сам као дописник 
1. програма  РТ Београд у емисији „Вечерас 
заједно“ намењеној  земљацима који живе 
и раде далеко од свог завичаја. Радио сам 
за РТ Војводина редакције на српском и 
румунском језику, за вршачку ТВ Канал 33, 
за први приватни Радио „Патак“, приватну 
ТВ Лав , затим за ТВ Банат , међуопштински 
радио ВАП, Радио Нови Сад, за локални 
лист „Информације“,“Билтен“ и „Општинске 
Новости“, као и на локалном Фар радију 
где радим од оснивања.    

- Утицај медија је изузетно значајан 
посебно када се очекује да буде огледало 
средине у којој живиш. Покривао сам све 

области: привреда, култура, образовање, 
спорт, радио портрете вредних прегалаца, 
талентованих појединаца и знаменитих 
личности које афирмишу свој крај и ван 
граница наше земље.   

-  Због свог писања никада нисам 
ни прекршајно одговарао нити сам 
морао нешто да демантујем, јер сам се 
у раду придржавао кодекса и водио 
слоганом „Што не желиш себи, не 

пожели ни другом“. Неодмерена реч 
тежа је од камена, а истина јача од 
параграфа. Због истине и писања о 
шкакљивим догађањима, доживео сам 
и непријатности. Било је случаја када, 
због истине, догађај није био по вољи 
појединаца или није требало да угледа 
светлост дана. У  неоправданим нападима 
сатисфакцију  су ми пружила новинарска 
удружења, редакције и институције, 
позване да штите рад новинара. 

Говорите и румунски и српски језик. 
Да ли сте извештавали на оба језика?

-  Ниже разреде основне школе 
завршио сам на румунском језику у 
поткарпатским селима: Гребенац, Куштиљ 
и Сочица где је мајка службовала. Знање 
румунског језика и двојезично вођење 
администрације омогућило ми је да 
пишем на српском и румунском језику. 
Извештавао сам  за РТ Војводина и 
недељник  „Либертатеа“. Румунски језик 
користио сам и као референт за седнице 
Скупштине општине и у прекограничним 
пројектима са суседном Румунијом, као и 
на месту  ПР Општине Алибунар, на коме 
сам остао до пензионисања 2015. године.  

Да ли сте добили неко признање за 
свој рад, за неку репортажу, извештај?

- Да, било је то у виду плакета, 
медаља и захвалница, углавном 
организатора културних и спортских 
манифестација које сам редовно пратио. 

Шта је за Вас новинарство? У чему је 
лепота те професије?

- Новинарство је професија у којој 
се целог живота учи, а при том новинар 
не може остати само пуки посматрач 
догађаја. Посао новинара никада не 
престаје, брине то  што данас медијску 
сцену напуштају добри и доказани 
новинари, а њихово искуство је од 
непроцењивог значаја за младе који 
од њих имају шта да науче. Лепота ове 
професије лежи у привилегији да за 
саговорнике имате људе који су својим 
делима задужили средину. Најтеже је 
бити новинар из мале средине. Човек 
је друштвено биће, а новинарски рад 
подразумева свакодневне контакте и 
нова познаства. Када видите да су људи 
задовољни оним што сте написали, то даје 
вољу да и даље радите.     

Реците нам нешто о себи. Где сте 
рођени?

- Рођен сам у Шушари, 1950, у 
учитељској породици, као и мој старији  
брат Андраш. Отац Геза био је учитељ, 
а мајка Милева Бобић службеница 
.Упоредо с вођењем домаћинства и нашем 
подизању, помагала је оцу у настави, 
учећи децу српском писму и језику. Деда 
Милан био је у краљевој служби, а бака 
Сока је рано преминула тако да је мајка, 
са братом Николом, из Ужица где јој отац 
службовао, дошла у Дубовац код стрица 
Пере Бојића. Њен, а и наш животни 
пут, био је изузетно тежак и трновит. 
Мајка је добила посао у Гребенцу  и ту 

је радила као референт за грађанска 
стања. Велику улогу у нашем  васпитању и 
подизању имала је мајка, али и очух  Петар 
Ивошевић. 

- Мој старији брат и ја некада смо 
заједно свирали у  локалном оркестру. 
Војни рок сам служио у Чачку где сам 
свирао у војном оркестру Дома ЈНА.

Где добијате први посао?
- Први радни однос засновао сам 

у Општинској управи у Алибунару  на 
радном месту референта за грађанска 
стања. Потом сам радио као референт 
за седнице у Секретаријату за народну 
одбрану, онда као новинар општинског 
листа и при крају радног века као ПР 
општине. 

Када сте основали своју породицу?
- Породицу сам основао 1976. У браку 

сам са супругом Иреном, рођеном Кубик. 
Супруга је била службеница у Општинском 
Суду. Знамо се од детињства, а одлуку 
да се узмемо донели смо у Вршцу где се 
преселила након смрти мајке. 

Ирена и ја имамо две ћерке - Тамару и 
Инес, које су завршиле факултет и вредно 
раде. Круна породичног успеха за мене 
су унуци Ивона и Марко Илић, као и зет 
Мирослав.  

Која је Ваша филозофија живота? 
- Живот је само реч и ништа више... 

а на тој  краткој стази на путу за вечност, 
човек очекује и лепе тренутке. Најважнији 
су  здравље и породица коју треба чувати.

Јованка Ерски
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ  

ПРАВИ ИЗБОР ЗА ЉУБИТЕЉЕ ТРИЛЕРА: 
УСПАВАНА НИМФА

Портрет који крије мрачну 
прошлост. Долина обавијена 
мистеријом. Жена која се бори за 
свој живот.

Трилер који је окупирао пажњу 
милиона читалаца широм света! 

Успавана нимфа. Уметничко дело 
непоновљиве и варљиве лепоте, 
које је млади партизан насликао у 
последњим данима Другог светског 
рата. Слика са црвеним пигментом 
на платну скрива шокантну истину... 
насликана је људском крвљу.

Али ко је била жртва? Нема тела, 
нема места злочина, нема сведока, 
нема осумњичених. Само траг 
крви, који ће одвести наредницу 
Терезу Батаљу и инспектора Маринија до суровог планинског пејзажа 
на северу Италије. Изолована и мистериозна долина и портрет који 
одузима дах једино су на шта истражитељи могу да рачунају. Кроз 
непроходне шуме и неприступачне планинске врхове, црвени траг 
води до некога коме је веома стало да заштити тајну коју чува.

Нови бестселер Иларије Тути, коју због стила писања називају 
женским Донатом Каризијем, одушевио је љубитеље жанра 
интензивном причом и савршено избалансираном акцијом и мистиком. 

Донато Каризи, чувени италијански писац светског реномеа који је 
поставио нова правила када су романи овог жанра у питању, наводи: 
„Иларија даје читаоцима најдрагоценији поклон: ликове за које могу да 
се вежу.“ 

Права за романе Иларије Тути Цвеће изнад инферна и Успавана 
нимфа продата су у више од двадесет земаља. Не пропустите прилику 
да уживате у књизи која ће вас оставити без даха. Поручите је већ данас 
путем сајта www.vulkani.rs. 

НОВИ РОМАН ПРОСЛАВЉЕНЕ ТУРСКЕ 
СПИСАТЕЉИЦЕ: 

СОФРА ПОРОДИЧНИХ ТАЈНИ
Софра породичних тајни, нови роман 

савремене турске списатељице Дефне 
Суман, одушевиће читаоце који уживају 
у дубоким, комплексним причама са 
узбудљивом историјском позадином. 
Прича о скривеним идентитетима, 
породичним тајнама и великој љубави, 
али и о заборављеној историји Турске, 
оставиће вас без даха.

У старој каменој резиденцији на 
Бујукади, усред живописних плажа 
и базара, породица се окупља да 
прослави стоти рођендан баке Ширин, 
чувене уметнице која се прославила 
у Француској, егзотичне жене у коју 
је читав Париз био заљубљен. Гости 
су унуци Нур и Фикрет, Фикретова 
кћерка Селин и Нурин бивши љубавник, 
новинар Бурак. Ту је и Садик Уста, стари породични пријатељ и слуга. За 
столом се полако откривају разлике и сукоби између старе и нове генерације, 
а Фикрет нестаје након напетог доручка, уверен да Ширин и Садик Уста 
годинама крију велику тајну и да породица не може да нађе мир све док она не 
буде откривена.

Гардијан је књигу Софра породичних тајни назвао величанственом сагом, а 
ви је можете купити кликом на линк www.vulkani.rs. 

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ обезбедили су поклоне 
за своје читаоце. Овог пута ћемо четири љубитеља књиге који 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com обрадовати књигама 
„Успавана нимфа“ и „Софра породичних тајни“.
У прошлом броју поклањали смо књигу „Звончићи, звончићи“, 
освојиле су је наше читатељке Ким Кораћ и Руженка Цицка. 
Честитамо!

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (100)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ДАР ГРАДУ ДАРУ
Могао је Паја на Триптихону да наслика 

све важне личности Вршца оног времена, 
вероватно би и више зарадио. Могао је 
да наслика општинску власт, банкаре, 
земљопоседнике, прве предузетнике као 
документ истине јер ти људи покрећу 
садашњост да  остану талац прошлости.
Тако би Триптихон постао документ једне 
истине, а овако постао је универзална 
јуродива фреска, величање малих људи који 
су изгледа ближи спознаји тајне живота.
Вероватно је наш најскромнији Патријах 
рекао лакше је палити свеће и фарбати јаја 
него не лагати и не красти. Лакше је јавно 
молити него тајно помагати. 
Паја који је веру схватио као слободу, даровао 
је све и свој народ. Да је био прави Јуродив, 
таленат би увио у неке херметичке ликовне 
папазаније које би вероватно историја 
уметности славила као корак напред у 
кретању ка општем неразумевању себе. Овако 
Паја је напросто непоништив. Испречио се 
између режисера нових умова и стварне  

исконске људске природе и  цивилизацијских 
домета.
Таленат јесте божански дар, али ако се не 
артикулише остаје бунцање непрактичног 
безумника који са тим даром, као муклим 
унутрашњим гласом и поривом, напросто не 
може да се носи, да га умије, уновчи и дели на 
кашикицу другима.
Наравно таленат неможе бити било какав, 
он је као снајпер кога држи модератор света 
неког времена и златно зрно сме да погоди 
само одређену мету  и да добаци само 
подношљиво далеко.

Незна се где почиње  козметика, шминка, и 
чак почетак преваре уметности, а престаје 
честита Јуродива , невина демократичност 
уметности.
У свету затамњеном светлошћу короне 
још су више опустели музеји и галерије, 
највећи део запослених добио је отказ, а то 
је почетак једне спирале пада у којој ће се 
оголити и сама логика аутентичности те исте 
историје уметности која се у бескрај клонира, 
преписује, доказује, мистификује, а то стварно 
никога не интересује док нас  не поткаче 
по џепу. И док физика мукотрпно пара по 
шавовима ткање васионе историја уметности 
прави све веће зактрпе једне посустале 
логике која је гутала огромне суме, као 
арматуру вредности дела склоних паду.
Паја није јеретик, не подрива дух човека па му 
ни астрономска цене нису биле потребне да 
буде Паја.

Т.Сухецки
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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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БАНАТСКИ ВЕСНИК

198. јануар 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

 ÏA magyar kultúra napja alkalmából, január 30-án Hegedűs Endre 
zongoraművész és felesége Hegedűs Katalin adtak hangversenyt a 
nagybecskereki színházban. 
A szervezők Liszt Ferencnek szentelték ezt a hangversenyt, tekintettel, 
hogy tavaly volt 200 éve, hogy az akkor kilenc éves Liszt, az écskai 
kastély megnyitó ünnepségén zenélt. 

 ÏOktóberben folytatta alakuló 
ülését a Szeb Köztársaság 
képviselőháza. A  ház egyik 
alelnökévé Kovács Elvirát a 
Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselőjét választották meg, aki 
egyben  az Európai integrációval 
foglalkozó bizottság elnöke is.

 ÍA muzslyai Sziveri János Művészeti 
Színpad tagjainak közel harmincéves 
álma valósult meg november 7-én azzal, 
hogy a Muzslai Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Egyesület előtt felavatták 
névadójuk, Sziveri János fiatalon elhunyt 
író, költő mellszobrát. A szobor, melynek 
elkészítését és felállítását a Bethlen 
Gábor Alap és a Magyar Nemzeti Tanács 
támogatta, a vajdasági születésű, de 
Magyarországon tartózkodó Dudás 
Sándor szobrászművész alkotása.

 ÎMagyarország miniszterelnöke Orbán 
Viktor, Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért  

Díjat adományozta az idén 75 éves 
fennállását ünneplő nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési Egyesületnek. 
A díjat december 9-én Szabadkán a 

Pannon RTV székházában Potápi Árpád 
János a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára és 
Pirityiné Szabó Judit a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
kapcsolattartási főosztályvezetője adták át.

 ÎMárcius 15-án rendkívüli állapotott vezettek be Szerbiában, a egyre 
jobban terjedő koronavírus-járvány miatt. Az iskolák áttértek a 

távoktatásra, a hatvanöt évnél idősebb polgároknak tilos volt az utcára 
kimenniük. Az utcák teljesen elnéptelenedtek.

 ÏAz idén április 12-én ünnepeltük húsvétot. Az ünnplés igen rendhagyó 
volt, tekintettel hogy kijárási tilalom mellett kellett ebben az évben 
ünnepelnünk.

 ÏA rendkívüli állapot megszüntetését követően május 25-én  került 
sor az első művelődési rendezvényre a nagybecskereki Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesületben a koronavírus-járvány miatt beállt szünetet 
követően. Az egyesület Art klubjának a rendezésében Győri Csilla 
muzslyai amatőr festő első önáll tárlatának megnyitóját tartották meg.

 Ï Június 11-én, Úr napján került sor a felújított Miasszonyunk 
Iskolanővérek Kollégiumának – az egykori zárdának – az ünnepélyes 
átadójára. A felújított épületet Kövér László a magyar Országgyűlés 
elnöke és Pásztor István a VMSZ elnöke adták át. 
A megnyitó ünnepségen Kovér László, a magyar Országgyűlés elnöke 
elmondta, hogy amikor 5 évvel ezelőtt Pásztor Istvánnal, a VMSZ 
elnökével és munkatársaival bejárták az akkor még felújításra váró 
épületet, mindannyian érezték, hogy a magyar megújulás rendelt ideje 
megérkezett a Délvidékre is.

 Ï Július első szombatján tartptták meg Muzslyán a hagyományos 
aratóünnepséget.  A korábbi évekhez hasonlóan az idén is  a szervezők 
úgy döntöttek, hogy az aratóünnep nem verseny jellegű.

 ÏSzeptemberben új polgármestert kapott Nagybecskerek. A képviselő-
testület Simo Salapurat választotta meg erre a tisztségre. Čedomir 
Janjić eddigi polgármester a képviselő-testület elnöke lett. A 
járványügyi-helyzetre való tekintettel a városi képviselők a városháza 
díszterme helyett a Kultúrközpontban tartják üléseiket.

Ez volt 2020.

 Ï Február 22-én Muzslyán a  néhai Szilasi Mihály –bácsira emlékeztek 
immár tizenhatodik alkalommal. Ezt a rendezvényt szabadon a vajdasági 
citerások ünnepnapjának is mondhatjuk. A citerások seregszemléje 
mellett a rendezvény keretében bemutatták a csókai születésű Borsi 
Ferenc, A Magyar asztali citera  típusai című kötetét is.

 ÏAugusztus 5-én érkezett meg hivatalosan az értesítés, hogy Nagybecskerek 
2021-ben Európa Sportvárosa lesz. Az erről szóló értesítést, a brüsszeli 
székhelyű Európai Sportfővárosok Szövetsége küldte meg, és Gian 
Francesco Lupatelli ezen szervezet elnöke írta alá. A levélben az elnök 
egyben gratulált a városvezetésnek ezen kitüntető cím elnyeréséhez.
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          КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА

На продају кућа на 
спрат- легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел. 
064/280-5881

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. Тел. 
063/130-3001

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. Тел. 063/877-
0604.

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах 
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/083-9339

Продајем кућу у изградњи сива 
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/354-
5058

Продајем  двособан комфоран стан 
од 66 м² на 4. спрату на Омладинском 
тргу бр. 15. Тел. 063/851-2

Нова спратна кућа у Вршцу са 
две одвојене целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим плацем. Тел 
060/491-1005

Продајем локал од 23м2 са 
подрумом од 16,6о м2 и таваном од 
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Тел. 060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу улица 
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са нус 
просторијама и плацем. Тел. 063/181-
5504.

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. 063/761-5969.

Продајем кућу у Горанској улици 
на лепом месту или мењам за 
одговарајућу кућу. Тел. 064/375-91459

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. 064/226-2910.

Продајем приземну кућу од 80 м², 
угао Козарачке и Скадарске улице. 
Цена 18.000 €. Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија 
кућа на продају. Цена договор. Тел. 
063/744-0598 и 013/836-340.и, у 
центру ул. Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. Тел. 063/744-
0598

Продајем плац 12 ари у Павлишу 
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. 
Тел. 062/329-812.

За  продају кућа на селу 9 км од 
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел. 
013/830-753

Продајем кућу улица Златиборска 
Вршац. Тел.060/414-1266

Повољно продајем кућу у 
Банатској Суботици са легализованим 
помоћним објектима (штала, свињци, 
летња кујна, амбар на пола ланца 
земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80 
333.

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири центар, брег 
приступачан прилаз. Тел. 064/879-
5697

Купујем већи конфоран стан са 
лифтом, новије градње, предност 
центар. Тел. 064/879-5697

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², 
једнособан 46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу у Горанској улици 
на лепом месту код „Виле брег“ или 
мењам за одговарајућу. Тел. 064/375-
9459

Продајем четворособни стан 
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел. 
064/2582696 и 807-585

На продају викендица у Думбрави 
112 м²(сутерен плус приземље) на 
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, 
Његошева улица, укупна квадратура 
420 , стамбена 175. Цена 36.000 евра. 
Тел. 065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 1200 
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено. 
Цена по договору. Тел: 063/425-334

На продају хектар земље потез 
Јарак поред обилазнице за Павлиш. 
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.

На продају викендица на 
Маргитском путу са помоћним 
просторијама, њивом и воћњаком. 
Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем двособан стан са 

гаражом. Цена по договору. Тел. 
064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, 
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел. 
063/575980

Купујем кућу чврсте градње у 
Павлишу са баштом до 13.000€. Тел. 
064/9548698

Продаје се кућа од 110 м² на плацу 
440 м². Вршац, Светозара Милетића 
82

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. Тел. 
064/2392587

Продајем кућу у Душановцу, 200м², 
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 
063/425334

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/1979069

Плацеви за продају на три локације 
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069

Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг 
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958

Подајем  грсоњеру центру Вршца, 
одмах усељива, или мењам за 
Београд. Тел 013/401210, 060/7401210 
и 060/1671519

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна 

страна, виноградарска кућица, 
градски водовод. Тел. 060/7401210, 
013/401210 и 060/1671519

Продајем плац у Уљми, врт у селу, 
површина 46,54 м², асфалт, струја, 
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/1530800

Продајем двособан стан 64 
м² на Војничком тргу. Хитно. Тел. 
064/2355436

Купујем кућу (приземну) чврсте 
новије градње. Тел. 062/1870271 или 
832-809

Продајем плац на потезу Широко 
било 2300 м², пола плаца под шумом, 
на плацу темељи. Погодан за пчеларе  
Тел. 065/3454538

Продајем плац у Сочици, на 
одличној локацији, и продајем агрегат 
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538

Кућу у Маргити купујем, са баштом 
и са двориштем. Тел. 063/482418 и 
064/3892738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 
064/1314674

Продајем плац у Јабланци погодан 
за пчеларе. Тел. 013/830-753

Кућа на продају на у ул. Пећка 15, 
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862

На продају кућа 51 м² на плацу 
од 20 ари. Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774

Мењам плац у ширем центру 
града за мањи стан, има комплетну 
инфраструктуру. Тел. 063/8310629

Кућа на продају Јелене Варјашки 
32 Вршац, може и замена за стан. Тел. 
061/1677066.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Издаје се гарсоњера у центру 
града, одвојен плин, струја. Тел. 
064/2960285 

Издаје се локал , 30 м² у центру 
Вршца, Стевана Немање 14. Хитно и 
повољно. Тел. 064/1513853

Радионица за издавање, добра 
локација. Тел. 064/1979069

Издајем намештен једнособан стан 
у приземљу нове зграде у Мирјеву, 
последња станица аутобуса 27. Тел. 

064/ 2599960
Брачни пар тражи једнособан 

намештен или малу  кућицу за 
педесетак евра или кућу за чување. 
Тел. 061/8139998

Издајем намештен дворишни стан 
у ул. Хероја Пинкија за запослене 
самце, самице, брачни пар без деце. 
Тел. 063/8103228

Издајем намештен стан од 52 м² ,у 
центру , у Дворској улици, комуналије 
и струја одвојене. Тел. 060/8435026

Издаје се намештен  стан у  кући 
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 
063/8860704.

Потребан једнособан  стан у 
згради за издавање. Тел. 062/403127

Потребан намештен или 
полунамештен једнособан стан у 
згради. Тел. 063/8069409

РАЗНО

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

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

На продају храстова бурад за 
ракију, вино 60л и 80л очувана, 
регал трокрилни, косачица бензин 
Томосова. Цена по договору. Тел. 
066/411496.

Продајем виноград 500 метара  
од раскрснице  за Мало Седиште 100 
метара од главног пута, габарита 100 х 
20 мтара. Тел.  063/7306041

Радила бих кућне послове и чувала 
децу. Дајем часове енглеског језика 
основцима и продајем гардеробу 
мањих величина. Тел: 069/62-66-99.

На продају ловачки карабин 30-06 
са оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка хамерлес-
застава калибар 16, тел: 013/836-584, 
064/27-17-088.

Продајем дрвену кухињу, велики 
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-
610.

Продајем оригинал Вилерове 
гоблене и трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-95-175.

Продајем ливене роштиље 58Х60 
и 60Х65цм. Машину за прање судова, 
половну. Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу 
плафоњеру, столице на расклапање, 
колица за пијацу, комплет кухињу 
4м дужине, кацигу, жардињере, сет 
клуб сточиће, брзинац бицикл. Тел. 
064/1830018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, 
пони бицикл, комб.шпорет, дечији 
креветац. Гвоздени зидни старински 
чивилук, два стабла лимуна у плоду. 
Тел. 064/9407095

Продајем нову циглу. Тел. 
0600837418

Продајем сто и столице. Тел. 
642262888

Продајем угаону гарнитуру нову, 
микроталасну, два штапа –мушица, 
лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат 
уз дозволу. Тел. 064/3858314 

Продајем писаћи сто са три фиоке 
(прављен) и два нова кауча.Тел. 
0645/9174777

Продајем „адаптер“ за вц шољу, 
то је за лица која имају проблема 
са куковима, монитор за компјутер, 
телевизор, хармонику(малу) за мањи 
узраст. Тел. 060/0833293.

Продајем кокошке расе 
италијанке, угаону гарнитуру (нова) 
тепихе 5 комада. Тел. 064/4902239.

Продајем кауч на развлачење у 
добром стању. Тел: 060/8070-158.

Продаје сто и 6 столица, сто је са 
стакленом плочом вреди видети. Тел. 
064/4902239

Два дечја креветца са мадрацима 
на продају и колица дечја. Тел. 
063/1123270

Продајем јаја јапанске препелице 
ком., већа количина договор. Тел 
060/3000704

Продајем стаклени балон 50л, 
пластичну бурад за ракију 50 л, 
половну зимску и летњу гардеробу, 
саксијско јапанско дрво. Повољно. 
Тел.013/2105429

Грађевински послови 
повољно(бетонирање, кровне 
конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 
061/2656204

Поклањам трпезаријску витрину 

и један кауч на спуштање. Тел. 
013/2105429

На продају ланац и по земље 
вечито, вршачки атар потез Јабучко 
поље. Тел.064/9541284и 013/2105070

Продајем казан за печење ракије 
120 л, превртач са новом фуруном од 
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем 
кауч као нов, велики, на клик- клак. 
Тел. 065/88-06- 652.

Бицикл  само 3.000 дин, сат Фосил, 
нови повољно, светларник 1,40х2,50 
м, балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 
м, прозор са ролетном 1,60х1,20 м, 
канте за маст разне велилчине. Тел. 
064/4256130

Пекарске пећи за продају. Тел. 
064/1979069

Виљушкар за продају, дизел Хонт 
на 4 м висине. Тел. 064/1979069

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069

Флаше од 1 литар или 0,7 литар 
са круном купујем (чисте). Тел. 
064/1979069

Вибро сто за производњу 
бетонске галантерије продајем. Тел. 
064/1979069

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/8435097

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Припрема из математике за 
Електротехнички факултет Нови Сад-
Зрењанин. Тел. 013/2839461

Пажња, продајем оргинал домаћи 
сапун, Тел. 061/2406285

Продајем маскирни комбинезон 
и прслук за ловце и риболовце, 
чизме бр 42 нове, 3 штапа за пецање 
„Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд 
радио плејер нов, ручни миксер са 
посудом, саморезница, тостер, грил, 
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем веш машину Беко мало 
коришћена, електрични шпорет, 
полован, фрижидер мањи, две нове 
плинске пећи Алфа, две пећи на дрва 
нове, трпезаријски сто и 6 столица. 
Тел 064/3806276

На продају две електричне 
плафоњерке грејалице, 80w, 
руска производња „Инлајн“ Тел. 
065/3355343

Продајем половни фрижидер, 
рерна са две рингле, бојлер 60л. 
Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана балконска 
врата са прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем плинску пећ велика 
(6), повољна за сале  и продавнице, 
исправна и мало коришћена. Тел. 
061/1125698

Продајем четворокрилни и 
двокрилни прозор са ролетнама и 
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834-
061

Продајем 4 краве и два телета 
у Малом Жаму. Тел. 013/838-439 и 
064/3852933

Продаје се собни регал, 
трпезаријске витрине(3 ком), 
трпезарјиски сто, мини машина 
за прање судова (4 комплета) Тел. 
069/1117040.

Припрема математике за 

електротзехнички факултет у Новом 
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461

Купујем брилијант минђуше 
најстарији тип са руском капом 
постоји могућност и друге. Тел. 833-
524 и 064/4695175

Продајем гробницу  већу на 
православном гробљу уз Павлишки 
пут. Тел. 063/7375149

Продајем нове некоришћене 
полице за кућну библиотеку. Тел. 
064/4124994

Обављам посао уношења 
и слагања сечених дрва. Тел. 
064/4124994 и 063/8961606

Радим послове сређивања 
куће и пословних просторија. Тел. 
063/1842709

18-то недељнљ коке носиље, 
ручни сат, мушки , фосил нов (упола 
цене), бицикл мушки у возном стању, 
врата, светларник метални, канте за 
маст. Тел. 064/4256130

Продајем француски лежај од еко 
коже, нов. Тел. 063/1121270 

Комплет судова од  росфраја 16 
делова,бергхоме цена 10.000 дин, 
ланци за снег некоришћени више 
врста. Тел. 063/1077271

Купујем исправну, мању камп 
прикколицу. Тел.  013/401210 и 
060/1671519

 Потребан козји лој, за лек. Тел. 
060/1671519

Продајем електрични шпорет 
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова. 
Тел. 064/4695175

Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум 
и бушени бунар. Тел. 064/4695175

Плинске пећи и бојлери на продају 
све исправно. Тел. 064/3892738

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482418

Купујем плинске пећи и плинске 
бојлере, неисправне због делова. Тел. 
063/482418 и 013/861419

Продајем метални порман са три 
крила погодан за држање наоружања 
или гардеробе. Тел. 065/8806652

Продајем абрихтер са циркуларом 
и чеоном бушилицом – мотор 
трофазни. Тел. 063/308331

Продајем медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter 
therapy air пречистач ваздуха. Тел. 
063/8208532

Продајем одличну ракију од 
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 
12 кс нов. Тел. 063/308331

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.

Продајем круњач прекрупач 
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 
063/308331

Продајем моторну тестеру Sthil 
MC 341, исправна, очувана повољно 
Тел.0638420246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/8420246

Радим послове везане за дрва, шут, 
ризлу и избацивање непотребних 
ствари. Тел. 064/4124994

Продајем пнеуматску сејалицу 
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/2579100

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

Купујем пластеник мање површине 
до 60 м². Тел. 066/411496

Продајем нове очуване полице 
за кућну варијанту. Копус иверица-
сонома храст. Тел. 064/4124994 и 
063/8961606

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461

На продају  лежећи масажер, 
масажер за стопала  и масажер за 
врат. Тел. 061/6806244. 

Продајем термо пећ, пинску 
пећ, грејалицу на струју, машине за 
шивење (Багат и Сингер), телевизоре, 
дечија дубока колица и носиљку за 
бебе. Тел. 013/830753

Продајем два прозора 120х140, 
врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 
столице. Тел. 834-586.

На продају вертикални замрзивач, 
усисивач Кирби, хаварисану 128, 
трофазне електромоторе. Тел. 
064/2355436

Потребна жена за  рад и помоћ 
у кући, доћи лично у Пекару  Дукат , 
улица  Гаврила Принципа 35.

Ситуирана породица са 
препорукама и великим искуством 
жели да обавља дужност гледања 
и чувања старије особе у замену за 
стан или кућу уз договорени пробни 
период. Тел. 064/4822535.

Продајем два кревета за 7000 дин. 
Тел 064/1516798.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер 
са 5 кугли, дводелну судоперу, 
мали прозор 60х60 цм са стаклом и 
шалоном. Тел. 061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, фуруе 
и корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064.

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА 
– ЗАМЕНА

.
Продајем Опел Вектру А  у 

исправном стању, нерегистрован, 
мотор добар. Тел. 064/1432911

На продају ауто марке Фиат 
Чиквеченто 900м³, регистрован до 
маја 2021. године, 2003. годиште. 
Тел. 066/8013286

Мазда 626 у возном стању, 
нерегистрована.Тел. 064/5125724

На продају  хитно и повољно 
лака ауто пиколица АТП 
460 гаражирана и очувана, 
под ребрасти лим ојачана 
конструкција. Тел. 064/6585499

Продајем  ауто приколицу, 
квалитетну (амортизери – федери 
- гибњеви) нерегистрована. 
Повољно. Тел. 061/1530800

Продајем гаражу за кола 
у центру Пландишта. Тел. 
063/8829782

На продају ауто приколица од 
поцинкованог лима, цистерну са 
пумпом 4.500 лит. Тел. 063/1867385

Продајем Сузуки Мартини, 
1997. годиште, регистрован до 
августа 2021.Тел. 060/0345801

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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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

Североисточно од вароши шири се мали рит, 
у чијој се трсци и сити крију а по пространом 
ведрику пливају силне пливачице (Natatores).

Рано с пролећа долази капорасти гњурац 
(Colymbus cristatus), чије се трбушно перје 
продаје ради украса. Велики гњурац (Mergus), 
виђа се овда онда преко зиме као реткост.

У природоп. збирци грађанске школе налази 
се један примерак, који је убијен на овдашњем 
земљишту.

Од патака има више врсти, тако: дивља патка 
(Anas boschas), патка жиличарка (Anas  clypeata), 
патка звонарица (Anas elangula ), патка туговачка 
(Anas querquedula) и још друге, с пролећа у мали 
рит. дивља гуска (Anser ciner) а  каткад и лабуд 
(Cygnus) долазе с пролећа у мали  рит. Обични 
гем или несит (Pelecanus onocrotalus) може се 
сваке године видети у малом риту.

Нарочито млого има велике чигре (Sterna 
hirundo) и црне чигре (Sterna � ssipes). Често 
се чује и промукли глас обичног галеба (Larus 
ridibundus), чија се јаја по другима крајевима 
продају на трговинама.

Сарка (Fulica atra) на челу бела, наша 
најмлогобројнија штакарка, има је посвуд у 
малом риту, али се слабо лови, јер не прија 
сваком укус њезиног меса.

Лиска (Galinulla choropus) има је далеко ређе, а 
како се још и радо крије, ретко је ко опази, има на 
челу црвену лису. Месо јој се не једе.

Хариш (Crex pratensis), вића се овда онда око 
Пешине ходаје по  подводним ливадама. Увече 
се издаје својим особитим гласом. Месо му је 
одвећ кусно, само помоћу добрих паса може се 
изгонити из траве или шипражја.

Млакар (Rallus aquaticus), ома га по травом 
обраслим баротинама, дању се крије, а с вечери 
излази на воду.

Ждрао или жерав (Grus cinereus).
Шумска шљука (Scolopax rusticola) виђа се с 

пролећа и с јесени.
Барска шљука (Scolopax gallinago) виђа се 

с пролећа, а у јесен се подуже  задржава по 
баревитим местима, каткад од почетка августа, 
па до првих мразова.

Велика шљука (Scolopax major) виђа се  само 
појединачно. 

Мала барска шљука (Scolopax gallinula), велика 
је као шева, ретко се виђа.

Пршљивац (Machetes pugnax) , за време 
парења мужјак има по шији колир од крутог 

подужег перја.
Мршава шљука (Numenius tenuirostris), у 

малом риту, позната са свог јасног звиждања.
Ширкљаста шљука (Himantopus ru� pes), има 

врло дугачке ноге.
Више врста звиждовака (Charadrius).
Обични вивак (Vanellus cristatus). 
Остригар (Haematopus ostralegus), по правилу 

се налази на обалама севернога мора, али се 
кадкад залети и на југ. Писац ових редака наишао 
је 29. августа 1882. у сити у Малом риту на један 
пар ових тица, и једну је срећно убио.

Од чапаља (Ardeidae) се налазе: сива чапља 
(Ardea cinerea), мрка чапља или дангуба (Ardea 
purpurea), ћубаста чапља (Ardea comata), ређе 
бела чапља (Ardea alba) ноћна чапља (Ardea 
nycticorax) по дрветима на Нешиној ходаји, 
геџави буковац (Ardea minuta) и водени бик или 
воденбика ( Ardea stellaris), познат са свога јаког 
гласа.

Бела и црна рода (Ciconia alba et nigra), прва 
одвећ млогобројна по нашим баретинама.

Кашикара или жлишарка (Platalea leucorodia )
виђа се преко целог лета у омањим јатима. 

Ражањ (Ibis falcinellus), ова мрка тица зеленог 
металичног сјаја велика је од прилике као врана 
и често се виђа у нас. У дугим змијастим линијама 
прелеће он Мали рит, да најзад слети на какво 
плитко место. Наши ловци зову га “Американац”, 
но боље би било да га зову “Африканац” почим га 
баш тамо има.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (249)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

8. ФАУНА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 24, 25. ЈАНУАР 

1977.

САД ЗАНАМО ШТА ЋЕМО И КАКО 
ЋЕМО

Без обзира што је на последњој децембарској седници 
Скупштине општине размотрено двдесетак различитих 
питања, основни ид- реколо би се - свечани тон овом радном 
скупу делегата дала је једна тачка дневног реда - усвајање 
Друштвеног плана развоја вршачке општине за период 
до 1980. године. Пре него што је усвојен на одвојеним 
седницама свих скупштинских већа, овај за нашу комуну 
изузетно значајан документ, био је разматран и на Општем 
сабору општине.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2. БРОЈ 24, 25. ЈАНУАР 

1977.  

ЗАМКА СЕ ЗОВЕ ЗАСЕДА 
Ни сањао није старији водник Видосав Пуповац, командир 

карауле „Кориолан Добан“ да ће део своје војничке каријере 
провести у свом завичају, чувајући границу уз коју је као 
дечак чувао краве и лопту пикао. Шест година он на овом 
граничном сектору са својим војницима обезбеђује државну 
границу. Како сам каже, готово деценију и по пре тога чувао 
је нашу границу према свим суседима, беспрекорно и 
ревносно, баш како је сад чува.

- Био сам на дужностима у караулама Сежане, Бовца, 
Копра, Хоргоша... и ето дошао сам овде у непосредну близину 
мог родног места, да наставим задатак започет у Сежани.

Питате како сам одлучио да одем у граничаре? Лако. Од 
малена сам друговао са граничарима. Још као дете знао сам 
да наши војници обезбеђују равно 4.972,40 километара наших 
граница и да границе представљају мостове пријатељства, 
али и несавладиву препреку за непријатеље, криминалце и 
шверцере - прича Пуповац.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СТОНИ ТЕНИС

ВРШЧАНИМА 15 ОДЛИЧЈА  
ЖЕТВА МЕДАЉА СТОНОТЕНИСЕРА АКАДЕМИЈЕ МИЛЕНИЈУМ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ 

Стонотенисери вршачке 
Академије Миленијум памтиће 
Првенство Војводине одржано 
прошлог викенда у Бечеју по 15 
освојених медаља, што је највећи 
број освојених одличја на једном 
значајном турниру у историји 
вршачког пинг понга. Тренер 
Академије Миленијум, Бранислав 
Ђан, поред изванредног 
резултата са поносом истиче 
чињеницу да је клуб имао 
представнике у свим узрасним 
категоријама. 
- Дуго сам у стоном тенису, али 
нисам доживео у тренерској 
каријери да се са једног 
такмичења наш клуб врати са 
оволико одличја. Наступили 
смо на шампионату са седам 
такмичара а вратили се са 15 
медаља. Презадовољан сам, 
наглашава Ђан.
У конкуренцији млађих кадета 
блистао је Стефан Радоњић. 
Освојио је прво место у 
појединачној конкуренцији и у 
дублу. Урош Валентић и Дарио 
Путник такође су се изборили за 
место на победничком постољу, 
освојили су сребрне медаље у 
дублу. У кадетској конкуренцији 
Стефан Радњић је освојио још две 
медаље, сребрну у појединачној 
конкуренцији, а у дублу, заједно 
са Марком Константиновим, 

златна одличја. Код кадеткиња, 
Теодора Гојков је у појединачној 
конкуренцији освојила сребрну, 
Романа Путник бронзану медаљу, 
док су заједно, у конкуренцији 
дублова, освојиле бронзану 
медаљу. У категорији јуниора 
Душан Везмар је освојио 
сребрну медаљу у појединачној 
конкуренцији, бронзану у микс 

дублу, док је заједно са Марком 
Константиновим у игри парова 
освојио бронзано одличје.
- Задовољан сам својим 
наступом, али чињеница да у 
финалу сингла, против ривала 
суперлигашког реномеа Јоцкова 
из новосадског Радничког, нисам 
искористио вођство у сетовима 

1:0 и 10:7 удругом сету, говори 
да имам још резерве и да могу 
боље. Надам се већ следеће 
сезоне, рекао је Душан Везмар, 
поносно истичући златан успех 
у дублу са клупским другом 
Константиновим.
Теодора Гојков успела је да се 
као дебитанткиња на Првенству 
Војводине окити са две медаље.

- У појединачној конкуренцији 
имала сам за противнице 
играчице које се дуже такмиче 
од мене, али сам победама 
против Бошковски и Туркоање 
стигла до полуфинала и тамо 
успела да победим Јану Хавела 
која је била други носилац на 
турниру. Одиграла сам јако 

добро и победом обезбедила 
финале! Изгубила сам од прве 
фавориткиње на турниру, Саре 
Радак из Челарева, овог пута 
била је боља. У дублу сам се са 
другарицом Романом Путник 
пласирала у полуфинале, али смо 
тамо несрећно изгубиле пети 
сет са 11-9, па смо морале да 
се задовољимо бронзом. Све у 
свему, било је лепо.
Своје утиске са турнира пренео је 
и Стефан Радоњић:
- Било је лепо и тешко... 
Пресрећан сам што сам првог 
дана оправдао улогу првог 
носиоца и освојио златну 
медаљу. У дублу са Бориславом 
Рајићем савладали смо наше 
клупске другаре из Вршца. 
Веома сам задовољанм и 
освојеним првим местом у дублу 
у конкуренцији кадета, остаје 
жал због пораза у финалу у 
појединачној конкуренцији иако 
сам у полуфиналу био бољи од 
првог носиоца.  Остао сам без 
снаге у борби за прво место и 
нисам могао да савладам две 
године старијег ривала Данијела 
Варгу из Темерина. Ипак, веома 
сам задовољан својим наступом, 
ово је велики подстицај за даљи 
рад, закључио је млади Радоњић.

Б.Ј.

Чланови Стонотениске академије Миленијум блистали на Првенству Војводине: 
Везмар, Константинов, Радоњић, тренер Ђан, Путник, Гојков, Д. Путник, 
Валентић
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RE[EWA: Skandinavka: Ari, Adams, tu`iti, tu, OK, slog, B, mortadela, svi, sala{, kotao, na, Yoran Kadelburg, gd, Brams, Elsa, m, lama, matematika, oniks, svraka, EK, bor, braon, avers; Anagram: Ava Gardner;

Sudoku: 834 216 759, 726 954 138, 591 738 462, 167 893 524, 943 562 817, 285 471 693, 672 149 385, 419 385 276, 358 627 941;Rebus: Napeta snaja (nape, tas, naja(;Anagram: Mali I|o{; Osmosmerka: vidac. (Priprema:

Enigmatski klub  ”Kikinda”, ure|uje: Slavko Bovan).

SUDOKU

3 1 6

2 6 3 8

7 8 6

1 7 8 9 3 5

9 7

5 4 7 1 6 3

7 1 9

4 1 2 7

6 2 4

Neiskori{}ena slova, ~itana redom, daju jo{ jedan
odgovaraju}i pojam.

AGAVA, ANANAS, ARAUKARIJA, ARNIKA, ARTI^OKA,

ASPARAGUS, BAMBUS, BANANA, BOKVA, BREZA, BRESKVA,

BUKVA, GAVEZ, GERBER, GINKO,

GRAB, GRA[AK, JABLAN, JABUKA,

JASIKA, KAJSIJA, KAKTUS,

KELERABA, KRASTAVAC, KUPINA,

KUPUS, MALINA, MASLA^AK,

MASLINA, NARCIS, OGROZD,

PAPAJA, RAZLI^AK, RU@A,

SALATA, SEKVOJA, SUNCOKRET,

^I^AK. 

Sem Stoun
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A A A J I R A K U A R A R U I A @ S

B K A K T U S U G A R A P S A G A C

БИЉНА ОСМОСМЕРКА

DREVNA GARA

ANAGRAM (7, 6)

РЕБУС (6, 5)

Dejan Mini}

Dinko Kne`evi}

Postavka: 4, 3, 4

ANAGRAM

Ja sam MLA\I  IŠ'O

u taj ba~ki grad, 

a wegovo ime 

ti prona|i sad!

Gojko Mandi}
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СПОРТ

КО Ш А Р К А 

Центар Миленијум, судије: Влаховић, Јевтовић, 
Марковић

ВРШАЦ: Симић 13 (5 ск, 7 ас), Јањић 10, Дукић, 
Питерсон 18 (4 ас), Недељковић 4, Мајсторовић, 
Газибеговић 9, Димић 29 (5 ск), Живановић 2 
Јековић 5, Николић 5.

ДУНАВ: Мајсторовић 4, Бургић, Антић, Малиџан 
11 (7 ас), Ковачевић 9, Вуковић 9 (5 ск), Нешовић, 
Миљковић, Грковић 14, Радуловић 8 (6 ас), 
Вучићевић 19 (5 ск), Јузбашић 16 (6 ск).

Права је штета за љубитеље кошарке што ове 
сезоне не могу да присуствују утакмицама Вршчана 
у Центру Миленијум јер су све само не досадне. У 
узбудљивом, заосталом, мечу 14. кола изабраници 
тренера Владимира Лучића савладали су одличан 
састав Дунава и остварили седми овосезонски 
тријумф. Јунак победе Вршчана био је искусни 
Милош Димић, пружио је најбољу партију од почетка 
првенства и био прави лидер тима, што се и очекује од 
играча његове класе.

Међутим, после уводне четвртине гости из Старих 
Бановаца били су ближи победи. Брзо су створили 
двоцифрену предност (28:17) и та залиха омогућила 
им је да играју лепршаво у нападу, са широком 
лепезом нападачких опција а ударне игле били су 
шутерски надахнути Грковић, покретљиви центар 
Јузбашић и продорни Малиџан.

Вршчани до иницијативе и резултатског преокрета 
долазе захваљујући изванредно одиграној трећој 
четвртини, у којој су се непогрешивом Димићу 

прикључили Питерсон и Газибеговић. У последњих 
десет минута ривали су се чак девет пута смењивали 
у вођству а резултатска неизвесност кулминирала је 
у пенал завршници у којој су Вршчани имали више 
нерава. Тренер Лучић је на конференцији за медије 
рекао да је задовољан јер је његов тим славио иако 
није играо добро, док је стратег Дунава Ашћерић 
био незадовољан због техничких грешака његових 
момака у кључним тренуцима.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ТРИЈУМФОВАЛИ У ЗАОСТАЛОЈ УТАКМИЦИ 14. КОЛА КЛС

ДИМИЋ УПЕЦАО АЛАСЕ
ВРШАЦ - ДУНАВ 95:90 (17:28, 24:20, 26:18, 28:24)

Партија сезоне: Милош Димић

ФУД БА Л

После месец и по дана одмора фудбалери 
ОФК Вршца на Светог Јована почели су 
припреме за пролећни део сезоне. Шеф 
стручног штаба Ненад Мијаиловић окупио 
је на главном терену стадиона под Кулом 
чланове сениорског и кадетског тима а на 
првом тренингу прозвао је 27 фудбалера. 
Неки момци су још увек на поштеди 
због здравственог стања, ускоро ће на 
тренинзима радити 37 играча. Први део 
припрема екипа ће обавити у Вршцу, потом 
следи одлазак у Босну и Херцеговину.

- Све што нам је било неопходно 
за добар припремни период управа 
клуба је обезбедила. Мислим да смо у 
сваком смислу напредовали у односу на 
претходну полусезону, и организационо и 
инфраструктурно, жеља свих у клубу је да 
се тај тренд настави. 

Играчи ОФК Вршца су пре званичног 
почетка припрема обавили тест физичке 
припремљености, чланови стручног 
штаба са задовољством констатовали да 
су сви успешно одрадили индивидуалне 
програме.

- Резултати тестирања су добри што ме 
радује имајући у виду да нас чека шест и 
по недеља тешког и напорног рада. Ми 
смо тим са потенцијалом, са пуно младих 
играча, показали смо да је ово средина 
добра за стасавање младих фудбалера.

У зимској паузи ОФК Вршац је напустило 
неколико играча, али тренер Мијаиловић 
истиче да нико од њих није отишао у клуб 
нижег ранга.

- Филип Илић је на припремама у 
Анталији са нашим суперлигашем Инђијом, 

Пуповић је прешао у редове црногорског 
суперлигаша Зете,  Матковић је нови 
играч Радничког из Сремске Митровице, 
Спасић је већ члан лидера наше групе 
Српске лиге Младости из Новог Сада. Сви 
ови трансфери су добра референца за 
наш клуб, потврда доброг рада и малопре 
изречене констатације да ова средина 
погодује младим талентима. Искусни 
Небојша Станков прекомандован је у наш 
развојни тим, Јединство из Влајковца, где 
ће својим искуством помагати у развоју 
младих играча.

Новајлија у екипи је Игор Милановић, 
игра на позицији задњег везног, бонус 
играч који је прошао омладинску школу 

Рада,стиже из лазаревачке Колубаре. 
Очекујемо долазак још једног бонус играча 
на позицији левог бека, једног младог и 
једног искусног нападача. 

Екипа ће у првом делу припрема 
користити домаће спортске објекте: 
Градски стадион, градски парк, балон 
Спортског центра Ветрењача и Центар 
Миленијум. После две и по недеље екипа ће 
се преселити у Тузлу где ће провести четири 
дана и одиграти меч са премијерлигашем 
БиХ,Слободом, потом следи одлазак у 
Крупањ где ће се радити још осам дана 
и одиграти две припремне утакмице, са 
омладинским тимом новосадске Војводине 
и Мачвом из Богатића. По повратку у Вршац 

ОФК Вршац ће одиграти три припремна 
меча са зонашима, Јединством из Влајковца, 
Младости из Омиљице и пландиштанском 
Слогом. Генерална проба биће утакмица 
против Смедерева.

- Морам да истакнем да сам веома 
задовољан финансијском ситуацијом у 
клубу на чему смо изузетно захвални Граду 
Вршцу. Свесни смо да морамо обезбедити 
и друге изворе финансирања, наша управа 
успева у томе што показује снагу тих људи. 
Имамо доста пријатеља, ентузијаста, 
љубитеља спорта који нам помажу, свима 
велико хвала.  Радује ме чињеница да 
смо испред многих клубова који имају 
на располагању далеко више средстава, 
имамо систем који не зависи од тога колико 
ћемо пара потрошити већ колико ћемо 
квалитетно радити, нагласио је Мијаиловић.

У зимској паузи ојачан је стручни штаб 
ОФК Вршца, поред првог тренера Ненада 
Мијаиловића, његовог помоћника Ивана 
Илијевског, тренера Бојана Чукића и Љубана 
Вучковића, тренера кадета Марина Миока, 
тренера млађих кадета Перице Ранкова, 
тренера пионира Горана Милићевића, 
ново име је Никола Игњатијевић, бивши 
фудбалер београдске Црвене звезде, 
стручњак са А лиценцом.

- Новост у раду нашег клуба од ове 
полусезоне је да ће на сваком тренингу 
било које селекције бити најмање четири 
тренера. Жеља нам је кадете што боље 
спремимо за борбу за опстанак у Кадетској 
лиги Србије, закључио је Мијалиловић. 

Б.Ј. 

ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ 

ЗАЛЕТ ЗА НОВА ИСКУШЕЊА 
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НОВА ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА 
ВРШЦА У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШЧАКЕ 
РАСТУРИЛЕ СИСТЕМ

ВРШАЦ – СИСТЕМ 2000 77:62 
(25:15, 23:6, 15:18, 14:20)

У мечу без резултатског узбуђења Вршчанке 
су убедљиво савладале састав скромних 
могућности из Смедеревске Паланке и 
наставиле низ победа који их је довео на 
врх табеле. Изабранице тренера Мирослава 
Кањевца комплетан посао око освајања нових 
бодова обавиле су у првом полувремену када 
су стекле предност од 24 поена разлике (48:24). 
У наставку су Вршчанке „спустиле гас“ прилику 
да забележе прве минуте у овој сезони добиле 
су Ања Митрашиновић и Милана Михајловић, а 
реконвалесцент Душица Станаћев је на добром 
путу ка потпуном опоравку од инфекције 
корона вирусом. Сања Дунђерски имала је 
шутерски шоу у другој четвртини када је везала 
три тројке у три напада, укупно је убацила 22 
поена. Солидан наступ имале су Ана Милетић 
(14 поена, 6 асистенција) и Тамара Репац (8 
поена, 8 скокова, 6 асистенција). Код гошћи 
најефикасније биле су Спахић (29) и Дракулић 
(23).

Спремни за напоран рад и пролећна искушења: Играчи и стручни штаб ОФК Вршца
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