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У Свечаној сали Градског музеја, у четвртак, 
22. децембра, одржан је традиционални 
Новогодишњи коктел Града Вршца којем су 
поред домаћина присуствовали и вршачки 
привредници, као и директори градских 
институција. Овогодишњи коктел, био је 
ипак другачији него претходних година јер 
је имао и хуманитарни карактер.  

Како је овај део године период 
даривања, а Град Вршац већ је обезбедио 
новогодишње пакетиће за све вршачке 
малишане, покренута је акција даривања и 
деци којој можда нема ко да купи поклон. На 
величанственој јелки налазиле су се коверте 
са писмима Деда Мразу, која су написала 
деца из Дома за децу и омладину “Вера 
Радивојевић” из Беле Цркве. Више од 60 
вршачких привредника који су се одазвали 
овој племенитој акцији узело је коверат са јелке и они ће 
у складу са жељом, исказаном у писму, обрадовати децу. 
Пакетићи ће деци из Беле Цркве бити уручени 4. jануара 
у Градском музеју, када ће за њих бити организована и 
дечја новогодишња представа, као и обилазак града.

Званице је поздравила Градоначелница Вршца 
Драгана Митровић.

- Како је крај године обично време када сабирамо 
резултате, могу са поносом рећи да су и годину на 

измаку обележиле значајне инвестиције. Улагањем у 
инфраструктуру реализовали смо неколико важних 
пројеката и на тај начин створили могућност за 
унапређење привредног амбијента. Улагали смо и у 
здравство, образовање, културу, спорт...

Ни један сегмент друштва није изостављен. Вођена 
је социјално одговорна политика, посебна пажња 
посвећена је породици и деци. Еколошки стандарди 
су подигнути до нивоа да је Вршац један од најбољих 
примера у Србији, истакла је градоначелница.

- Вођени пре свега потребама грађана, 
али и даљег развоја нашег града и 
у наредној 2023. години планирали 
смо још значајнија улагања у свим 
областима. Како у граду, тако и у нашим 
селима Јер су нам једнако важни услови 
живота свих суграђана. Привредницима 
ћемо бити поуздан партнер у свим 
пројектима ширења производних и 
других активности, како бисмо заједно 
наставили да развијамо наш Вршац. 
Такође, захваљујем се на великој подршци 
коју смо имали од Владе а републике 
Србије, Аутономне покрајине Војводине 
и Председника републике Александра 
Вучића, нагласила је градоначелница 
Митровић и додала:

- Желела бих да се захвалим и нашим 
привредницима што су се одазвали хуманитарној акцији 
у којој ће испунити новогодишње жеље деци из дома за 
незбринуту децу. Ми смо као Град Вршац обезбедили 
новогодишње пакетиће за све вршачке малишане, а 
вама хвала што ћете испунити специјалне жеље деци 
из дома Вера Радивојевић у Белој Цркви, закључила 
је своје обраћање гостима коктела, градоначелница 
Вршца Драгана Митровић.

ХУМАНИТАРНИ НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ ГРАДА ВРШЦА

ПРИВРЕДНИЦИ ВРШЦА 
ДАРИВАЛИ НЕЗБРИНУТУ ДЕЦУ

Црвени крст Вршац организовао 
је у уторак, 27. децембра, поделу 
новогодишњих пакетића за породице 
и децу кориснике Програма народне 
кухиње. Традиционалну акцију Црвеног 
крста „Један пакетић много љубави“, 
Црвени крст Вршац реализује уз подршку 
Града Вршца и донатора великог срца 
са жељом да се корисницима улепшају 
новогодишњи празници. Акцији „Један 
пакетић много љубави“ прикључили 
су се и остали привредници како би се 
обезбедио што већи број пакетића како 

бисмо обрадовали и унели радост у 
породице без обзира на њихову старосну 
структуру. Ове године више од 600 
пакетића подељено је у највећем броју 
деци од 2 до 14 година, али и породицама 
без деце и старијим самачким 
домаћинствима који су на Програму 
народне кухиње. У просторијама Црвеног 
крста Деда Мраз је уз помоћ волонтера 
делио пакетиће, док ће караван љубави 
обилазити насељена места и поделити 
новогодишње пакетиће корисницима.

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА У ЦРВЕНОМ КРСТУ ВРШАЦ

ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, МНОГО ЉУБАВИ

Град Вршац је ове године обезбедио 
новогодишње пакетиће за сву децу 
рођењу од 2012. до 2022. године. 
Пакетићи су у понедељак подељени у 
Центру Миленијум, где су деца имала 
прилику и да се сликају са Деда Мразом, 
као и да погледају премијеру дечјег 
мјузикла „Нова година у јежевој кућици“, 
насталог у сарадњи НП „Стерија“, Цента 
Миленијум, „Еду театра“ и Музичког 
центра „Звончићи“. 

- Велико нам је задовољство што смо и 
ове године успели да обрадујемо готово 
5.000 малишана, не само са територије 
града, већ и из вршачких села. И ове 
године смо пакетиће поделили у девет 
категорија, деца су разврстана и по 
узрасту и по полу. Водили смо рачуна 
при одабиру играчака да оне буду 
едукативног карактера, али и да то 
буде нешто чему ће се наши малишани 

обрадовати – рекла је Драгана Митровић, 
градоначелница Вршца. 

Градоначелница је истакла да су и 
ове године уручени пакетићи деци из 
социјално угрожених породица, а по 
први пут Град Вршац је организовао 
и хуманитарну акцију за децу из Дома 
„Вера Радивојевић“ у Белој Цркви. 

- Подржали смо као град све 
манифестације и акције различитих 
удружења. Ове године организовали 
смо и Новогодишњи коктел који је имао 
хуманитарни карактер, где су за Дом за 
децу и омладину из Беле Цркве – додала 
је градоначелница Вршца. 

У оквиру новогодишњег каравана 
пакетићи су уручени и деци из свих 
насељених места Града Вршца, а у 
појединим местима одиграна је и 
новогодишња представа. 

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО ПОКЛОНЕ ЗА 5.000 МАЛИШАНА 

УРУЧЕНО 5.000 НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА
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Градоначелница Вршца, Драгана 
Митровић, у новогодишњем 
интeрвјуу осврнула се на најважније 
резултате градске власти у 
Вршцу. Говорила је о реализацији 
планираних пројеката у 2022. години, 
као и о буџету и плановима за 2023.

Како оцењујете годину за нама када 
је у питања реализација зацртаних 
планова? 

Заиста можемо бити задовољни 
постигнутим у години која је за нама 
у којој смо остварили много добрих 
резултата. Међу најважнијима је свакако 
покретање радова на новој индустријској 
зони Север, као и милионска улагања 
државе у даљи развој аеродрома и 
Пилотске академије у Вршца. Такође смо 
поносни на велика улагања у медицинску 
опрему, али и на то што смо приступили 
припреми документације и пројектовању 
како би Вршац добио нову модерну 
болницу. Наравно, доста смо улагали и 
у систем образовања. Бринули смо и о 
најмлађима, па смо у 2022. отпочели са 
градњом новог вртића у Вршцу, али и 
као и предходних година обезбедили 
новогодишње пакетиће за сву децу са 
територије Града Вршца старости до 
10 година. Завршили смо изградњу 
станова и заједно са комесаријатом за 
избеглице уручили кључеве и збринули 
40 породица. Такође, решили смо 
вишедеценијски проблем изградњом 
новог гробља у Вршцу, јер је старо у 
потпуности попуњено без могућности 
проширења. Овом инвестицијом решен 
је велики проблем, који се сада сигурно 
деценијама неће поново појавити.

Добри резултати у претходној 
години сигурно Вас обавезују 
на темељније и још одговорније 
планирање за наредну. О чему ће се 
посебно водити рачуна?

О плановима за следећу годину може 

се много видети и из недавно усвојеног 
буџета. Као и  свих претходних година, 
полазну основу за планирање буџета  
чинило је наше  опредељење да буџет  за 
2023. годину мора бити реалан у обиму и 
планиран тако да у све области тј, сектори 
буџета и сви корисници буџета добију 
довољно средстава за активности, а 
да се при томе не угрозе инвестиције. 
Стога смо и Одлуку о буџету за 2023. 
годину припремали  крајње одговорно 
и  реално, али уважавајући истовремено 
обавезу да наставимо са путем развоја 
и стварања нових вредности. Буџет 
смо планирали тако да равномерно 

улажемо у наш град и наша села, да 
улажемо у образовање, да обезбедимо 
више средстава за децу и породицу и 
сектор социјалне заштите, да улажемо  
у пољопривреду, у културу, у туризам,  
комуналне делатности, саобраћајну 
инфраструктуру, заштиту животне 
средине, енергетску ефикасност. Да 
завршимо велике  капиталне пројекте, 

али и да започнемо нове. Буџет је 
развојни, јер доноси нове инвестиције, 
инвестиције које ће у будућности 
генерисати нова радна места.

Који су пројекти планирани у 2023. 
години?

Најзначајнији пројекти планирани 
за 2023. годину су завршетак изградње 
новог вртића у Вршцу, затим опремање 
инфраструктуром дела северне 
индустријске у Вршцу, као и изградња и 
реконструкција улица, путева и других 
јавних површина за које је издвојено 
73.8 милиона динара, као и текуће 
поправке и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре вредно 120 милиона 
динара, што је готово двоструко више 
него 2022. године. Овим средствима 
ћемо поправити велики број дотрајалих 
улица и тротоара. У плановима стоји 
и изградња линије муља, којом ће се 
заокружити комплетан систем за прераду 
отпадних вода, а то је посао вредан 121 
милион динара. Планирана вредност 

комплетног пројекта је 343.6 милиона 
динара, а он ће се спроводити у 2022., 
2023. и 2024. години. Један од важних 
пројеката је и реконструкција кружне 
раскрснице уместо семафора на улазу 
из правца Зрењанина. Као и завршетак 
започетих радова по пројектно техничкој 
документацији и грађевинској дозволи за 
школску фискултурну салу у насељеном 
месту Уљма. Такође и опремање 
позоришта савременом опремом за 
светло, звук и видео 9.8 милиона динара. 
Вредност пројекта је 32.6 милиона 
динара. Реализација пројекта започета 
је у последњем кварталу 2022.године, 
а пројекат ће  бити завршен почетком 
2023. године. За енергетску санацију 
стамбених зграда, породичних кућа 
и станова коју спроводи Град Вршац 
у сарадњи са средствима Републике 
издвојено је 16 милиона динара.

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

Град Вршац је значајна средства 
претходних година обезбедио из 
виших нивоа власти. Да ли ће се 
наставити са том праксом?

У 2023. години врло активно ћемо 
учествовати у конкурсима код виших 
нивоа власти и код разних фондова-
донатора, у циљу добијања бесповратних 
средстава за реализацију пројеката, 
а све у интересу свих грађана Вршца, 
закључила је Градоначелница Драгана 
Митровић.

У 2023. ГОДИНИ НАСТАВЉАМО ПУТЕМ РАЗВОЈА
ИНТЕРВЈУ: ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ

У години која је за нама 
оправдали смо поверење 
наших суграђана и 
постигли видљиве 
резултате. Одлучни смо 
да у периоду, који је 
пред нама, наставимо 
да радимо у најбољем 
интересу свих грађана 
Вршца. Желим вам да  
новогодишње и божићне 
празнике проведете са 
својим најмилијима и да 
вам свима донесе здравље 
и успех на сваком пољу.

Градоначелница Вршца
Драгана Митровић
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE 

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

SĂRBĂTORI FERICITE
VĂ UREAZĂ ELEVII

ŞI COLECTIVUL LICEULUI
“BORISLAV PETROV BRACA”!
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Град Вршац набавио је савремени 
ноћни радар T – ласер 3 који ће 
користити саобраћајна полиција ПС 
Вршац. У Градској кући је, у среду, 28. 
децембра, извршена примопредаја 
уређаја и обука за коришћење 
којој су присуствовали припадници 
саобраћајне полиције. У питању је 
модеран, квалитетан и поуздан уређај 
који детектује брзину и регистарске 
ознаке на великој удаљености. 
Захваљујући набавци овог уређаја 
омогућена је контрола брзине 
кретања возила и у ноћним условима 
и санкционисање прекршаја ове 
врсте. 

- Ово је веома значајно за наш град. 
Нисмо имали овај уређај и није била 
могућа контрола брзине у ноћним 
условима. И сами знате да се велики 
број тешких саобраћајних незгода 
дешава током ноћи. Ово ће веома 
допринети повећању безбедности 
наших суграђана, не само јер ће 
саобраћајна полиција моћи да 
контролише брзину, већ ће и само 
сазнање да овакав апарат постоји 
возаче усмерити да смање брзину и 
прилагоде је условима вожње. Сем 
тога, град је набавио рачунарску 
опрему за полицијску станицу 

и сада ће паркинг сервис бити 
повезан са полицијском станицом и 
имаћемо могућност боље контроле 
непрописног паркирања, рекао је 
Мирослав Лепир, председник Савета 
за безбедност саобраћаја Града 
Вршца.

У наредном периоду Град Вршац 
ће за ПС Вршац набавити и уређај за 
откривање психоактивних супстанци 
као и другу опрему у циљу повећања 
безбедности. Милан Зимоња, 
начелник Одељења саобраћајне 
полиције ОУП Вршац истиче да је 
локална самоуправа препознала циљ 
Министарства унутрашњих послова 
и набавком овог уређаја допринела 
повећању нивоа безбедности 
учесника у саобраћају.

- Стратегија нашег министарства 
је да дугорочно улаже у унапређење 
рада саобраћајне полиције кроз 
набавку уређаја и опреме за 
контролу брзине кретања и других 
прекршаја, како на државним, 
тако и на локалним путевима. Овај 
уређај има вишеструки значај и на 
њему могу да нам позавиде и неке 
европске полиције. Има могућност 
ноћног рада и није предвиђен само за 
кажњавање учесника већ и за надзор 
над државним и локалним путевима. 
Ово је и један од подстрека за наш 
бољи рад и надам се да ће локална 
самоуправа на овај начин и убудуће 
улагати не само у саобраћајну 
полицију, већ и у друге организационе 
јединице Полицијске станице Вршац.

Његов домет је од пресудног 
значаја. Он може да мери до 1800 
метара. Полицијски службеници су 
већ радили са овим врстама радара и 
доста су добро упућени, али ми ћемо 
их додатно обучити око ноћног рада, 
нагласио је Мирослав Симић, члан 
техничке подршке.

ГРАД ВРШАЦ НАБАВИО САВРЕМЕНИ НОЋНИ РАДАР ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ

ДЕТЕКТОВАЊЕ БРЗИНЕ У НОЋНИМ УСЛОВИМА

Новогодишњи караван са Деда 
Мразом обишао је насељена места 
како би свој деци били додељени 
пакетићи које је ове године 
обезбедио Град Вршац. Једна од 
успутних станица каравана био је и 
Дом културе у Уљми где су малишани 
са великим нестрпљењем и 
одушевљењем дочекали Деда Мраза. 

У оквиру каравана су по први 
пут организоване и представе у 
свим већим насељеним местима. 
Представу „Нова година у јежевој 
кућици“ извели су Еду театар и НП 
„Стерија“. 

- Срећни смо што смо део ове 
акције. Овакве акције деци много 

значе, не само пакетићи, које деца 
наравно воле да добију, већ и 
културни садржаји. Без обзира што 
се и наше позориште труди да често 
обилази села, ипак су деца у овим 
местима у неку руку ускраћена 
за то да могу да оду у позориште 
кад год пожеле. Драго ми је да су 
малишани из Еду театра уз подршку 
НП „Стерија“ обрадовали своје 
вршњаке у селима – рекла је Бојана 
Иванов Ђорђевић из Еду театра 
Вршац. 

Вук, сова, Деда Мраз и јеж само су 
неки од ликова који су се појавили 
у овој забавно-едукативној 
представи. 

НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ОБИШАО ВРШАЧКА СЕЛА 

ПАКЕТИЋИ И ПРЕДСТАВА ОБРАДОВАЛИ НАЈМЛАЂЕ 

Поводом јубилеја, 120 година од рођења и 80 
година од погибије Жарка Зрењанина Уче, народног 
хероја Југославије, СУБНОР града Вршца расписао 
је литерарни конкурс за ученике Основне школе 
„Жарко Зрењанин Уча“ из Избишта, на тему „Жарко 
Зрењанин Уча – учитељ слободе“ и за ученике 
Основне школе „Ђура Јакшић“ из Павлиша на тему 
„Учина последња станица“. Ауторима најбољих 
радова свечано су уручене награде у Градском 
музеју Вршац. 

Од радова приспелих на конкурс, одабрано је 

10 најбољих радова ученика школе из Извишта и 
7 радова ученика из Павлиша. Радове је оцењивао 
жири СУБНОР-а града Вршца. 

На додели награда наступили су музичари 
оркестра СУБНОР-а из Вршца „Као некад“, који су 
извели химну СУБНОР-а Србије „Партизан сам, тим 
се дичим“ и југословенску химну „Хеј, Словени“. 
Солисткиња Анђелија Стојановић и Лазар Марков 
на хармоници извели су песме „Војводина 
моја паорска“ и „Земљо моја“. Додела награда  
уприличена је у делу Музеја где се чува спомен-

збирка Паје Јовановића, па је овом 
приликом ученицима о славном сликару 
говорио магистар Томислав Сухецки. 

Поред награда ђацима, СУБНОР је 
доделио и захвалнице наставницима и 
менторима за доследно васпитавање 
ђака у духу родољубља и слободарства. 
Субнор града Вршца годинама уназад, 
заједно са школама и месним заједницама 
из Избишта и Павлиша,приређује Мали 
час историје, посвећен сећању на 
мештане, хероје пале у  борби против 
фашизма. У знак признања и захвалности 
Основној школи „Жарко Зрњанин Уча“ 
из Избиштау и Основној школи „Ђура 

Јакшић“ из Павлиша, СУБНОР града Вршца уручио је 
златну повељу за очувањe традиције антифашизма, 
историјске истине о борби народа Србије за 
слободу. Испред избиштанске основне школе 
примио ју је директор Драган Ђурић, а испред 
школе из Павлиша професорка Нада Тодоровић. 
Свим награђеним ђацима уручени су и новогишњи 
пакетићи, такође дар ДУБНОР-а града Вршца. 

Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-а 
града Вршца, говорио је о значају и доприносу 
борбе за слободу вршачког антифашистчког 
корпуса, предвођеног легендарним „црвеним 
генералом“ Жарком Зрењанином Учом, као  и o 
значају сећања и чувања успомене, као праву да 
своју децу учимо да воле, чувају  и бране своју 
домовину Србију. 

ПОВОДОМ 120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА И 80 ГОДИНА ОД ПОГИБИЈЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА УЧЕ 

СУБНОР ВРШЦА ОРГАНИЗОВАО 
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА ОСНОВЦЕ 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ 
Награђени су ученици из Избишта: Вук Пеђа 

Ловрић, 8/1, Александар Стојковић 6/2, Ирена 
Бранков 8/2, Богомир Калаи 6/2, Марко Тешић 
5/2, Павле Јанковић 5/1, Алекса Миланов 8/2, 
Анђело Моњин 5/1, Алекса Царан 8/2, Богдан 
Влашић 5/2. Ментори ђака били су наставници 
Орнела Влашић Ловрић и Предраг Ловрић. 

Награђени ђаци из Павлиша су: Јелена 
Толанов 7/1, Владимир Чејић 7/2, Нина Ђурић 
5/1, Иван Тот 5/2, Лука Богићев 5/2, Тара Радишић 
5/1 и Ремзи Круези. Ментор ученика из Павлиша, 
била је професорка Нада Тодоровић. 
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Црвени крст
 Вршац

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГРАДА ВРШЦА

С р е ћ н е 
н ово год и ш њ е 

и  бож и ћ н е 
п р а з н и ке 

же л и

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

SREĆNU NOVU 
2023. GODINU 

I BOŽIĆNE PRAZNIKE 
ŽELI

DOM OMLADINE
VRŠAC

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА СВОЈИМ 
СУГРАЂАНИМА ЧЕСТИТА 

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

и божићни 
празници!

Пољопривредна стручна служба

„АГРОЗАВОД“ доо

Срећни 
новогодишњи 

и божићни 
празници!
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Плутарх је писао да је 
Атлантик тешко препловити, 
јер је пун житког блата. По 

његовом мишљењу море је 
лепљиво као блато. У једном 
делу које се приписује 
Аристотелу говори се да 
је један феничански брод 
пловећи иза Херкулових 
стубова био онемогућен 
да плови због густог сплета 
водених биљака. 

Велики историчар 
Херодот, позивајући се 
на неког изасланика 

персијског цара Ксеркса, 
пише да је Атлантик 
немогуће препловити због 
огромног мора мочварног 
блата. 

Извор: Политика

Ораси су одлична 
грицкалица, сјајан 
међуоброк за наше здравље, 
а пре свега одлично утичу 
на мозак и памћење. 
Наиме, ораси имају пуно 
нутритивних предности 
и налазе се на списку 30 
најздравијих намирница које 
треба да једете сваки дан.

Имунитет
Порција ораха од 25 

грама препуна је протеина, 
влакна и магнезијум, пише 
Рил симпл. Ораси су и добар 
извор витамина Б6.

Здраве масти
Ораси су јединствени 

међу орашастим плодовима 
јер садрже готово потпуно 
здраве, полинезасићене 
масти. Заправо, ораси су 
једини орашасти плод с 
високом количином АЛА.

Антиоксиданси
Међу орашастим 

плодовима, ораси 
имају највећу количину 
полифенола. То су биљни 
антиоксиданти који играју 

корисну улогу у здрављу 
срца, когнитивног здравља, 
упале и одређене врсте рака.

Когнитивно здравље
Ораси нуде важне храњиве 

састојке који подржавају 
здравље мозга, једна студија 
наводи да једење ораха 
може помоћи у побољшању 

успешности тестова 
когнитивних функција за 
памћење, концентрацију и 
брзину обраде података код 
одраслих.

Контролисање тежине
Одређена храна корисна 

је за пружање осећаја 
ситости и задовољства, а 

истраживања показују да 
ораси могу бити једна од 
њих. Повећање дневне 
потрошње орашастих 
плодова за само 12 грама 
повезано је са контролом 
апетита. испод нуле.

Фото (Pixabay)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КО ЈЕ 
АТЛАНТИК 
ОПИСИВАО 

КАО 
МОРЕ 
ПУНО 

БЛАТА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Просечној одраслој особи 
потребно је од седам до девет 
сати непрекинутог ноћног сна 
за нормално функционисање 

организма. Међутим, колико сна је 
превише?

Мањак сна је пошаст модерног доба 
па се увек истиче важност довољне 
дужине сна током ноћи. Међутим, 
ретко се говори о хиперсомнији 
односно прекомерном спавању и 
његовом утицају на организам. Наиме, 
после више од деценије као лекар 
хитне помоћи доктор Цезар Карбало 
одговорио је на једно од најтраженијих 
питања - да ли је лоше спавати 
прекомерно?

„Не препоручује се да пуно спавате. 
Спавање дуже од девет сати има штетне 
последице по здравље јер укључује 
поремећај сна који је једнако негативан 
као и мало спавање. Ово је прва ствар 
коју треба да знате”, рекао је.

У случају депресије, један 
од симптома који се уочавају је 
хиперсомнија, односно чест боравак у 
кревету. Дуго боравак у кревету доводи 
до дијабетеса, јер се високи нивои 
глукозе похрањују због неактивности 
којом се та глукоза не сагорева.

Спавање дуже од девет сати повећава 
ризик од кардиоваскуларних болести, 
узрокује повећање залиха глукозе, 
утиче на гојазност, преноси Кликс.

Извор: Политика

ШТА НАМ РАДИ 
ПРЕВИШЕ СНА

ЗАШТО СУ ОРАСИ ЈЕДНА ОД 
НАЈЗДРАВИЈИХ НАМИРНИЦА
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Пројекат заштите биодиверзитета језера 
Палић и Лудаш „Еколакус“ који је највећим 
делом финансирала Немачка развојна банка 
са 7,8 милиона евра и Град који је уложио 
милион, окончан је и то успешно, оцењују 
надлежни. Међутим, квалитет воде у Палићком 
језеру иако знатно бољи, још увек не испуњава 
параметре који су потребни за купање.

Унапређење рада пречистача и прикључивање 
682 корисника на канализациону мрежу у насељу 
Палић, успостављање заштитне зоне око језера, 
као и излов инвазивних врста риба — то су 
четири кључне мере пројекта „Еколакус“ које су 
реализоване током четири године.

Иако су спроведене све мере и отпадна вода 
се више не улива у језеро, док је укупан унос 
фосфора преполовљен, квалитет воде у четвртом 
сектору Палићког језера још увек није за купање 
и рекреацију, будући да то није ни био примарни 
циљ, већ заштита флоре и фауне, појашњава 
стручни консултант Марко Стојчић.

-Сам пројекат заштите биодиверзитета језера 
Палић и Лудаш „Еколакус“ није био директно 

усмерен на побољшавање воде у смислу довођења 
воде на квалитет за купање, али наравно да 
очекујемо да ће у наредном периоду и наши 
ангажмани и напори узроковати и да ће вода доћи 
на такав квалитет да се у њој може безбедно купати.-

И док нико са сигурношћу не може да предвиди 
када ће се језеро вратити купачима, извесно је да су 
за тако нешто потребне неке нове мере.

“Да бисмо језеро вратили купачима, морамо да 
урадимо пречишћење језера Палић. Има неколико 
идеја, определићемо се за ону која је најефикаснија, 
па затим други параметар ће нам бити временско 
трајање“ додаје је градоначелник Стеван Бакић.

Градоначелник је додао да су у оквиру пројекта 

изграђено 22 километра канализационе мреже 
у насељу Палић, црпна станица и потисни вод у 
дужини од пет километара, као и да је унапређен 
рад пречистача отпадних вода у Суботици.

- Осим тога, изграђен је зелени заштитни појас 
око језера Палић и језера Лудаш, са платформама, 
осматрачницама и одмориштима, као и пешачко-
бициклистичка стаза на обали језера Палић. 
Извршена је и биоманипулација, излов коровских 
врста рибе, што у комбинацији са наведеним 
инвестиционим мерама има за циљ очување 
биолошке разноврсности и побољшање квалитета 
воде у језеру Палић и језеру Лудаш.-

Да побољшања у квалитету воде има и да се 
екосистем полако опоравља показује и најновији 
извештај Завода за јавно здравље.

У првом случају се то односи на укупан фосфор 
који је из пете класе прешао у трећу класу која 
је примањива за рекреацију и купање, ту су још 
остали неки параметри који су и даље четврта или 
пета класа, али у глобалу се види побољшање“ — 
оцењује Дијана Барна, из Завода за јавно здравље 
Суботица.

Б. Николић
Извор: Нове суботичке новине

Удружења за помоћ Ментално недовољно 
развијеним особама Града Сомбора (МНРО) 
приредило је прошлог петка вече захвалности 
за своје чланове, њихове родитеље, пријатеље 
удружења и сараднике. Председница Удружења 
МНРО Катарина Салкановић, упознала је госте 
са активностима које су реализовали током 
године и исказала захвалност свима који су 
допринели раду удружења.

- Ово вече назвали смо „Вече захвалности” јер 
смо заиста захвални што сте препознали наш 
рад, потребе наше деце и младих. Нарочито сам 
захвална родитељима који улажу своје слободно 
време и више него што могу, као и својим колегама 
који поред мноштва обавеза долазе овде и заиста 
улажу енергију за добробит деце и младих овог 
града. Овај скуп показује да постоји потенцијал да 

се негде у будућности промене норме и да наши 
корисници не губе своја права на породичне 
пензије, него да могу да раде додатно и да искористе 
своје капацитете да буду равноправни чланови 
друштва као што они заправо и јесу - истакла је 
Катарина Салкановић. 

Удружење за помоћ Ментално недовољно 
развијеним особама Града Сомбора је овом 
приликом доделило захвалнице и поклоне 
организацијама и појединцима који су 
учествовали у њиховом раду. Дипломе су 
уручене „Малом краљевству“, „Сомборском 
едукативном центру“, ОШ „Никола Вукићевић“, 
Миодрагу Тепавцу, оцу Сави Николићу, 
Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе, „Сомборским новинама“, Гимназији 
„Вељко Петровић“, СМШ „Др Ружица Рип“, 
Драгану Кнежевићу из МЗ „Млаке“, Антонији 

Нађ Косановић, „Центру Планета“, Канцеларији за 
младе, Удружењу „Чепом до осмеха“, ШОСО „Вук 
Караџић“ и градоначелнику Ратковићу.

Т. С.
 Извор: Сомборске новине

Нов и Сад богатији је за још једну ком панију 
из области информационих технологија и то 
деценијама водећу у свету - ИБМ. 

Црвену врпцу на отварању њихових пословних 
просторија на Булевару Европе пресекла је Владе 
Републике Србије Аном Брнабић, а на догађају је 
био и градоначелник Новог Сада Милан Ђурић. 
Они су разговарали са запосленима који су их 
упутили у рад ИБМ, као и са руководством које им 
је на састанку предочило планове за будућност. 
Брнабићева истакла је да је ово диван дан за 
Нови Сад и Србију.

- Отварамо развојни центар ИБМ-а, највеће 
глобалне компаније која је претеча читаве ИТ 
индустрије. Када ИБМ дође да послује негде, то 
је велики сигнал да сте значајна дестинација на 
светској мапи. Та компанија у главном граду већ 
послује, али досад нису развијали технологију у 
Србији. Сад један велики ИБМ отвара свој развојни 
центар управо код нас и то у Новом Саду. Тај потез 
значи много за будућност ИТ индустрије и за наш 
привредни сектор - истакла је Ана Брнабић.

Списку од 900 ИТ компанија које послују у Новом 
Саду, придружила се једна од водећих америчких 
ИТ компанија, рекао је градоначелник Милан 
Ђурић пожелевши запосленима срећан почетак 
рада у Новом Саду.

- ИБМ је изабрао је нашу државу за ширење 
свог пословања. Прво у Београду, отварањем 
канцеларије која запошљава 60 људи, а данас 
присуствујемо отварању канцеларије ове 
компаније и у Новом Саду. Она тренутно 
запошљава преко 30 наших суграђана, али са 
потенцијалом и планом ширења који подразумева 
запослење још толико стручњака из ове области. 
ИТ компаније у нашем граду запошљавају скоро 10 
000 лица, са тенденцијом да се тај број удвостручи. 

Као Град, наставићемо да пружамо максималну 
подршку ширењу и развоју ИТ сектора. Хвала 
председници Владе и председнику Републике на 
свесрдном ангажовању када је у питању долазак 
великих светских брендова, попут ове компаније 
и честитам руководству на овом пословном 
подухвату.

Директор ИБМ за Србију Никола Полић 
нагласио је да ће на простору од око 500 
квадратних метара радити на развоју софтвера 
млади инжењери, који су се школовали, углавном, 
на Факултету техничких наука и Природно-
математичком факултету у Новом Саду. Присутни 
су били и Патриција Нојман из ИБМ компаније, 
као и потпредседник за развој Харли Дејвис 
који је изразио уверење да ће пословање у 
Новом Саду бити више него успешно и наду да 

ће се оно само развијати у будућности. Компанија 
ИБМ (International Business Machines Corporation) 
има седиште у Сједињеним Америчким 
Државама и бави се рачунарским технологијама-
производњом рачунарског хардвера, софтвера, 
услугама, хостингом и консалтингом. То је највећа 
компанија на свету која се бави информационим 
технологијама и држи највећи број патената у тој 
области 

Извор: Новосадски репортер

ВЕЛИКИ ИБМ 
СТИГАО У НОВИ САД

УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА ГРАДА СОМБОРА

ВЕЧЕ ЗАХВАЛНОСТИ ЗА ПРИЈАТЕЉЕ И САРАДНИКЕ

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ „ЕКОЛАКУС“, РЕЗУЛТАТИ ПРЕДСТАВЉЕНИ ЈАВНОСТИ

ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО ПОКАЗУЈЕ ЗНАКОВЕ ОПОРАВКА

БРНАБИЋ: 
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УДРУЖЕЊЕ „СУНЦЕ ВРШЦА“ ПРОСЛАВИЛО СВОЈ ДРУГИ РОЂЕНДАН

Удружење родитеља деце и одраслих са инвалидитетом 
„Сунце Вршца“ прославило је свој други рођендан. 
Прослави су присуствовали чланови и пријатељи „Сунца“, 
сви они који су се током године трудили да деци пруже 
помоћ и руку пријатељства и који су успели у својој намери 
да им обезбеде све услове за здравији раст и срећнији 
живот.

Иако једно од најмлађих удружења, и по стажу и по 
узрасту својих чланова, „Сунце Вршца“ носилац је бројних 
акција које излазе из сопствених оквира, тако што повезује  
и помаже остала удружења из домена социјалне заштите.

- Од ове године “Сунце Вршца” је пункт за 
дистрибуције донације хране „Банке хране Војводине“ за 
укупно шест удружења, Црвеног крста у Вршцу и Школе 

за основно и средње образовање „ Јелена Варјашки“. На 
тај начин желели смо да поред логистичке помоћи коју 
пружамо, на неки начин објединимо рад наших удружења 
јер заједно можемо много више, истакла је Маријета Банда, 
председница Удружења „Сунце Вршца“.

Поред тога “Сунце Вршца” је и носилац акције „Добри 
људи за срећу деце“, која се реализује на нивоу читаве 
Србије, за Вршац и околину. Акција је замишљена тако што 
грађани направе пакетић по сопственом избору, украсе га 
честитком и донесу у „Сунце Вршца“ које касније пакетиће 
донира деци из породица слабијег материјалног стања. 
У акцију су се међу првима укључили чланови Удружења 
младих „Из принципа“:

- Увек смо спремни да помогнемо онима којима 
је то најпотребније а посебно деци. Улепшати некоме 
детињство је најлепша ствар коју можете да урадите, рекла 
је Сара Павлов из Удружења младих „Из принципа“.

Удружење за своје чланове два пута недељно организује 
едукативне радионице и часове фолклора под стручним 
вођењем и надзором а које се реализују уз подршку Града 
Вршца:

- Град Вршац кроз конкурсе за Удружења из области 
социјалне заштите финансира и суфинансира пројекте који 
су потребни за рад и функционисање удружења и  њихових 
чланова. “Сунце Вршца“ окупља децу нижег узраста са 
проблемима у развоју и активно учествује у програмима 
које организујемо, овде сам увек када је потребно да им 
пружим подршку, навела је Маја Ристић Лажетић, члан 
Градског већа за ресор социјалне заштите.

„Сунце Вршца“ својим активностима показало је и овог 
пута да је за успех, заједнички рад и суживот потребна само 
добра воља свих нас који можемо да помогнемо, али и 
уживамо у друштву најмлађих који успешно савладају сваку 
препреку коју пред њих живот стави.

Ана Марић

ПРУЖЕНЕ РУКЕ ПРИЈАТЕЉСТВА
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Време настанка и израз лица, покрета, 
тела људи на Пајином Триптихону 
документују потпуну  уроњеност људи 
у идентитет свог рада, занимања, своје 
географије, све што функционише и јача 
животну позицију.

То време је и доба Фројдових 
револуција појмова идентитета. Давно пре 
компјутерских појмова он је раздвојио 
хардвер и софтвер ума, забиберио то 
маркетиншким табуима сексуалности 
и људи су се заинтересовали не само 
како употребљавати себе већ и одакле 
мисли навиру шта их прати итд. Наравно, 
триковима уметности на мах осетимо 
логику образаца корена наших мисли, 

збуњеност глорификујемо дајући јој ауру 
божанског или трансцедентног, а данас 
знамо све је то логика хемије менталних 
процеса која се назире у логикама 
делотворних уметничких подстицајних 
структура. 

Вероватно сваки човек поседује један 
или више талената. Проблем је колико 
су данас ти таленти замењени рутинским 
механизмима који певају, играју, сликају, 
сањају, предвиђају, чуде се уместо нас. 
Наши таленти спонтано пупе, муче нас, 
иако је њихово активирање испразно 
бавимо се њима јер та потмула исконска 
сила слути на суштину нашег идентитета 
и ко зна шта још, а име, презиме, посао 

и сва силна знања само су оперативни 
системи којима исцрпљујемо дух и тело и  
проводимо живот далеко од бића нашег 
суштинског идентитета који зрачи тугом 
напуштености што нас чини космички 
усамљеним. И ми скачемо у океан забаве 
заборава да у њему давимо себе.

Има неке магије, неког вештичарења 
у уметности. Слушамо музику, читамо 
поезију, гледамо слику, све разумемо, 
сигурни, самопоуздани, одједном нека 
несазнатљива логика структуре тих 
уметности хакује нас, ресетује, избаци 
из равнотеже и ми угледамо обрисе 
најдражег узвишеног бића, онолико себе 
колико тога можемо прогутати.

Паја је Триптихон сликао одмерено, 

његова грађанска дистанца није му 
дозвољавала да превише брка и утиче 
на туђе главе. Они који му спочитавају 
мањак ликовне слободе ћутке прелазе 
преко бројних његових скица, брзих 
експресивних слика, које је он радио 
успут а други су на томе правили каријеру.

Уметничко вештичарење постмодерне 
узнемиравало је људе и на крају отерало 
из простора  галерија где су сликом могли 
да тестирају да ли је њихова духовност 
још могућа а и да ли биће духовности 
дише. Уметношћу тога постајемо свесни, а 
недаћама то су наши анђели.

Т. Сухецки  

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

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

  Удружење „Креативна комуна“ из 
Вршца је на свој начин пожелело да свим 
нашим суграђанима честита предстојеће 
празнике, дарујући им библиотеку на 
железничкој станици у оквиру пројекта 
„Књига за срећан пут“.

- Желели смо да граду великог Стерије 
и Васка Попе придодамо још један 
културни кутак, који ће припадати свима 
који у Вршцу живе, али и онима који нам 
као туристи дођу у посету, истичу из 
“Креативне комуне”.

Ово је интерактивни пројекат, који 
подразумева да свако може додати књигу 
на полицу,може да чита чекајући воз, али и 
да књигу понесе на пут, уз то да дошавши с 
пута врати исту или неку другу на полицу, 

како би и остали путници могли узети 
нешто занимљиво за читање.

- Оваква пракса већ постоји у 
великим европским градовима, а ми се 
искрено надамо да ћемо заједничким 
ангажовањем успети да и код нас заживи. 

Реч је пре свега о култури људи да поштују 
добра од јавног значаја, деле и чувају 
заједничке вредности и саосећају са 
потребама других чланова заједнице. 

Велику захвалност дугујемо управи 
Железница Србије и управнику наше 
железничке станице у Вршцу, господину 
Сави Стојићу, јер су схватили нашу 
потребу да реализујемо овај пројекат и 
омогућили нам да поставимо библиотеку 
на железничкој станици баш тамо где смо 
желели.

Такође, подржали су нас и наши 
локални писани медији „Вршачке вести“ 
и „Вршачка кула“, тиме што ће се њихови 
недељни листови наћи на полицама 
библиотеке на железничкој станици.

Свим нашим суграђанима желимо 
сваку срећу у следећој 2023 години, а 
ми смо на овај начин тек закорачили 
у реализацију својих многобројних 
планираних активности и пројеката 
,који ће пре свега бити хуманитарног 
карактера. 

Кристина Керчобан, председник 
удружења „Креативна комуна“  

 БИБЛИОТЕКА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ  

„КЊИГА ЗА СРЕЋАН ПУТ„

СПОРТСКА МИСАО ПЕТКОМ
Дрога је смрт. Бавите се спортом, 

па ће вас допинговати бесплатно  под 
надзором лекара.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (198)

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Разлика између Деда Мраза и 

политичара:
Деда Мраз испуњава жеље 

другима, а политичар – сам себи.

Зоран Ђуровић Ђурке

ПАЈИН ТРИПТИХОН 
СЛИКА ЈЕДНОГ 
ЧЕСТИТОГ ИДЕНТИТЕТА

„Друг са друма“, као хуманитарна 
организација возача камиона из Србије и 
Републике Српске, помаже пре свега породицама 
и деци настрадалих и тешко болесних колега. 
„Конвој са срцем“ покренут је ове године када су 
возачи великог срца пожелели да обрадују сву 
децу. 

- Ово је прва година да смо покренули „Конвој 
са срцем“, где ћемо у 14 дана обићи целу Србију 
и поделити много пакетића, претежно деци 
настрадалих и тешко болесних колега и деци 
наших чланова, који су заједно са нама део целог 
овог пројекта – рекао је Владимир Благојевић, 

потпредседник Удружења „Друг са друма“. 
Баба Мразицина улога је да ослушкује жеље 

малишана током целе године и припрема 
поклоне. 

- Нисам једина колегиница, у Удружењу нас 
има пет, шест. Полако жене улазе у ову мушку 
професију и сваким даном нас је све више и више 
– рекла је Радица Поповић из Удружења „Друг са 
друма“. 

У Вршцу су пакетићи подељени деци из 
ШОСО „Јелена Варјашки“, а та узврат су другови 
са друма добили широке осмехе за које кажу да 
су највреднији и немају цену. 

„КОНВОЈ СА СРЦЕМ“ ПОСЕТИО ВРШАЦ 

„ДРУГ СА ДРУМА“ ПОДЕЛИО ПАКЕТИЋЕ 
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Збирка прича „Гутачи ватре“ Маје Трифуновић, 
ауторке романа „Повратак“ и „Савршенство“ и 
књиге прича „Тркачи на дуге пруге“, доноси 14 
оригиналних метафора, маштовитих заплета и 
врцав језик који добро камуфлира не увек врцаве 
и ведре теме.

Било да пише о смрти, љубави, доколици, 
крушкама или аутомобилима, приче Маје 
Трифуновић су савремене, емотивне, повремено 
врло драматичне, написане једноставно и 
упечатљиво.

„‘Гутачи ватре’ је збирка прича писаних 
натенане и готово опсесивно дељаних и 
шмиргланих, прошиваних и порубљиваних, 
продужаваних па краћених. Писцу је немогуће 
да се од оног што пише одмакне довољно како 
би јасно сагледао сваку кривину и сваки угао, 
те сам и ја, буљећи у оно што пишем из толике 
близине да ми се нос чешао о слова, често бивала 
у убеђењу да сам у књигу спаковала садржаје 
толико разнолике и разнородне да, можебити, не 
припадају заједно нити им је место међу истим 
корицама. Што, показаће се, није тачно. Дечко 
који предвиђа крај света, Маша и Брка на путу 
купе куче, доколичар Фред, комшинице које 
трачаре уз кафу и цигару, Љубов Бескровна без 
крова над главом и неколицина других држе се 
од странице до странице чврсто за руке и сва је 
прилика да би се, кад би им се путеви укрстили, 
добро разумели и радо дружили. Искрено се 

надам да ће збирка ‘Гутачи ватре’ током ове благе 
зиме бити читана са задовољством и без хитње, 
и да ће се читаоци у њој осећати као код куће 
– сигурни, ушушкани и препознати“, рекла је 
ауторка.

Маја Трифуновић је рођена и живи у Београду. 
Завршила је арапски језик и књижевност на 
Филолошком факултету, ради као слободни 
преводилац. Превела је 14 наслова из области 
белетристике.

Збирку прича „Гутачи ватре“ можете наћи у 
свим Делфи књижарама, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као и на сајту 
laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог пута 
обезбедили смо два примерка књиге „Гутачи 
ватре“, који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com, 
са назнаком: За Лагунину књигу.

У броју 1408 поклањали смо два примерка 
књиге Скота Кершоа „Игра“, освојиле су их Ана 
Толић и Гордана Томановић. Честитамо.

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

ИЗУЗЕТНА ПРОЗА
 МАЈЕ ТРИФУНОВИЋ 

У ЗБИРЦИ ПРИЧА 
„ГУТАЧИ ВАТРЕ“
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Специјална болница  
за психијатријске болести 

 “Др Славољуб Бакаловић” 
Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENO 
POSLOVANJE

Srećni 
novogodišnji 

i 
božićni 

praznici!

Dositejeva 7, telefon: 837-068
agencijavisto@gmail.com
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20 Зрењанин 23. децембар 2022.

LITERA ROMÂNĂ

LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN TORAC

A fost săvârşită Taina 
Sfântului Maslu
La Biserica Ortodoxă Ro-

mână din Toracu Mare, 
s-a săvârşit conform date-
lor bisericeşti, Taina Sfân-
tului Maslu. În prezenţa 
binecredincioşilor, această 
slujbă de tămăduire a tru-
pului şi mai ales a sufletu-
lui a fost oficiată de Părin-
tele Paroh Cristian Popi din 

Toracu Mare, Părintele Pa-
roh Emanuil Mojic din Tora-
cu Mic, Părintele Protopop 
Gabriel Bandu din Ecica şi 
Părintele Pavel Jijița.

Slujba a avut un farmec 
aparte, pe mese fiind aşeza-
te în mijlocul lăcaşului sfânt 
alimentele aduse de creştinii 
veniţi la slujbă, cu precădere 
făină şi ulei, care au fost bi-
necuvântate şi sfinţite în ca-
drul acestei măreţe slujbe or-
todoxe. În aceste rugăciuni se 
cere păzirea vieţii bolnavului, 
tărie duhovnicească, prime-

nirea întregii sale făpturi şi 
înnoirea în Hristos a vieţii. 

În timpul acesta toţi cei 
prezenţi au îngenunchi-
at, dând laudă lui Dumne-
zeu, sub patrafirele celor pa-
tru preacucernici părinţi, iar 
apoi aceştia au miruit cape-
tele, ochii şi mâinile bine-
credincioşilor din biserică cu 

untdelemn sfinţit, dar şi veş-
mintele aduse pentru a fi bi-
necuvântate.

Părintele Protopop 
Gabriel Bandu din Ecica, a 
menţionat în cuvântul de 
învăţătură faptul că Taina 
Maslului este lucrarea sfântă 
săvârşită în numele Sfintei 
Treimi de către preoții bise-
ricii, prin care se împărtă-
şeşte credinciosului bolnav 
harul nevăzut al tămăduirii 
sau uşurării suferințelor tru-
peşti, întărirea sufletească şi 
iertarea păcatelor.  F. R.

FESTIVALULUI DE MUZICĂ UŞOARĂ „TINEREŢEA CÂNTĂ”UZDIN 2022

Manifestare a tinerilor iubitori 
de muzică ușoară
Ediţia a 34-a a Festivalului 

de muzică uşoară „Tinere-
ţea cântă” a avut loc pe 26 

noiembrie, în sala mare, pe sce-
na Căminului Cultural „Doina” 
din Uzdin. Uzdineni din nou 
şi-au deschis porţile pentru a 
primi tinerii iubitori de mu-
zică uşoară. Acest Festival nu 
prezintă doar o manifestare de 
amploare a tinerilor ci şi o ma-
nifestare bine organizată, în ca-
drul căreia se prezintă diferite 
genuri de muzică cu participa-
rea unui număr de participanţi.

Cuvinte de salut au adresat 
preşedintele festivalului şi al 
Comitetului de organizare, Ste-
lian Miclea, Daniel Bala, mi-
nistru-consilier la Consulatul 
General al României la Vârşeț, 
Marius Rămianț, preşedintele 
Departamentului pentru Cul-
tură al CNMNR. Onoarea de a 
inaugura festiv ediţia de anul 
acesta a Festivalului „Tinere-
ţea Cântă”, a revenit vicepre-
şedintelui Primăriei Covăcița, 
Petar Višnjički. Pe scena Cămi-
nului Cultural „Doina” din Uz-
din s-au interpretat 11 compozi-
ţii. Soliştii au fost acompaniați 
de orchestra maestrului Alek-

sandar Dujin, iar vocea secun-
dară a fost realizată de Claudia 
Şuboni, care a fost totodată şi 
autoarea a două cântece. Prin 
intonarea imnului a fost inau-
gurată ediţia a 34-a a Festivalu-
lui de Muzică Uşoară „Tinereţea 
Cântă” – Uzdin 2022. Anul aces-
ta la Festival au participat tineri 
din Vârşeț, Satu Nou, Sân-Mi-
hai, Novi Sad şi Uzdin.

Primul pe scenă s-a prezen-
tat Ion Planjanin, cel mai tânăr 
participant apoi Lena Planja-
nin. Gabriela Natalia Bâbuț, Te-

odora Mic, Iovana Țăran, Isidora 
Colojoară, Anastasia Eliza Fera, 
Cristina Morotorojescu, Mihae-
la Cioban, Vanesa Crețu, Virgi-
nia Totan. În afara concurenței 
s-au prezentat laureaţii ediţilor 
anterioare Cristina Dalia, Irinel 
Dalia şi Romeo Vereşan.

Juriul de specialitate în com-
ponenţă : Alexandar Dujin pre-
şedinte, Ovidiu Ştefan Mure-
şan şi Daniel Cheț membrii, 
au acordat următoarele premii:

Categoria interpreţi cea mai 
bună interpretare: locul I Vanesa 
Crețu, locul II – Teodora Mic şi 
Mihaela Cioban, locul III – Vir-
ginia Totan şi Anastasia Eliza 
Fera. Premiul special au primit 
Ion şi Lena Planjanin, Categoria 
compoziţie:locul I Cristina Da-
lia, locul II Claudia Şuboni,lo-
cul III George Planjanin. Pre-
miul publicului a revenit Vane-
sei Crețu. Juriul Teodora Smo-
lian, Teodor Rămianț, Gabriel 
Bâbuț a decernat pentru text, 
premiul I Claudia Şuboni,pre-
miul II Cristina Dalea, premiul 
III Aurora Rotariu Planianin. 
Putem menţiona că ediţia de 
anul acesta cu unele schimbări 
în ce priveşte organizarea Festi-

valului, propuneri dar şi schim-
bări vor exista întotdeauna, fiind 
însă importantă aplicarea lor în 
mod corect. La fel este impor-
tant ca în fiecare an toate me-
lodiile prezentate la Festival să 
fie înregistrate. Sperăm că acest 
lucru se v-a aplica şi în acest an. 
Consemnăm şi faptul că de sub 
tipar a apărut şi periodicul Fes-
tivalului – „Zori senine”.

Festivalului din acest an a 
fost sprijinit de CNMNR, De-
partamentul pentru Românii 
de Pretutindeni, Secretariatul 
Provincial pentru Educație, 
Reglementări, Administraţie 
şi Minorităţile Naţionale – Co-
munităţile Naţionale, Novi Sad, 
Secretariatul Provincial pentru 
Cultură şi Informare Publică şi 
Relațiile cu Comunități Religi-
oase, Primăria Covăcița, BOR 
,,Sfântul Gheorghe” Uzdin, In-
stitutul de Cultură al Români-
lor din Voivodina, Cooperati-
va agricolă ,,Green Life” Uzdin, 
Cooperativa agricolă ,,Plugarul” 
Uzdin şi STUR ,,Livius” Uzdin, 
Întreprinderea Edilitar-Publică 
,,BANAT” Uzdin. Crainica fes-
tivalului: Anelia Băbuț.

Membrii comitetului de or-
ganizare al festivalului: Steli-
an Miclea – preşedinte, Adrian 
Crețu, Alen Oalge, Denis Cre-
țu, Alberto Măran, Cristofer Bo-
ier, Adel Şocardă, Sava Mihailov, 
Marius Oalge, Cristofer Neda, 
Sebastian Condan, Darian Şă-
manț. La organizare au ajutat: 
Catarina C. Ecovoiu R., directoa-
rea CC ,,Doina”, Claudia Şuboni, 
Marian Miclea, Alexandru Laslo, 
Daniela Radu, Teodor Rămianț, 
Mircea Secheşan, Alen Groza, 
Adrian Groza, Stefan Cojocar, 
Grațian Giura, Marius Giura, Se-
bastian Spăriosu, Alen Lazici, 
Alexandru Motorojescu şi Zlat-
ko Josipovoci. M. V.

EXPOZIȚIA „MOȘTENIREA AGRARĂ A BANATULUI”LA MUZEUL NAȚIONAL

Practici și obiceiuri a culturilor vegetale de-a lungul secolelor
Expoziția „Moştenirea agrară 

a Banatului” a fost vernisa-
tă pe 24 noiembrie, în sala Mu-
zeului Național din Zrenianin. 
Expoziția reprezintă un proiect 
comun al Departamentelor de 
Etnologie şi Istorie a Naturii a 
Muzeului Național Zrenianin, 
iar autorii sunt Rajka Grubić, 
consilier muzeal – etnolog, şi 
Nataša Knežević, custor prin-
cipal – biolog.

Expoziția cuprinde o ana-
liză detaliată a patrimoniului 
agrar al Banatului. Astfel, vi-
zitatorii vor putea face cunoş-
tință cu cultivarea pământului, 
cele mai importante lucrări de 
câmp, unelte şi maşini care au 
fost folosite de-a lungul tim-
pului, apoi vor afla în ce mă-
sură moştenirea agricolă este 
legată de dezvoltarea familiei, 
practicile şi obiceiurile sale ri-
tuale, care culturi vegetale au 
avut prioritate de-a lungul se-
colelor, cum şi de ce s-a schim-
bat reprezentarea lor pe teren.

Expoziția v-a prezenta 

obiecte din Colecția de Etno-
logie şi Istorie Naturală a Mu-
zeului Național din Zrenjanin: 
unelte agricole, unelte şi ma-
şini agricole, semințe, specii 
de plante presate, fotografii cu 
cele mai importante lucrări de 
câmp, dar şi acțiuni obişnui-
te care au fost realizate cu sco-
pul de a proteja culturile de ele-
mente, de a asigura o recoltă 

mai bogată, de a cere ploaie în 
perioadele secetoase şi nu nu-
mai. Această expoziție repre-
zintă una dintre modalitățile de 
a prezenta bogatul patrimoniu 
agricol al Banatului ca o regiune 
agricolă importantă şi un mare 
hambar nu numai pentru Ser-
bia, ci şi pentru Europa. Proiec-
tul este susținut de Secretaria-
tul Provincial pentru Cultură, 

Informare Publică şi Relații cu 
Comunitățile Religioase.

Proiectul este prezentat în 
mod tradițional cum se lucra 
pământul,ce unelte şi maşini 
se foloseau, în ce măsură uti-
lizarea acelor unelte a reuşit 
să asigure cantități suficiente 
de recolte, şi de aceea sa  atras 
atenția, în ce măsură obiceiuri-
le şi practica de cultură au ocu-
pat un loc semnificativ legat de 
acel ciclu agrar, legat de agricul-
tură. În perioada în care popu-
lația, încă cultivând pământul 
într-un mod primitiv, nu a re-
uşit să-şi asigure o cantitate su-
ficientă de hrană, s-a îndreptat 
către ceea ce a ştiut dintotdea-
una şi ceea ce a aplicat întot-
deauna în ciclul de viață sau 
în ciclul anual. Acea aplicare 
strictă a obiceiurilor şi practi-
cilor obişnuite a implicat posi-
bilitatea unei fertilități mai ma-
ri a solului şi a unui randament 
mai bun al culturilor. Expoziția 
va fi deschisă până în februarie 
2023. M. V.

Cilimurilor tradiționale de 
o frumusețe neîntrecută
Proiectul „Torac – cultu-

ră şi tradiție prin culori-
le cilimurilor „ a fost imple-
mentat cu succes saptamâ-
na trecută la Torac. Proiec-
tul   a fost sprijinit de Con-
siliul Naţional al Români-
lor din Serbia. Profesorii de 
la Şcoala Generală „George 
Coşbuc” şi elevii şcoli au ofe-
rit un mare ajutor în imple-
mentarea activitățiilor. Co-
piii s-au întrecut la două ca-
tegorii - arte vizuale din cla-
sele I până la IV şi creativi-
tate literară în limbile ro-
mână şi sârbă din clasele V 
până la VIII.

Asociația de femei „Bană-
țenele – Torac „ se ocupă de 
păstrarea costumelor popula-
re vechi, a obiectelor de arti-
zanat şi a cilimurilor tradiți-
onale de o frumusețe neîntre-
cută. Aceste cilimuri viu colo-

rate erau modelate în funcție 
de scop, iar o fată trebuia să 
aibă cel puțin unul. Din păca-
te, nimeni nu mai face covoa-
re în acest fel, aşa că sunt păs-
trate de membrii Asociației. 

 Asociația fost înființată 
cu scopul de a atinge obiecti-
ve în domeniul conservării şi 
dezvoltării tradițiilor națio-
nale şi a valorilor comunității 
locale în scopul promovării 
culturii, tradițiilor şi obiceiu-
rilor acestei regiuni prin tu-
rism şi atragerii de subiecte 
interesate pentru dezvolta-
rea şi întreținerea zonele ru-
rale, precum şi pledând pen-
tru o poziție mai bună a fe-
meilor în aceste zone.

 La everiment au fost 
premiați în total optspreze-
ce copii. Copiii au fost mun-
citori, de succes şi foarte cre-
ativi. M. V.

 Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, a sufinansat realizarea proiectului „Vocea Banatului”, pagina în limba română. 
Opiile exprimate în materialul expus în proiectul mediilor nu reprezintă opiniile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale,care au donat resursele.

 »Muzeul Național din Zrenianin

 »Inaugurarea festivalului

 »Vanesa Crețu

 »Cilimuri expuse în cadrul proiectului

PROIECT REALIZAT DE ASOCIAȚIA FEMEILOR „ 
BĂNĂȚENELE” CU ȘCOALA „GEORGE COȘBUC”

 »Slujba la biserica din Torac
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају кућа у Вршцу или замена 
за стан уз договор. Тел. 064/2355-436 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем или мењам за кућу 
двособан комфоран стан у центру 
града, има централно грејање, лифт, 
2 терасе једна ограђена, подрум 
(бокс), кабловска, видео надзор. Тел. 
064/1830-312

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

Хитно на продају викендица на 
Гудуричком путу са малим воћњаком. 
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342-
609.

Викендица (спратна) код Козлука, 
са (помоћним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја, вода, канализација, 
56.000 €. Тел. 831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, потез 
„Павлишко брдо“ погодно за 
виноград, воћњак и пчеларе. Тел. 
060/3603-311 и 013/401-210.

Продајем кућу у Јабланци, 9 км од 
Вршца, у центру села. Повољно. Тел. 
013/830-753

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 м, у лепом делу града (паркет, 
цг, аларм) није дворишни стан! Тел. 
061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, 
плац површине 720 м. у склопу се 
налази гаража. Може и замена за стан. 
Тел 013/ 837-631 и 064/2805-862.

На продају дворишни стан у Белој 
Цркви, улаз до улице, у центру, 
Партизанска улица. 85

квадратних метара. Тел: 061/2583-
124.

На продају спратна кућа на плацу 
730м2, посебно гаража. Тел. 013/837-
631.

Мењам новију кућу са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 
120м2 плус помоћне просторије на 
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 
064/1541-644.

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 1600м2 близу 
центра широка улица. Тел.064/1979-
069.

У Малом Средишту продајем мању 
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721-949

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 у Вршцу, није дворишни стан!. 
Тел. 061/6509-999.

На продају плац у Јабланци на 
улазу у село, има 1350м2, струја , вода 
на десет метара. Тел. 064/4256-130.

Један ланац земље на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике “Моја 
вода”, близу главног пута, вода и 
струја јако близу. Тел.013/885-019.

Продајем кућу у Боки са окућницом 
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 
831-117 и 061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком 
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт, 
површине 850 м2. Тел. 064/8582-495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска зона) 
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-
812.

Продајем два плаца, у Малом Жаму, 
у центру села. Повољно. Хитно.Тел. 
069/843-587

Продајем кућу, Хероје Пинкија 
код парка 120 м², плац 5,3 ара, са 
помоћним објектима. Тел. 064/1286-
044.

 Продајем повољно плац у Козлуку 
на кат.пар. 21930/1 површине 660м². 
Тел. 060/8435-097.

На продају два недовршена стана, 
2 х 70 квадрата, постављен нов кров, 
алу браварија, споља омалтерисано, 
унутра, извучена вода, плин, струја. 
Тел: 063/844-7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка расвета, 
гранитне плочице, три тоалета. Улица 

Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/844-
7930.

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама 
у улици Озренска десно 5. Тел. 
064/6658-800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691-597.

Продајем плац површине 5 ари 
изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

Продајем или мењам кућу у 
Пландишту за мањи стан у Вршцу или 
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа 
80м². Тел. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д. 
Туцовића. Тел. 065/3131-000

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем гаражу у центру града 
25м², даљинско отварање, струја, 
погодно за магацински простор. Тел. 
064/8372-635

Издајем у центру гарсоњеру и 
једнособан стан за раднике (з радника 
гарсоњера и једособнан стан за две 
особе) на дужи период.Тел. 060/0411-
195

Једнособан намештен стан 
у центру за издавање. Тел. Тел. 
064/2355-436

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

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

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

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

Апартмани за издавање у Вршцу 

и Панчеву за домаће и стране фирме 
плаћање преко рачуна, апартмани се 
налазе у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 063/8406-977.

Мањи локал за издавање у Вршцу 
погодан за девојке које шминкају, 
раде нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-565.

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979-069.

Запосленој девојци издајем стан 
у центру града. Тел 060/3603-311 и 
013/401-210.

Издајем пословни простор 
магацински, производни укупне 
површине  400 м2, могућност закупа 
и мање површине. Објекат у Вршцу, 
улица Дејана Бранкова. Тел. 065/8302-
090.

РАЗНО

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем полован кауч добро 
очуван. Ул. Бихаћка бр18. Тел. 069/1121-
091..

Продајем приколицу за ауто 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1410 
1411

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ 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.

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

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

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

Продаје се мини машина за прање 
судова. Тел. 069/1117-040.

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

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за 

кућу или стан. Тел. 061/8139-998.
Уступам уз надокнаду празну 

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

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

На продају полован цреп, метални 
орман за пушке, инвалидска колица и 
декубитални душек, шиваћа машина 
Багат. Тел. 063/8310-629.

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

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

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

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

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

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

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

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

060/8070-109.
На продају плинска пећ Алфа. Тел. 

063/482-418 и 013/ 861-419.
Плиносервис врши квалитетно 

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

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

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

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

Купујем флаше са навојем, чисте. Тел. 

064/1979-069.
Продајем – мењам голубове 

лепезане за кукуруз. Тел. 064/4902-239
Продајем мотор Сузуки-интрудер 

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

Продајем две зимске гуме  на 
фелнама за З-101 као нове и једну нову 
летњу на фелни за З-101 звати између 
10-14 часова тел. 064/2439-202

Продајем пећ на  чврста горива, 
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 
кг, некоришћена. Тел. 064/1704-999

Продајем два бурета за мед од 300кг. 
Бурад одговарај стандарду и прописима 
чувања меда. Звати из,међу 10 и 14 
часова. Тел. 064/8439-202.

Дајем часове енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. Тел. 
069/626-699 и 013/835-129. 

Два кауча, тросед, витрина, судопера 
и горњи део, тв, грејалице на струју, 
тепихе

различитих величина, машине Багат 
и Сингер, бојлер плински. Тел. 830-753.

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију од шљиве, кајсије, 
крушку и грожђа. Тел. 065/2579-100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима и 
тајмером у комплету. Тел. 064/6620-457.

Продајем нов некоришћен револвер 
Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер искључиво 
лицима са дозволом, врло повољно. 
Тел. 064/4222-700.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 

(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915.

Продајем бунду неношену женску. 
Тел. 061/3004-439. 

Продајем собна врата. Тел. 064/2906-
253.

Продајем пекарску пећ са 
ферментационом комором, пећ је 
очувана од прохрома. Тел. 064/1979-069.

Вибро плоча за продају, три комада 
од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном 
стању.Тел. 064/1979-069.

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256-130.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица (ново), 
стилске фотеље нове, сет за ручавање 
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.

Веш машина, фрижидер, електрични 
шпорет, трпезаријски сто, 6 столица, 
пећ на дрва велика, мала пећ на дрва, 
плинске пећи нове и разни кућни 
апарати. Тел. 061/2406-295.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три тв 
сточића. Тел 061/1844-316.

За продају старински отоман 
са наслоном, стринска машина за 
предење, шиваћа машина, половни 
теписи разних димензија, дечија 
дубвока колица. Тел. 013/830-753.

Продајем три застакљена прозора 
са шалонима, балконска врата, два 
дрвена шифоњера и креветац. Тел. 
013/830-753.

Продајем молерски шприц за 
фасаде, видија плочице, стругарске 
ножеве, бургије. Тел

064/4902-239.
Продајем две старе пегле на жар, 

стари Векер сат, стару камеру и још 
доста старих ствари. Вреди видети Тел 
064/4902-239.

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и сталак. 
Тел.064/2522-855.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, лавабо и 
вц шољу. Тел. 063/7166-960.

Продајем комплет од две фотеље, 
табуре, сточић и два кауча на 
развлачење. Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице за 
пчеле 32 комада, дрвену бурад за ракију 
50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522-855.

Продајем два дечија бицикла,  један 
скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 80 
л Горење, мало радио, као нов. Тел 
064/0459-560.

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског рата у 
одличном стању, висок сјај, са оргинал 
кључевима. Тел. 064/8582-495.

На продају две плинске пећи Алфа 
плам, једдна нова друга половна. Тел. 
013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 
061/2660-848.

Осб плоче за подашчавање кровова, 
цена од 580 дин м2, превоз на адресу 
купца. Тел. 062/437-236. 

Пнеуматска сејалица са 4 реда за 
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито 
са 18 реда, шпедитер- Думбрава од 2,5 
тоне све повољно. Тел. 013/885-019.

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

Продајем  џак за бокс црвени 130х35, 
пун. Цена 2.500 дин.Тел. 063/737-5149.

Продајем аутоприколицу, носиљку 
за бебе, тапете (зидне) 5м², седиште 
помоћно за дете за  бицикл. Тел. 
061/1530-800.

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

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

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

Продајем велику пресу за  вино из 
1860 године у Гудурици, погодна и као 
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575

Продајем сто и шест столица и два 
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166-
960.

Продајем комплет од два кауча на 
развлачење, сточић, табуре, две фотеље 
и мадрац. Повољно. Тел. 063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског рата, 
у одличном стању, висок сјај са  са 
оргинал кључевима. Тел. 063/7166-960.

Продајем машину за прање 
веша, исправну у екстра стању,веома 
повољно. Тел. 061/3071-085.

Продајем  бицикл женски са 
више брзина „Каприоло“ цена 10.000, 
електрични бојлер проточни 5л и 8л, 
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена 
покривача „Bavaria wolltex“  нова. Тел. 
063/1077-271.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и уметничко 
резбарење. Тел. 060/3603-311 и 013/601-
210.

Уступам уз догвор два гробна места 
на Православном гробљу, близу цркве. 
Тел 060/3603311 и 013/401-210.

Поклањам у Вршцу младе голубове 
превртаче. Тел. 013/837-701.

На продају шпорет, фрижидер, кацига 
за мотор, ловачки карабинРемингтон 
магнум 7мм. Тел. 063/8310-629.

Продајемо половне 
термоакомулационе пећи шест 
комада, јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по 
договору. Радно време понедељак, 
среда, петак од 8 до 11 часова. Тел. 
013/839-569 и 066/8013-286.

Бицикл средње величине (женски) 
Немачке производње врло повољно (у 
одличном стању). Тел. 064/4256130

Травокосачица на бензин, машина 
за прање веша“Раде Кончар“, убодна 
тестера. Тел. 013/885-019.

На продају када „Колпа-сан“ бела 
140х70 комплет, још под гаранциојм. 
Комода од пуног чамовог дрвета са  пет 
фиока 70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. Тел 
063/1077-271

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

Продајем шест кухињских столица и 
полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Потреба да останете у форми на 
менталном нивоу, која се последњих 
деценија увукла у колективну свест, 
добар је приступ и малим сивим 
ћелијама. Као када је реч о физичком 
здрављу, постоје својеврсни методи за 
унапређење менталног: вежбе и алатке 
које можете користити да би ваше мисли 
постале јаче, хитрије и прилагодљивије, 
што ће вам помоћи да остварите и 
одржите врхунски учинак у животу, 
а који ће вас заштитити од стреса и 
тешкоћа, с којима ћете се неизоставно 
сусретати.

Хенрик Фексевс путем хумора и 
неочекиваних примера наводи своју 
читалачку публику на то да изоштри 
сопствене менталне супермоћи, да што 
више ужива у животу и постигне што 
већи успех – ма каквом се дефиницијом 
успеха руководила. Предочавајући 
делотворне технике, употребљиве за 
оптимизовање себе у разним аспектима, 
у распону од обуке у креативности 
и памћењу до достизања среће и 
емоционалног одлучивања, он настоји 
да вам помогне да живите животом 
који желите. Кад стекнете контролу над 

латентним менталним способностима, 
добићете нешто што искључиво може 
да се опише као менталне супермоћи.

„ВУЛКАН“ И  
„ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 

кула“ настављају да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге „Интелектом 
испред свих“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом броју 
поклањали смо књигу „Једна навика 
која ће вам променити живот“, освојиле 
су је Марина Грбић и Силвана Куневски. 
Честитамо! Награде се могу преузети 
у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова. 
При преузимању награде потребно је са 
собом понети најновији број „Вршачке 
куле“.

ЗА СВЕ КОЈИ 
СУ ИЗГУБИЛИ 

ВЕРУ У СЕБЕ

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (12)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Епископом Вршачким 
после Рајачића постане Стеван 
Поповић. који је синодом 
карловачким 1843. године са 
пакрачке епархије на вршачку 
премештен био. Именовање 
његово, кога је краљ Фридрих V 
у Бечу потписао, датира се од 3. 
фебруара 1843. године.

На народно-црквени сабор год. 
1842. слала је вршачка дијацеза 
из свештеничког сталежа 3. из 
војничког 2, из световног 5, свега 
10 посланика. Године 1846. беше 
у вршачкој дијецези 301 општина, 
27 филијала, 498 свештеника и 
299.800 душа.

Још нешто. Пре 1848. 
године пренесене су агенде 
протопопијата варадинског на 
оравичко правосл. парохијско 
звање, промену ову ваља 
приписати угледнијем положају 
овог последњег места.

И ако је вршачко владичанство 
установа карловачке 
митрополије, то је оно ипак прве 
половине прошлог века носило 
на себи обилежје више романско 
него српско. Од како је пак 1750. 
године седиште епископа у Вршац 
премештено било, превладао је 
карактер српске хијерархије.

Године 1800. опажа се живљи 
покрет међу Романима у Банату. 
Људи, као што беше Павле 
Јорговић и други, стадоше у 
Романа будити свест и понос о 
своме имену и народности. Лако 
је појмити, да су ови људи и у 
црквеном погледу тежили, да се 
опросте од хегемоније српске, 
под којом су толико времена 
били. Но за ово доба још не беше 
прилике, да се српске превласти 
ослободе.

Са незадовољства и огорчења 
прелажаху Романи у унију. Тим 
начином постане у Лугошу 
1836. године грчко - католичка 
парохија. Парох беше Стеван 
Бехан, који и протом постаде, 
а који у крајевима крашовске 
жупаније беше један од 
најревноснијих апостола уније. 

Да вршачки епископ 
није могао мирном душом 
гледати, како се унија шири и 

распростире, сведочи нам 
случај, који се у Бокшану 
десио, а ког ћемо ево у 
кратко испричати. 

У Немачком-Бокшану 
радио је и живо настојао 
још г. 1836. Стеван Беркан 
на томе, да се  православни 
унијате. Ствар ова доби 
већа полета и значаја 
1846. године, тиме, што 
су  две угледне личности 
из православне вере 
прешле у унију. Они 
који у унију прелазише, 
морадоше 27. јула 1847. 
године исповедати своју 
веру пред комисијом, 
коју је чанадски владика 
Ј. Лоновић у Оравици 

поставио а у Бокшан послао. На 
тај начин креирана је и парохија 
унијатска у Бокшану. Први јој 
свештеник беше Стеван Беркан. 
Број оних, који су у унију прешли 
износио је 900, а број оних, који 
су остали верни својој старој 
вери и цркви, спао беше на 
472 душе. Православна црква 
припада унијатима. Угарска кр. 
дворска камара потврдила је  21. 
априла 1847. год. поменуте мере, 
али је хтела да одржи и очува 
вероисповедан карактер српских 
православних школа, услед чега 
је наредила, да се романској деци 
засебно а српској засебно настава 
у вери предаје.

Не потраја дуго, а ствар ова у 
Бокшану доби други вид. Епископ 
Стеван Поповић, обавештен о 
целој ствари, дође у пратњи 

многобројног свештенства још 
исте године у Н. Бокшан и одседне 
у коћи једног српског трговца. 
По објективном, непристрасном 
казивању бокшанских становника 
пошло је ревности владичиној 
за руком, као и пратњи му, да 
су  унијати у гомилама  излазили 
пред свог свештеника и 
изјављивали му жељу, да се смеду  
повратити у крило православне 
цркве. Свештеник им осуђиваше 
поступке и проглашаваше га 
незаконитим и на послетку 
одбије им молбу и жељу. Сад 
истом настане немир и права 
побуна тако, да је поп Стеван 
Беркан приморан био побећи из 
места. После дужег уверавања, 
изашље крашовска жупанија 
1848. године комисију, да на 
лицу места стање ствари испита. 
Комисија та попише број унијата 
и православних и подастре  
жупанији о свему извештај. На 
основу закона пак од године 1848. 
буде црква опет православнима 
опет повећана. Унијати  држаше 
литургију у стану свештеничком 
без  звонења, број се њихов 
знатно смањио био. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21. БРОЈ 343, 
22. НОВЕМБАР 1996.

“ПЛАВИ“ БОЉИ ОД КИНЕЗА
Од једанаестог до тринаестог новембра у нашем граду боравили 

су најбољи стонотенисери Југославије и подмлађена кинеска 
репрезентација, на припремама зс 31. Међународни шампионат 
Југославије.

Овом приликом екипе 
су одиграле пријатељски 
меч, у спортској хали, пред 
великим бројем гледалаца.

Наш савезни селектор, 
Миливој Каракашевић, 
извео је најбољи могући 
састав који уједно 
представља спој младости 
и искуства. За плаве су 
брилијантно одиграли Раде 
Марковић, Александар 
Каракашевић, Срђан 
Милићевић, Слободан 
Грујић и Илија Лупулеску. 

Наши репрезентативци 
су са 3:2 савладали 
подмлађени кинески састав 
и наговестили светлије 
дане југословенског стоног 
тениса.

Иако су Кинези водили 
са 2:0, наши младићи су 
успели најпре да смање 
резултат преко изврсног 
Срђана Милићевића који је савладао најбољег Кинеза Шунку са 
2:1 у сетовима. Затим је уследила победа Слободана Грујића, да би 
одлучујући поен за наш тим донео наш први рекет, Илија Лупулеску, 
који је победио без икаквих потешкоћа Цианга Санг са 2:0. 

На крају треба рећи да су стонотениски радници на челу са 
Јонелом Ђан, председником СТК Вршац и вршачком привредом 
на нивоу организовали овај спортски  спектакл. Заслуга за изврсну 
организацију припада Концерну „Хемофарм“, посебно директору 
Пецикоза Златку.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21. 
БРОЈ 431, 27. СЕПТЕМБАР 1996.

ТРИЈУМФ БРКОВИЋА 
У последњој етапи 25. јубиларне бициклистичке трке “Кроз 

Војводину” Мићо Брковић (ЦИНИ Борац из Чачка) стазу између 
Зрењанина и Вршца, дугу 95 километара, прошао је за 2 сата, 2 
минута и 17 секунди.

По други пут финиш традиционалне бициклистичке трке “Кроз 
Војводину” дочекан је 5. септембра у  центру Вршца. У последњој, 
петој етапи од Зрењанина до нашег града бициклисти из Русије, 
Белорусије, Молдавије, Македоније и Југославије возили су 
просечном просечном брзином од 46 километара на час, а просек 
победника био је 46,5 километара. На победничком постољу поред 
Миће Брковића који је убедљиво тријумфовао, нашли су се још 
и другопласирани Бородулић и трећепласирани Кот, обојица из 
Белорусије.

Организатор овогодишње трке “Кроз Војводину” био је  БК 
“Војводина” у сарадњи са агецијом “Индекс” и уз покровитељство 
АП Војводина, а поред  осталих спонзора њено одржавање помогла 
је и “Вршачка пивара”.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Фудбалери Борца из Великог 
Средишта јесењи део сезоне у 
Јужнобанатској Б лиги завршили су на 
петом месту са 24 освојена бода. Сви 
и клубу презадовољни су берићетном 
јесени која је заслађена тријумф у 
„вечитом“ дербију против Виноградара 
из Гудурице резултатом 5:3. 

Један од чланова управе Борца, 
Марко Перић, истиче да циљ још увек 
није остварен јер ће се најважнији 
мечеви играти на пролеће.

- План смо остварили и освојили 
смо можда и више бодова него што 
смо очекивали. Полусезону смо 
завршили у горњем делу табеле, али 
борба за опстанак још није завршена, 
могуће је да ће из лиге испасти више 
од једне екипе. Због тога желимо 

да у пролећни део сезоне уђемо 
максимално озбиљно, каже Перић.

Екипу чине: Никола Тепавац, 
Марко Шкерлак, Јован Рајлић, 
Матеја Петер, Ђулијано Ђорђевић, 
Кристијан Васић, Огњен Стевановић 
и нешто искуснији: капитен Дамир 
Стијачић, Александар Веј, Марко 
Скокин, Данило Смоловић, браћа 
Александар и Бојан Мајсторовић и 
Александар и Стеван Мутавски, све 
момци из Великог Средишта. На то 
додајемо још момке су из других 
места, али који свим срцем играју за 
наш клуб: Немања Пантовић, Огњен 
Тошић, Петар Оморац, Југослав Ника, 
Никола Бугаринов, Драган Лукач, 
Дејан Јерковић, Душко Радојевић и 
Александар Пајић.

Највећи проблем са којима 
се управа клуба суочава према 
Перићевим речима су финансије.

- Финансирамо се искључиво 
новцем из градског буџета, који 
једва да је довољан за најосновније 
трошкове такмичења. Помоћ из села 
готово и да немамо, што је апсурд 
иако клуб у својим редовима има 
много домаћих играча, можда и 
највише у последњих 20 година. 
На гостовања идемо о сопственом 
трошку, одржавање терена и околине 
нам је такође велики проблем, 
сналазимо се како знамо искључиво 
из велике љубави према Борцу. Хтео 
бих и да поменем наше навијаче 
који нас у великом броју прате и код 
куће и на страни и хвала им на томе, 
нагласио је Марко Перић.

У циљу побољшања 
инфраструктуре чланови клуба сами 

су сакупили новац и урадили фасаду 
на клупским просторијама. Једна 
свлационица је реновирана пре пар 
година, остале просторије у лошијем 
су стању. 

- Трибине, пошто су ненаткривене, 
временом су пропале и у лошем су 
стању. Такође, велики проблем нам је 
недостатак мреже иза голова, много 
лопти се пробуши јер нам се око 
терена налази коров са којим клуб 
муку мучи деценијама, истиче Перић.

Перић додаје да Борац нема млађе 
селекције.

- Ситуација са омладинским 
погоном је тренутно лоша, пре свега 
због финансија и због пуно обавеза 
које имају људи у клубу. Надамо се да 
ће се у скорије време укључити неко 
да помогне око тога, јер без млађих 
категорија клуб нема будућност, 
закључио је Перић.

БОРАЦ ИЗ ВЕЛИКОГ СРЕДИШТА ПОБЕДОМ У ДЕРБИЈУ ЗАСЛАДИО КРАЈ ЈЕСЕНИ

НИКАД ВИШЕ СРЕДИШТАНА У ТИМУ
ФУД БА Л

Фудбалери Омладинца из Загајице 
сезону у Јужнобанатској Б лиги исток 
почели су са амбицијама да обезбеде 
опстанак. После 13 одиграних кола 
у јесењем делу на свом конту имају 
22 бода са остварених 7 победа уз 
један нерешен резултат и пет пораза. 
Управа клуба, стручни штаб и играчи 
презадовољни су оствареним, као и 
сипматизери клуба из овог села које 
има свега око 500 становника.

- Превазишли смо сопствена 
очекивања, с обзиром на то да смо се 
пласирали у сам врх табеле. Циљ нам 
је да задржимо ту позицију и мирно 
дочекамо крај сезоне, каже Немања 
Ранимиров, првотимац Омладинца.

Није никаква тајна да загајички 
клуб, као и највећи број клубова у 
малим срединама, функционише 
захваљујући огромном ентузијазму и 
љубави према фудбалу. Буџет клуба 
је скроман, углавном га обезбеђује 
Град Вршац, али довољан је да се 
финансира трошак такмичења.

- Веома је тешко уклопити се 
и изгурати до краја сезоне. Срећом, 

имамо подршку и мештана села, увек 
су спремни да дају свој допринос 
клубу у виду превоза, организације 
утакмице и слично. Захваљујући 
њиховој доброј вољи успели смо да 
сакупимо новац и купимо трактор 
за кошење терена, на шта сам веома 
поносан, истакао је Ранимиров и 
додао да се сви играчи труде да поред 
својих обавеза на послу бар једном 
недељно организују и одрже тренинг, 
одзив је задовољавајући. 

Загајички фудбалски ентузијасти 
уложили су велике напоре да би клуб 
имао основне услове. Према речима 
Ранимирова урађена су купатила тако 
да играчи имају где да се истуширају 
топлом водом, што није случај у свим 
селима. 

- Потребно је обезбедити још 
једну просторију у виду оставе, за 
опрему и средства за одржавање 
терена. Терен нам је доста тврд и 
нераван, волели бисмо да нам се 

обезбеди заливни систем. Самим тим 
би терен био у бољем стању, истиче 
играч Омладинца.

Управу загајичког Омладинца чине: 
Ђурица Мунћан, Живко Стојанов, 
Владан Грујић, Огњен Самоилов, Јован 
Барбуловић, Владимир Ранимиров, 
Радован Грујић, Милан Радованов, 
Владимир Ранић.

- Веома сам поносан што 
имамо велики број играча у клубу: 
Бранислав Атанацков, Дејан 
Живков, Марко Чапрић, Жељко 
Митровић, Марко Бућинац, Марко 
Анђелић, Горан Ивков, Зоран 
Ивков, Бојан Стефановић, Милош 
Перовић, Бојан Радованов, Горан 
Гуја, Стефан Балан, Срдјан Косовац, 
Слађан Станојев,Жељко Мојсилов, 
Стефан Дажђа, Дејан Гојка, Андрија 
Ранимиров, Немања Ранимиров, 
Немања Ранић.Већина наших играча 
је из Загајице, само петорица их је 
са стране. Што се тиче омладинског 
погона, село је мало и немамо 
довољно деце да би се оформила 
екипа.

ОМЛАДИНАЦ ПРЕБАЦИО ПЛАН У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ ЈУЖНОБАНАТСКЕ Б ЛИГЕ

МЕШТАНИ ЗАГАЈИЦЕ УВЕК УЗ КЛУБ 
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Центар Миленијум, гледалаца 400, 
судије: Јурас, Стрика, Смиљанић.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 8 (7 ск, 4 ас), 
Шушић, Јовановић 12, Агоч 20 (4 ас), 
Васић 7 (4 ас), Радовић 17 (6 ск), Јурчек 
(4 ас) 15, Васиљевић 21 (7 ск), Димић, 
Јековић 2.

КОЛУБАРА: Сужњев 4, Вукашиновић, 
Синђелић 3, Грушановић 8 (6 ск), Гашић 
11 (6 ск), Милинковић 6, Рубинштејн 23 
(8 ск), Стојичић 11, Вујадин, Пајић 11, 
Ивковић, Јевтић 2.

Вршац је лако и убедљиво савладао 
лазаревачку Колубару у последњој 
утакмици пред својим навијачима у 
2022. години. Изабраници тренера 
Владимира Ђокића били су силно 
мотивисани да поправе лош утисак 
из Чачка, приказали су изванредну 
тимску игру, препуну енергије 
и маштовитости и заслужено 
су испраћени аплаузом својих 
симпатизера.

Гости из Лазаревца нису дошли 
са белом заставом у Вршац, али 
резултатске неизвесности у овом 
мечу није било ниједног тренутка. 
Вршчани су одлично организованом 
одбраном успевали да осујете нападе 
гостију у самом зачетку и у брзим 
контранападима долазили до лаких 
поена. Податак да је Вршац имао чак 
15 украдених лопти иде у прилог 
сјајној дефанзиви а 16 офанзивних 
скокова јасан су показатељ са каквом 
су жељом домаћи играчи ушли у ову 
утакмицу. Васиљевић и Агоч били су 

кључни играчи на путу до тријумфа. 
Иако нису центри по вокацији 
одличним постављањем у рекету 
долазили су до скокова у нападу 
и ефектне реализације, а кошеви 
које су постизали после магичних 

асистенција Лазара Васића подигли 
су публику на ноге. Вршац је отпор 
Колубаре сломио у 25. минуту када 
је са две узастопне тројке Слободан 
Јовановић повећао разлику на 24 
поена (67:43). У екипи Колубаре 
највише је показао Роман Рубинштејн, 
а истакао се и високи Гашић са пар 

ефектних закуцавања. У финишу меча 
тренер Ђокић је нове минуте у игри 
дао талентованом Дишићу, тренер 
гостију Павловић пружио је прилику 
Вујадину и Јевтићу који је у последњој 
секунди погодио тројку са центра 

игралишта. На конференцији за медије 
тренер Ђокић захвалио се најмлађим 
навијачима Вршца на изванредној 
подршци његовим играчима, док је 
тренер Колубаре Павловић рекао да у 
приступу утакмицама његових играча 
нешто под хитно мора да се мења.

Б. Ј.

ЂОКИЋЕВИ ПУЛЕНИ СИГУРНИ У 14. КОЛУ КЛС

ВРШЧАНИ СТОТКОМ ПОЗДРАВИЛИ НАВИЈАЧЕ
ВРШАЦ – КОЛУБАРА 102:79 (24:18, 28:18, 26:20, 24:23)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 14. КОЛО

Спартак - Динамик  80 : 90
Дунав - Слобода   90 : 85
ОКК Београд - Војводина  67 : 72
Младост - Тамиш   78 : 75
Вршац - Колубара    102 : 79
Нови Пазар - Чачак 94   78 : 85
Златибор - Здравље   98 : 79
Слога - Металац   88 : 83
 
1.Металац  14 12  2 26
2.Златибор  14 12  2 26
3.Динамик  14 12  2 26
4.Војводина  14 11  3 25
5.Спартак   14  9  5 23
6.Вршац   14  8  6 22
7.Слога   14  8  6 22
8.Тамиш   14  6  8 20
9.ОКК Београд  14  6  8 20
10.Младост   14  6  8 20
11.Слобода  14  5  9 19
12.Чачак 94  14  4 10 18
13.Дунав  14  4 10 18
14.Здравље   14  3 11 17
15.Нови Пазар  14  3 11 17
16.Колубара   14  3 11 17

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО

Партизан - СПД Раднички  96 : 62
Црвена звезда - Краљево  81 : 56
Вршац - Арт Баскет  55 : 97
Слога - Спартак   82 : 66
Врбас - Новосадска ЖКА  66 : 59
Дуга - Војводина 021  60 : 58
 
1.Црвена звезда 12 11  1 23
2.Краљево 12 11  1 23
3.Слога   12  9  3 21
4.Арт Баскет 12  8  4 20
5.Врбас Медела 12  7  5 19
6.Дуга  12  7  5 19
7.Војводина 021 12  6  6 18
8.Партизан 1953 12  6  6 18
9.Новосадска ЖКА12  3  9 15
10.Спартак 12  2 10 14
11.Вршац 12  2 10 14
12.СПД Раднички 12  0 12 12

ОДБОЈКА (Ж) ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” 11. КОЛО

Нови Сад 2 - Штранд Волеј  2 : 3
Одбојка 013- НС Волеј   3 : 2
Панонија - Младост 1979  3 : 0
Вршац - Срем 2   3 : 0
Волеј Старс - Кикинда 0230  3 : 0
Омладинац 2 - Футог  3 : 0

1.Панонија 11 10  1 29
2.Волеј Старс 11  9  2 28
3.Омладинац 2 11  9  2 26
4.Штранд Волеј 11  7  4 20
5.НС Волеј Теам 11  6  5 21
6.Вршац  11  6  5 17
7.Срем 2  11  5  6 16
8.Одбојка 013 11  5  6 13
9.Нови Сад 2 11  4  7 13
10.Кикинда 0230 11  3  8  8
11.Младост 1979 11  2  9  6
12.Футог  11  0 11  1

Атлетски клуб Атина наступио је на 
2 интернационална митинга у Београду, 
током претходног викенда. Наступило је 
преко 1500 такмичара из региона.

На Митингу будућих шампиона, у 
организацији АК Партизан из Београда, 
првог дана је Владимир Радин, појачање 
из Темишвара, наступајући за Атину 
забележио одличан резултат у трци на 
300 м и освојвши 5. место са резултатом 
од 39,81 секунди , а његов клупски друг 
Душан Кнежевић у бацању кугле постигао 
је лични рекорд од 10,71 м, што је било 
довољно за 6. место. Другог дана на 
Новогодишњем митингу Црвене Звезде, 
Душан Кнежевић је освојио одлично 
4. место у конкуренцији такмичара из 
Хрватске, БиХ, Словеније, Македоније, 

Црне Горе, Ирана, као и најјачих клубова из 
Србије. Душан је био најбоље пласирани 
домаћи такмичар из Србије и постигао је 
лични рекорд у трци на 60 м - 7,65 секунди.

Лични рекорд је поправио и Марко 
Младеновски у трци на 200 м -25,18 
секунди што је овог апута био довољно за 
6. место.

- Изузетно сам задовољан 
наступом наших такмичара у веома јакој 
конкуренцији. Клуб је наступио на свим 
митинзима који су одржани ове сезоне 
и поправљени су скоро сви рекорди. 
Очекује нас базичне припреме које ће 
се одржати у Девојачком бунару, где 
ће се радити превасходно на стицању 
издржљивости и снаге. Атлетска сезона 
наставља се у јануару, када ће клуб 
наступити на Првенству Србије за 
старије јуниоре у спринту и штафети, 
рекао је проф. Срђан Јовановић, тренер 
атлетичара Атине.

АТЛ Е Т И К А
ВРШАЧКИ АТЛЕТИЧАРИ ЗАВРШИЛИ СЕЗОНУ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА МИТИНЗИМА У БЕОГРАДУ

Центар Миленијум, гледалаца 50, 
судије: Љубић, Ђорђевић, Суботић.

ВРШАЦ: Кукић, Керкез, Веригић, Перић, 
Јовановић 17 (5 ск), В. Ранић, Милетић 6 (8 
ск), И. Ранић, Тодоровић 14 (5 ас), Будимир 
8 (11 ск), Стјепановић, Роглић 10 (9 ск, 5 ас).

АРТ БАСКЕТ: Васиљевић, Вучковић 27 
(10 ск), Трипковић, Авлијаш 16, Вујисић 5, 
Талијан, Митровић 20 (10 ск), Јовановић 7 
(6 ск),  Самарџић 5 (4 ас), Ђукић 3, Росић 15 
(4 ск, 6 ас).

Резултатска неизвесност меча у 
Миленијуму трајала је само до краја прве 
четвртине када су Вршчанке углавном 
водиле и наговестиле да би могле да 
намуче великог фаворита слично као на 
претходној утакмици против Краљева. 
Међутим, испоставило се да овог пута 
изабранице тренера Кањевца нису 
биле надахнуте да пруже више од свог 
максимума, па су „уметнице“ из Београда 
у другој четвртини трасирале пут ка 
убедљивој победи. У другом полувремену 
Арт Баскет је повећавао предност, у 
финишу треће четвртине износила је 32 

поена (72:40), у четвртој четвртини гошће 
су оствариле разлику од 43 поена (92:49).

Била је ово последња утакмица Иве 

Роглић у дресу Вршца, искусна играчица 
каријеру ће наставити у Шпанији.

Б. Ј.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОРАЖЕНЕ У 12. КОЛУ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

„УМЕТНИЦЕ“ ПРЕЈАКЕ ЗА ВРШЧАНКЕ
ВРШАЦ – АРТ БАСКЕТ 55:97 (16:23, 12:26, 15:23, 12:25)
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