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У суботу 12. јуна од 20 часова, 
Народно позориште „Стерија“ дочекује 
публику премијером представе 
„Исправна одлука“, у режији Снежане 
Удицки, од недавно и в.д. директорке 
вршачког позоришта. Како су 
епидемиолошке мере још увек на снази, 
представа ће се играти са капацитетом 
од пола сале, а гледаоци су у обавези да 
поштују мере физичке дистанце и носе 
заштитне маске. 

Представа „Исправна одлука“ 
настала је по француском филму из 
2018. године „У сигурним рукама“, а 
адаптацију текста потписује редитељка 
Снежана Удицки. У представи 
играју Тамара Тамчи Тоскић, Срђан 
Радивојевић, Моника Болдовина 
Бугле, Вања Јањић, Дојна Петровић, 
Соња Радосављевић и Иван Ђорђевић. 
Костим и сценографију потписује 
Софија Лучић, сценски покрет и 

кореографију Петар Пјер Рајковић, 
инспицијент и суфлер је Мерима 
Огризовић, организатор Маја Јакшић, 
док је за дизајн светла одговоран Раде 
Стаменковић. 

- После паузе током које су се 

позоришта ужелели и глумци и 
публика, ово је представа која ће 
поново представити вршачки ансамбл. 
Тема је врло актуелна и не толико 
истраживана у позоришном изразу; 
ради се о процесу усвајања детета. Ова 

прича се бави и животом бебе, а не 
само родитеља, што није баш типично 
у литератури генерално – каже 
редитељка Снежана Удицки. 

У питању је мелодрама са 
елементима комедије, а глумци истичу 
да је рад на представи био веома лак, 
али емотиван. 

- Тема је свакодневна али се бави 
питањима које ипак често узимамо 
здраво за готово, зато нам је ова 
представа омогућила да сви поново 
размислимо о томе шта је дете, шта 
нам оно донесе у живот, шта је срећа – 
рекла је Тамара Тамчи Тоскић. 

„ИСПРАВНА ОДЛУКА“ СНЕЖАНЕ УДИЦКИ 
НОВА ПРЕМИЈЕРА НП „СТЕРИЈА“ 

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Ближи се почетак купалишне сезоне, 
а тренутно су у току радови на уређењу 
Градског језера. Поред уређења 
зелених површина, реконструише 
се и део пешачке стазе на језеру, коју 
Вршчаи користе за рекреацију. 

- Тренутно се изводе радови на 
постављању бетонских ивичњака 
са обе стране стазе. Дужина стазе 
која се реконструише је око 150 
метара, претходна бетонска стаза је 
порушена, урађено је ојачање подлоге, 
проширење са каменим дробљеним 
агрегатом. Када ивичњаци буду 
завршени, стазу ћемо асфалтирати, 
а завршетак радова очекујемо у 

наредних десетак дана, пред почетак 
саме купалишне сезоне – каже 
Дејан Чебзан, члан Градског већа за 
инфраструктуру. 

На терену су и радници Другог 
октобра који уређују купалиште, 
зеленило и мобилијар.  

- По завршетку радова на Градском 
језеру, прелазимо у Панонску улицу, 
где грађани већ више од две деценије 
чекају на коловоз. Асфалтитаћемо 
улицу у дужини од око 450 метара – 
каже Чебзан и додаје са се ових дана 
интензивно ради и на уређењу путне 
инфраструктуре. 

- Ради се на санирању ударних 

рупа по граду, али и у селима и на 
општинским путевима. Санирана је 

улица „Другог октобра“, а ако временски 
услови то дозволе, наставићемо 
и са постављањем хоризонталне 

сигнализације. Апелујем на све 
учеснике у саобраћају да воде рачуна у 

зонама радова, да поштују саобраћајне 
прописе. 

Т.С.

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАДСКОГ ЈЕЗЕРА 
ПРЕД ПОЧЕТАК КУПАЛИШНЕ СЕЗОНЕ 

Језеро ће спремно дочекати купаче: Дејан Чебзан, члан Градског већа за 
инфраструктуру

Вршачки позоришни ансамбл жељан представе пред публиком: Тамара Тамчи Тоскић, Снежана Удицки и Срђан 
РадивојевићУЛАЗНИЦЕ ЗА 

МЕДИЦИНСКЕ 
РАДНИКЕ – ПОКЛОН НП 

„СТЕРИЈА“ 

Народно позориште „Стерија“ 
одлучило је да своју захвалност 
према медицинским радницима за 
све што су урадили за грађане од 
почетка епидемије, изрази тако што 
ће им поклонити бесплатне улазнице 
за своје представе. 

- Мислим да је то минимум 
захвалности који сви дугујемо 
медицинским радницима – рекла је 
Снежана Удицки, в.д. директорке НП 
„Стерија“. 

„ПОКОНДИРЕНА ТИКВА“ НА НУШИЋЕВИМ ДАНИМА 

Представа НП „Стерија“ 18. јуна гостује на фестивалу Нушићеви дани у 
Смедереву, а Снежана Удицки истакла је да је ово велика част за вршачко 
позориште. О озбиљности саме селекције сведочи и податак да су се уз НП 
„Стерија“ у конкуренцији за награде нашле представе Југословенског драмског 
позоришта, Београдског драмског позоришта и Народног позоришта Суботица. 
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Вршац је био домаћин прве „ДДОР 
олимпијске стазе“ коју је Олимпијски 
комитет Србије организовао у 
сарадњи са компанијом ДДОР 
осигурање и уз подршку Града 
Вршца. Ово такмичење које је имало 
за циљ промоцију олимпијских 
вредности, окупило јепрошлог 
викенда  више од 600 учесника. Након 
тросатног такмичења, најуспешнијим 
такмичарима су уручене награде, 
а ДДОР осигурање је предало 
донацију у виду спортских реквизита 
основним школама „Паја Јовановић“ 
(Вршац) и „Моше Пијаде“ (Гудурица), 
које су на догађају имале највише 
представника. 

Догађају је присуствовао Чаба 
Силађи,пливач и члан Олимпијског 
тима Србије за Игре у Токију. Такође, 
награде су уручили и Тамара 
Радочај, некадашња кошаркашка 

репрезентативка, освајачица 
бронзане медаље на Олимпијским 
играма у Рију и помоћница 
градоначелника Града Вршца и 
Владимир Ћапин, директор филијале 
ДДОР осигурања у Вршцу. 

Главни циљ “ДДОР Олимпијске 
стазе” јесте да промовише вредности 
олимпијског покрета и да кроз 
интерактивну физичку активност 
едукује све учеснике о историји 
Олимпијских игара. 

Чаба Силађи се пред почетак 
догађаја обратио присутнима, 
захвалио се на учествовању у „ДДОР 
Олимпијској стази“ и на подршци 
Олимпијском тиму Србије пред Игре 
које нас очекују овог лета у Токију. 

- Драго ми је што сам данас са 
вама у Вршцу, дивном граду, и драго 
ми је што смо наставили активности 
пред Олимпијске игре у Токију које 
нас очекују за тачно 48 дана. Овога 
јутра нас је обрадовала вест да је 
Олимпијски тим Србије за Токио 

богатији за још 2 члана јер је потврђен 
пласман мушке пливачке штафете 
4x100 слободним стилом, што значи 
да ће и Урош Николић и Никола 
Аћин, уз Стјепановића и Барну који 
већ имају норму у појединачним 
дисциплинама бити са нама овога 
лета у главном граду Јапана – истакао 
је Чаба Силађи. 

- Добродошли у Вршац и хвала вам 
што ћете учествовати у овом дивном 
догађају. Ово је сјајна прилика да сви 
заједно промовишемо олимпијске 
вредности и то пред саме Олимпијске 
игре у Токију које нас ускоро очекују. 
Такође, данас дајемо подршку и 
нашим олимпијцима који се увелико 
припремају за велико такмичење 
које их очекује овог лета, и као неко 
ко има дивно искуство са Игара, 
знам колико им подршка значи, као 
и колико је значајан догађај као што 
су Олимпијске игре – рекла је Тамара 
Радочај. 

Директор филијале ДДОР 
осигурања у Вршцу Владимир 
Ћапин, доделио је награде најбољим 
екипама које су учествовале у „ДДОР 
Олимпијској стази“ и захвалио се 
свим учесницима.

- Велико је задовољство бити у 
прилици да се поделе награде за 
фер плеј, срчаност, изузетно знање 
и врхунску физичку спремност. 

Вредности компаније ДДОР 
осигурање су готово истоветне 
олимпијским. Због тога сам поносан, 
као представник лидерске компаније 
у осигурању и партнера Олимпијског 
комитета што смо у Вршцу имали 
прилике да будемо домаћини 
оваквом догађају – истакао је Ћапин. 

На крају доделе медаља и 
награда најбољим учесницима, 
Ћапин је уручио спортске реквизите 
основним школама „Паја Јовановић“ 
и „Моше Пијаде“. Донацију су 
примили директори школа уз 
речи захвалности компанији ДДОР 
осигурање, истакавши да су сигурни 
да ће реквизити подићи квалитет 
наставе у њиховим школама. 

Успех прве „ДДОР Олимпијске 
стазе“ у Вршцу уз учешће више од 
600 такмичара и двоструко толико 
навијача и посетилаца показатељ је 
интересовања грађана за Олимпијски 
покрет и велике подршке коју 

ће Олимпијски тим Србије имати 
на Олимпијским играма у Токију. 
Тиме је идеја ове манифестације у 
потпуности испуњена, јер су учесници 
научили нешто ново о олимпијским 
вредностима које кроз партнерство 
деле национални Олимпијски 
комитет и ДДОР осигурање. 

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

ОДРЖАНА ПРВА „ДДОР ОЛИМПИЈСКА СТАЗА“ 
ДУХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА У ВРШЦУ 



ПЕТАК •  11. јун 2021.ВРШАЧКА КУЛА4

Протеклог викенда (5-6. јуни) у 
најпрестизнијем београдском хотелу „Хилтон“ 
одржан је највећи плесни фестивал у региону, 
у организацији Бренда 5678, заједнице плесача-
организатора Олгице Јовановић и Сташе 
Стојановић. Уметнички жири фестивала био је 
састављан од реномираних имена у свету плеса 
у Србији - Саша Илић, Милан Рус, Дејан Коларов, 
Милица Церовић, Ашхен Атаљанц, Леа Абинум. 
Подељене су вредне награде - мастер клас са 
члановима жирија, камп Института за уметничку 
игру, котизације за фестивале у Аранђеловцу, 
Фрушким Термама, Сребрном језеру, Белој 
Цркви - и најтраженија и најинтересантнија 
награда - 5678 камп на Сребрном језеру који 
ће се одржати од 14 – 20. августа, на коме 
ће се едуковати 300 плесача из региона и 
Европе. Прослављена је и трогодишњица од 
пласирања дисциплине Impro Challenge - али и 
свечани опроштај од исте због неовлашћеног 
преузимања од стране других. 

Поред 40 клубова из региона учествовала су 
и 3 вршачка клуба - Ројалти, Степ ап и Студио за 
савремену игру „Оља“.

„Ољини“ солисти Петра Ђурић и Хелена 
Вуишак освојили су специјалне награде - 
бесплатне котизације и плесне семинаре. 
Поред њих, своје умеће плеса из Студија „Оља“ 
показале су и Јана Стефановић, Лана Субић, 
Маша Станков, Сара Цветковић и Ана Марија 
Бакић. 

- Јако сам задовољна успехом својих 
плесача и њиховим напретком. Родитељи мојих 
плесача су прави тим и сви уживамо у сарадњи. 
Доста смо путовали од априла: Фрушке терме, 
Сребрно језеро, Београд. Као организатор 
поносна сам колико клијената је поверило своје 
поверње сада већ реномираном 5678 бренду. 
По идејама и квалитету увек смо корак испред 
других и многи нас копирају. Следећа сезона 
биће вансеријска – обећавамо, нагласила је 
Олгица Јовановић.

У БЕОГРАДСКОМ ХОТЕЛУ „ХИЛТОН“ (5. И 6. ЈУНА) ОДРЖАН НАЈВЕЋИ ПЛЕСНИ ФЕСТИВАЛ У РЕГИОНУ 

ЗАБЛИСТАЛЕ ПЛЕСАЧИЦЕ 
СТУДИЈА ЗА САВРЕМЕНУ 

ИГРУ „ОЉА“ 

ФОТОРЕПОРТАЖА

Увек за корак испред: Олгица Јовановић (прва с лева) са чланицама Студија „Оља“
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Стари вршачки фотографи својим 
подухватима обележили су историју 
фотографије не само у родном граду, већ и на 
тлу целе Србије, па и – Аустрије. Мало је позната 
чињеница да је отац чувеног српског сликара 
Паје Јовановића, иначе власник првог сталног 
фотографског атељеа у Вршцу, направио прве 
фотографије Беча, док је сликарев рођени брат 
Милан био угледни дворски фотограф, који 
је овековечио чак три краљевске династије – 
Обреновиће, Карађорђевиће и Петровиће из 
Црне Горе.

У Вршцу је настала и прва дагеротипија 
у Банату, позната као „Вршачки портрет“. 
Непознати аутор усликао је средовечну даму 
у седећем положају још 1840., само годину 
након што је Луј Дагер у Паризу изумео ту врсту 
слике, иначе претечу данашње фотографије. 
У свему су Вршчани били у корак са много 
развијенијим светом, па не чуди што је до 1918. 
у граду било чак 28 фотографа.

Најзначајнији међу њима свакако су чланови 
породице Јовановић. Пајин отац Стеван је 
1863., када су Вршчани континуирано почели 
да се баве том уносном делатношћу, отворио 
свој први атеље у данашњој Стеријиној улици, 
а потом још један уз саму зграду Магистрата. 
Пре тога је, сасвим случајно, ушао и у историју 
аустријске престонице.

- Крајем педесетих година 19. века, 
враћајући се из Париза, где је купио једну 
од првих произведених камера, тада 
невиђену новину, Стеван је направио десетак 
фотографија Беча. Фотографисао је делове 
Бечке тврђаве, као и један дрвени мост између 
другог и трећег бецирка. Ти радови данас 
се чувају у Музеју града Беча, као најстарије 
фотографије тог града – прича Тамаш Фодор, 

вршачки библиотекар и аутор изложбе 
„Културно наслеђе кроз објектив старих 
вршачких фотографа“.

Фодор истиче и да су се сва шесторица 
Стеванових синова, које је уз две ћерке добио 
из два брака, у неком периоду живота успешно 
бавили фотографијом. Чак и Паја. „Фотографска 
ревија“ је у два наврата објављивала његове 
радове, што говори да је осим сликарског 
имао и таленат за фотографију, али тај опус 

његовог рада није темељно истражен. Ипак, 
најуспешнији од свих њих био је Милан 
Јовановић.

Он је 1887. основао свој први атеље 
у Кнез Михајловој у Београду, а 1903. на 
Теразијама саградио једини наменски објекат 
за потребе фотографског атељеа у нашој 
земљи. Овековечио је готово све виђеније 
личности у Србији с краја 19. и почетка 20. века 
– од глумаца и књижевника до политичара 
и чланова краљевских династија. Његове 
портрете и данас користимо, не знајући да је 
баш он био иза објектива.

- Био је један од најбољих фотограф-
портретиста свога доба. Вишеструко је 
награђиван за свој рад. Добитник је ордена 
Таковског крста и Светог Саве. Та одликовања 
штампао је и на реверсима својих фотографија, 
а истицао је и да је дворски фотограф – додаје 
Фодор.

Први је у Србији увео и форму фотографске 
разгледнице, на којима је, осим пејзажних 
мотива Београда, стављао и портрете јавних 
личности.

Ј.Ј.

СТАРИ ВРШАЧКИ ФОТОГРАФИ ИСПИСАЛИ ИСТОРИЈУ НЕ САМО РОДНОГ ГРАДА, ВЕЋ И СРПСКЕ И АУСТРИЈСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ

ОТАЦ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА НАПРАВИО ПРВЕ 
ФОТОГРАФИЈЕ БЕЧА

- У Вршцу настала и најстарија дагеротипија у Банату, само годину након паришке премијере

У Вршцу је до 1918. године било 28  фотографа. 
Архива Тамаша Фодора

СКАНДАЛ СА 
ЛАСЦИВНИМ СЛИКАМА

У пролеће 1911. Вршац је, уз Опово, 
био поприште и порнографског скандала, 
који је попримио међународне размере. 
Немачки министар унутрашњих послова 
установио је да велики број копија 
фотографија ласцивног садржаја стиже из 
Јужног Баната, о чему је био обавештен и 
његов мађарски колега. Након опсежне 
истраге, полиција је код једног обућара 
из Опова и угледног уредника немачког 
листа из Вршца пронашла више хиљада 
ових фотографија, за које се испоставило 
да су их добијали из Француске и Немачке, 
а потом даље слали поштом. Скандал је 
окончан на суду. 

УГЛАВНОМ РАДИЛИ 
ПОРТРЕТЕ

У ондашњим вршачким атељеима 
највише су се израђивали портрети, а 
онда и групне и породичне фотографије. 
Тек у мањој мери биле су заступљене 
фотографије са разних догађаја и 
знаменитости Вршца. Добар део тих 
радова се, осим у породичним албумима, 
чува и у архивима вршачке библиотеке и 
музеја. Ту се може видети и прва сачувана 
фотографија тог јужнобанатског града, 
која је настала још 1856. године.

Аутопортрет Милана Јовановића,  
дворског фотографа родом из Вршца. 

Архива Тамаша  Фодора

Отац сликара Паје Јовановића -  
Стеван Јовановић са унуцима. Аутор 
најстаријих фотографија Беча и угледни  
вршачки фотограф. 

Архива Тамаша Фодора

Први стални фотографски атеље у  
Вршцу, власника Стевана Јовановића, 
оца сликара Паје Јовановића. 

Архива Тамаша Фодора

Вршачки портрет, најстарија  
дагеротипија у Банату, настала 1840. 
године.

Архива Тамаша  Фодора

Најстарија фотографија Градског  трга у Вршцу.
Архива Тамаша Фодора

Судар возова 6. јуна 1862. године.  Рад 
вршачких фотографа. 

Архива Тамаша Фодора
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Књижевник и публициста 
Милан Токин, за прошлост 
вршачког виногорја каже да 
била бурна, скоро узбудљива. 
У једном тренутку то је било 
највеће виногорје на свету, а 
убрзо после тога; Вршчани су 
вино увозили и продавали скоро 
као лек. Па поново подигли 
винограде...

Из делова написа овог 
изузетног познаваоца вршачке 
историје упознаћемо неке 
догађаје који су вршачко 
виногорје учинили познатим у 
читавој Европи и шире.

Немогуће је утврдити ни 
приближан датум настанка 
вршачког виногорја, али по 
свему судећи настало је још пре 
наше ере. У историји је познат 
податак да је један дачански 
владар, око 100 година пре нове 
ере наредио да се уништи сва 
винова лоза у његовој држави. 
Дачани су живели у Банату 
од почетка четвртог века пре 
наше ере, вероватно и у Вршцу. 
И у време када су Римљани 
владали овим крајевима 
свакако да је виноградарство 
цветало. Одговор на питање да 
ли су Римљани насељавали и 
сам Вршац потврђен је новим 
археолошким истраживањима, а 
познато је да су Римљани садили 
лозу у свим својим насељима у 
колонијама. 

ВРШАЧКО ВИНО НА 
ДВОРУ У БУДИМУ

Први писани документ о 
вршачком вину имамо из много 
познијег времена, тек са краја 
15 века. Године 1494. на двору 
мађарског краља Владислава 
Другог плаћено је 10,5 златних 
форинти за буре вршачког 
вина. Сама чињеница да је вино 
купљено за краљевски двор у 

Будиму, јасно сведочи о томе да 
су виногради не само постојали, 
већ и много више, да нису били 
скорашњи и да је вршачко вино 
уживало добар глас због свог 
одличног квалитета. Особито 
ако се имају у виду тешке 
саобраћајне прилике у којима је 
буре вршачког вина прешло пут 

од Вршца до Будима. Међутим, 
овај историјски податак важан 
је због чињенице да је вино већ 
тада било важан привредни 
артикал, наравно у границама 
могућности тога времена, у 
освит новог века. Доказ више 
колико је виноградарство 
постало по Вршац пресудно 

важно и део његове судбине и 
да је условило економски, али и 
његов културни развој. Има још 
једна околност која сведочи да 
је вршачко виногорје старије од 
1494. године. Почетком 15. века 
Вршац, као и добар део Баната, 
био је у поседу деспота Ђурђа 

Бранковића Смедеревца. Можда 
није случајност што Вршац 
и Смедерево имају толике 
површине под виноградима, 
као што није случајност ни 
велика архитектонска сличност 
вршачке бранич-куле и куле 
смедеревског града. И ту и 
тамо живели су поданици 
Ђурђа Бранковића, вични 
виноградарству.

ТУРСКЕ ВИНОПИЈЕ

Виногради у Вршцу и 
целом Банату истрајали су и 
под Турцима. Учени турски 
путописац Евлија Челебија 
посетио је Вршац у два наврата 
(1660, 1664), оставио је значајне 

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНАРСТВА

БУРНА ПРОШЛОСТ 
ВРШАЧКОГ ВИНОГОРЈА

ПАРОБРОДСКИ САОБРАЋАЈ НА ДУНАВУ ОМОГУЋИО 
ПРОДОР ВРШАЧКОМ ВИНУ У ЕВРОПУ

Тридесетих година прошлог века вршачко вино задобија нова тржишта. Ово му је 
омогућио паробродски саобраћај Дунавом који је почео 1832. године. Тада је вино 
из Вршца колима превожено до Нове Паланке где су бурад товарена у бродове. Тако 
је вршачком вину омогућено да се појави на тржиштима Пеште, Беча, па и Прага.  
Само, и тада се вршачким вином догађало оно што и касније. Вино су куповали 
страни трговци да га мешају са аустријским винима. То исто се са вршачким вином 
догађало и у Београду између два светска рата. Оно је тада, упоредо са неготинским, 
продавано као да је вино из Смедерева.

„Године 1494. на двору мађарског краља 
Владислава Другог плаћено је 10,5 златних 

форинти за буре вршачког вина.“

„... источна страна брда ове вароши, све 
до старовремске тврђаве покривена је 

виноградима...Румено грожђе им је укусно“. – 
Евлија Челебија, турски путописац
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податке о Вршцу и његовим 
виноградима. За Вршац он 
каже да свака кућа има врт 
са виноградом, а сем тога: 
„... источна страна брда ове 
вароши, све до старовремске 
тврђаве покривена је 
виноградима...Румено грожђе 
им је укусно“. После 164 године 
турске владавине Банат је 
ослобођен 1716. Свакако да су 
и приликом овог рата страдали 
вршачки виногради. У оквиру 
плана који је израђен за време 
грофа Мерсија, посвећена је 
велика пажња виноградарству. 
Приликом систематске 
колонизације Немаца, водило се 
рачуна да се у Вршац претежно 
населе виноградари. Занимљиво 
је да је приликом колонизације 
Немаца 1722. грешком подељен 
и виноград за који се говорило 
да одвајкада припада вршачком 
владики, а који се налазио на 
падини брда Капела. Касније је 
грешка исправљена, владики је 
враћен његов виноград, што је 
и данас најстарији виноградски 
посед у Вршцу.

Десет година после 
ослобођења Баната и Вршца 
објављена је наредба којом се 
забрањује увоз страних вина 
у Банат, да би се заштитили 
банатски виноградари. И та мера 
сведочи да је виноградарство 
у Банату, а несумњиво и у 
Вршцу, било важна привредна 
грана. Та борба за тржишта и 
обезбеђивање од конкуренције 
у виноградарству и винарству 
трајала је непрекидно, и она 
је вођена упоредо са борбом 

грађанске класе како у области 
занатства, тако исто и трговине.

У првој половини 18. века 

Вршац је преживео један 
несрећан рат, онај из 1739. 
године. Том приликом је насеље 
горело, а бројно становништво 
пострадало од куге. Свакако да 
су том приликом пострадали 
и виногради. Међутим, током 
друге половине 18. века 
виноградарство у Вршцу добија 
све већи значај. Тако видимо да 
се 1775. године Вршчани жале 

Камералној управи у Темишвару 
што на вашарима страни крчмари 
не продају вршачко вино, него оно 
које доносе са собом. Вршчани су, 
наравно, тражили да се оваква 
трговина забрани. Крајем 18. 
века у Вршцу су површине под 
виноградима у сталном порасту. 
Тако је 1783. године Вршачко 
виногорје износило 3027 и по 
јутара, а 12 година касније оно се 
повећало за 350 јутара, тако да је 
износило 3373 јутара. Годишњи 
принос: 80.000 акова вина (аков: 
56 литара).

ПРВА КАТАСТРОФА

Сем ратова виноградарима 
су претиле и честе непогоде. О 
онима  током 18. века немамо 
много података, тако да не знамо 
како су прошли виногради ни 
1794.  када је у Вршцу владала 
катастрофална суша. Има података 
да је берба године 1811. дала 
такав квалитет да је та година са 
годином 1834, дуги низ деценија 
узимана као нека мера којом су се 
упоређивале остале године. Али 
прва нама позната непогода, која 
је буквално збрисала Вршачко 
виногорје, догодила се 12. јула 
1816. године. Те ноћи срушио се 
и торањ Саборне цркве; громови 
су запалили много кућа, које 
су у то време биле покривене 
трском, ређе шиндром, док су 
црепом биле покривене само 
новије куће најимућнијих људи; 
и владичански двор је у то време 
био покривен шиндром. Од 
4021 јутара винограда, колико 
је износило Вршачко виногорје, 
после непогоде преостало је још 
само око 80 јутара. 

Изгледало је као да се вршачки 
виногради никада више неће 
подићи. Али ипак су Вршчани врло 
брзо обновили своје виногорје, 
јер само 14 година касније 
1830. Аустријски статистичар 
Шамс бележи да Вршац има у 
целој Мађарској највећу бербу. 

Виногорје је у то време износило 
4500 јутара а Вршац је производио 
200.000 акова, дакле више од 
милион литара вина.Занимљива је 
још једна појединост. Од времена 
откако су забележени статистички 
подаци о приносу Вршачког 
виногорја произведено је више 
белог него руменог вина. 

Извор: Милекерове 
свеске: Историја вршачког 

виноградарства

Фото: Туристичка 
организација Вршац

„Десет година после ослобођења Баната и 
Вршца, 1726, објављена је наредба којом се 

забрањује увоз страних вина у Банат, да би се 
заштитили банатски виноградари.“

„Прва нама позната непогода, која је буквално 
збрисала Вршачко виногорје, догодила се 12. 

јула 1816. године.“

„Виногорје је 1830. године  износило 4500 јутара 
а Вршац је производио 200.000 акова, дакле 

више од милион литара вина.“
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Почетак првог летњег месеца у 
нашем граду обележен је у свечаној, 
али спонтаној и топлој атмосфери 
у Тачки сусретања. Професор 
спортских наука, Страхиња Николић, 
својим суграђанима уприличио је ту 
част да прву промоцију своје друге 
књиге „100% ФИТ концепт“ одржи у 
свом родном граду. 

Оно што је лајтмотив Страхињине 
књиге, стрпљење, некако је 
прожимало и цео пут од креирања 
ове књиге, па све до њене промоције. 
Наиме, само писање књиге, а како би 
она била што садржајнија, емпиријски 
утемељена, а опет што приближнија 
свакоме, трајало је две и по године. 
Затим, убрзо по њеном објављивању, 
почетком прошле године, промоција 
је стопирана на неодређено време 
због епидемиолошке ситуације. 
Страхиња је, стога, стрпљиво чекао 
свој моменат и он се догодио у 
правом тренутку - у кругу људи 
који су препознали његово умеће, 
потенцијал и значај ове књиге. „100% 
ФИТ концепт“ прва је популарна 
литература у области спорта. 
Написана је на такав начин, да би 
сваки човек, који намерава да се 

посвети спорту, здравој исхрани и, 
генерално, здравом стилу живота, 
могао да разуме и примени оно 

написано. Ова књига није обичан 
приручник о техникама вежбања. 
Кроз њу се прожима порука аутора 

о значају прихватања и разумевања 
сопственог организма, налажења 
своје мере, а потом мотивације за 

животом као таквим (а то се одражава 
кроз здрав однос према сопственом 
телу) и освешћивању тога колико 

је наш организам чудесан у својој 
комплексности. 

Све ово публици је Страхиња 
приближио кроз своје предавање о 
људском телу и кретању, појашњење 
битних тачака своје књиге и активан 
дијалог са публиком. Динамици 
промоције допринеле су и две 
Марије. Модератор вечери била 
је Марија Митрованов, професор 
филозофије, као и Марија Васић 
Каначки из Тачке сусретања, која 
је отворила промоцију читањем 
Страхињине песме „Тело“. 

Да је промоција испунила своју 
сврху, коју су аутор и модератор себи 
поставили, говори чињеница да су 
посетиоци остали после промоције 
да разговарају, да поделе своје 
утиске и  дилеме, али и да искажу 
своје поштовање овом изузетно 
мултидисциплинарном момку који 
пред своје вежбаче поставља један 
основни циљ, а то је – односити се 
према свом организму у тоталитету 
и стрпљиво, али истрајно ићи ка 
жељеном циљу. 

М.М. 
Фото: Вања Јовановић Вученић 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ СТРАХИЊЕ НИКОЛИЋА 

НАЈСВЕОБУХВАТНИЈИ ПРИСТУП КУЛТУРИ 
ВЕЖБАЊА И ЗДРАВЉА У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  БЕОГРАД – НАСТАВНО 
ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ 
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Учитељски факултет Београд – Наставно одељење Вршац у прву 
годину студија за школску 2021/2022. годину уписаће кандидате који 
су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању на:

- Студијски програм за образовање учитеља 
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику
• буџет: 20 кандидата
• самофинансирање: 20 кандидата
Конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата на конкурс је 23, 24. и 25. јуна 2021. 

године  од  10,00 до 13,00  часова у Вршцу;
Провера склоности и способности (говорне, физичке и музичке) 

обавиће се у Вршцу 26. јуна 2021. године од 09,00 часова. Провера је 
елиминаторног карактера. 

Кандидати који задовоље на провери способности 
класификациони испит полажу 29. јуна 2021. године у Вршцу и то:

-  тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште 
информисаност. од 10,30 час.;

- Објављивање резултата: 30. јуна 2021. године до 18,00 часова;
- Приговори на ранг листу се подносе 01. јула 2021. године од 

10,00 до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку  
по приговору најкасније до 02. јула 2021. године у 12,00 часова.

- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата, 
биће објављена  03. јула 2021. године до 17,00 часова.

- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 05. и 06. јула 2021. године 

од 10,00 до 13,00 часова у Вршцу.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована 
високошколска установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, румунском 
и ромском, на основним и мастер струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  у складу са  европским стандардима, 
сами креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде                            (модул са 
појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном 
децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за касније 
запошљавање. 

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више 
семестара проведу, студирају и полажу испите на више  универзитета у ЕУ     (Словенији, Норвешкој, 
Румунији, Литванији)  уз стипендије које овај програм нуди. 

Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу 
средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Начин финансирања:     Број студената
– одељење на српском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   50
                  на терет личних средстава (самофинансирајући)  50
– одељење на румунском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   10
– одељење на ромском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   10

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје 
школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач) у 
трајању од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у 
прву и 6 кандидата у другу годину студија који су претходно завршили специјалистичке  стркуковне 
студије – припремни предшколски програм (самофинансирање).

Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 24, 25. и 29. јуна 2021. године у 
времену од 09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).

• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности                            
(говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 29. јуна 2021. године по следећем распореду: 
o српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
o општа информисаност од 13.30 часова.
• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 30. јуна 2021. у 12.00 часова.
• Примедбе на ранг-листу подносе се 01. јула 2021. године од 10.00 до 12.00 часова, а решење                      

по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 02. јула 2021. године (до 12.00 часова).
• Упис примљених кандидата обавиће се 05. и 06. јула. 2021. године од 09.00 до 12.00 часова,                        

по распореду истакнутом на огласној табли школе.
Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. јуна 2021.г., па закључно 

до 02. јула 2021. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у Студентској служби Високе школе.
 Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и класификационих испита 
и уписа биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне 
на бр. тел. 013/831-628.
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У склопу реализације великог пројекта пошумљавањa 
зелених површина, ерозивног земљишта и депресија 
у насељеном месту Барице, током претходног викенда 
приступило се одржавању и уређењу пошумљене 
површине. Због чињенице да су сорте стабала које су 
посађене на овој површини врло осетљиве на климатске 
промене и инсекте, нарочито у овом периоду док имају 
карактер младица, било је неопходно пре кишних 
периода извршити третман функицидима и пестицидима, 
уклањањем заперака и пинцирањем садница. Ови третмани 
спроводиће се и у наредном периоду како би радили на 
што бољој заштити и узгајању ових сорти стабала. 

- Захваљујући средствима за реализацију овог пројекта 
која су обезбеђена из Зеленог фонда, Министарства за 
заштиту животне средине, а делом из буџета локалне 
самоуправе успели смо да пошумимо велику површину у 
општини Пландиште и зато интензивно морамо да радимо 
на њеном одржавању – рекао је в.д. директора ЈП „Полет“ 
Пландиште Мирослав Петровић. 

Петровић је истакао да ће се поред овог пројекта радити 
и на проналажењу нових парцела које ће бити погодна 
локација за садњу аутохтоних врста стабала, са крајњим 
циљем да се површине под засадом шуме на територији 
општине Пландиште повећају. 

 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У 
ЈЕРМЕНОВЦИМА И БАРИЦАМА  

НАСТАВЉА СЕ СА АСФАЛТИРАЊЕМ ДЕОНИЦА ДРЖАВНОГ ПУТА 

У оквиру реализације пројекта 
одржавања и унапређења 
саобраћајне инфраструктуре, на 
територији Општине Пландиште 
наставља се са радовима на уређењу и 
асфалтирању деоница државног пута 
другог А реда Пландиште – Београд. 
Према речима председника Општине 
Пладниште Јована Репца, посебан 
акценат ставља се на одржавање 
деоница путева који су видно 
оштећени, како би се спречило даље 
пропадање и отклонила опасност 
за несметано функционисање 
саобраћаја. 

Радови на уређењу саобраћајница 
тренутно се изводе на деоницама 
државног пута другог А реда кроз 
насеље Јерменовци и Барице. Радове 
је обишао и заменик председника 

општине Пландиште Душан Ћурчић 
и том приликом разговарао са 
извођачима око диманике и 
даљег тока извођења радова. 
Реализацијом овог пројекта наставља 
се са континуираним радовима на 
повећању опште безбедности свих 
учесника у саобраћају. Локална 
самоуправа у оквиру свог годишњег 
програма унапређења саобраћајне 
инфраструктуре предвидела је и 
уређење путева и крпљење ударних 
рупа који ће се реализовати током 
целе године у свим насељеним 
местима на територији Општне 
Пландиште. Радови ће се изводити 
према утврђеној динамици у складу 
са планом и програмом, изјавио 
је заменик председника Општине 
Пландиште Душан Ћурчић. 

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“ 
суфинансира Општина Пландиште

СПРОВЕДЕНО ТРЕТИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
МЛАДИХ ЗАСАДА ШУМЕ 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОШУМЉАВАЊА БАРИЦА 

Наведени урбанистички пројекaт биће изложен у холу 
зграде СГ Вршац. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 
11.06.2021. године. Увид у пројекат може се извршити у холу 
зграде Скупштине Града Вршца и на интернет адреси htp://
www.vrsac.com. Заинтересована правна и физичка лица подносе 
примедбе, на изложени урбанистички пројекат за време трајања 
јавне презентације, у писаном облику и предају их Одељењу за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца Гордана Милојковић 
пружaће обавештења о садржају јавне презентације путем 
телефона 013/800-563

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта,

спратности П+2+Пк у улици Ивана Милутиновића бр.65 у Вршцу,
на катастарској парцели број 5740 КО Вршац

Инвеститор је Дејан Манојловић из Вршца, улица Стеријина бр.12/17, а израђивач Пројекта је 
„Метрум“ из Вршца
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (119)

ЛИКОВНА И СОЦИЈАЛНА КОМПОЗИЦИЈА 
ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

Композиција уметничког дела, па 
и слике, упућује као појам на неки 
недвосмислено уочени ред, неку јасну 
логику, темељ уметничког дејства, оно 
без чега уметничка порука  престаје да то 
буде.

Социјална композиција Триптихона 
циљана је безвременска порука 
суптилнија од многих агитаторских слика 
које величају или осуђују људски рад. 
Франсоа Миле, Ван Гог својим сликама 
указивали су на страховиту деградације 
човека због бестијалног рада. 

Супротно томе веома сличне слике 
капиталистичког или соцреализма 
величали су рад као алтернативу исконске 
борбе за преживљавање.

Пајина порука је безвременска, 
недостижно суптилна о раду по мери 
човека и о човеку који се остварује радећи 
без принуде, без видљивог газде, било 
новца или власника винограда, поља 
жита, све је једна узвишена безвремена 
игра људи који у животу као у каквом 

чудесном позоришту могу да бирају улоге, 
текстове, мењају драматургију и бирају 
крај који овде није биолошки известан.

Уметничка композиција Пајиног 
Триптихона спонтано подсећа на 
одувек присутна решења на рељефима, 
мозаицима из старих времена и чак 
Пикасове Гернике.

Да ли се Паја угледао, инспирисао 
тиме или је спонтано изразио логику и 
уметнички ред троделне слике као исказа 
суштине, дубоке логике наших чула, нашег 
ума и креативне хемије на крају?

Настају безбројна дела која указују на 
композиције  у уметности и дела која  то 
негирају. Тек неоспорно је да постоји 
костур, ред и некаква логика који се 
провлаче одувек кроз уметничку слику и 
објективно су запажене и описане.

Указивање на нека унутрашња правила, 
ред у уметности, поставља питање шта 
то омогућава и захтева тај ред, да ли 
је то механички додата структура или 
последица неког реда а који диктирају 

наша чула, органи, чак и саме технике?
Наша чула, то је давно истражено, 

имају своје лимите. правила, оптимуме 
и границе као  органи којима примамо 
информације о некаквим дејствима ван 
нас или над нама.

Поставља се питање свих питања, 
шта то у чулима детерминише осећаје за 
боју, светло, звуке,  додире, хармоније и 
прагове између њих. Зашто имамо око 
тридесетак гласова, зашто око пет, шест 
или седам основних боја, укуса, мириса, 
боја тонова, самогласнике итд.

Само ћелијско ткиво чула и нерава 
функционише по строгим правилима 
биохемије и пружа услуге у њеним 
оквирима, границама, односно хемијским 
логикама које диктирају молекули и атоми 
нашег ткива.

И тако може се поетски рећи да је 
и Триптихон као композиција, ред и 
креативна логика, иако велико физичко 
дело, ипак јасан ехо најмањих цигала 
материје од којих смо саздани.

У време настанка Триптихона хемија 
је била ближа интуитивној алхемији иако 
је цветала у прејакој експлозији сазнања, 
као што и уметности свих врста настају 
недајући нам шансе за дубљи увид у 
то шта радимо док стварамо и шта нам 
се  дешава кад нас њена информација 
погоди.

У време настанка Триптихона тихи 
громовник Мендељејев уочио је ред и 
логику хемијских елемената иако је наука 
била бескрајно далеко да то утврди. 
За само пар  деценија много тога се 
разјаснило о атомима и хемијским везама 
док је дејство уметности и стваралаштва 
остало у блаженом свету интуитивне 
алхемије. Триптихон нас подсећа и да 
уочимо разлику између уметности и 
неуметности.

Т. Сухецки

Вршачки афористичар Зоран Ђуровић Ђурке недавно 
је постао нови члан Удружења књижевника Србије.

- Веома ми је драго што сам примљен у УКС, после 
две књиге које су ушле у ужи избор за  најбољу 

афористичарску књигу године. Било је сасвим реално 
да се то деси, да и тај циљ остварим. Срећан сам јер и то 
је доказ да ме колеге из Београдског афористичарског 
клуба цене и веома цене моје књиге. Мишљење колега 

који су били у стручном жирију, по логици ствари, 
свакако је  и најмеродавније , тако да  је  пријем у УКС 
уједно и признање  за мој већ деценијски рад.  Срећан 
сам и настављам даље - рекао је Зоран Ђуровић. 

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОМ АФОРИСТИЧАРУ

ЗОРАН ЂУРОВИЋ ПРИМЉЕН 
У УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

У оквиру 3Д галерије Културног 
центра постављена је нова изложба, 
серија фотографија под називом „Мој 
свемир“ аутора Зорана Стојановића. 
Поставка ће бити доступна до 24. јуна. 

„Бити фотограф дању је захтеван 
посао, а бити фотограф ноћу је 
додатно тежи и захтевнији подухват 
јер не видиш шта фотографишеш већ 
то тражиш. Да би се фотографисао 
небески пејзаж, потребне су три 
ствари, камера, добро сочиво, 
телескоп и постоље. Ја користим 
камере модификоване за сликање 
ноћу и два телескопа ширине 
80мм и 250мм – први за веће 
објекте на небу, а други за мале. 
Претежно фотографишем из своје 
опсерваторије са покретним кровом 

која се налази у мом дворишту. 
Пошто је све на небу прилично тамно, 
осим Месеца и планета, потребно 
је држати бленду отворену и по 
неколико сати. Додуше, то се више 
не ради него уместо једне слике од 
два сата, сада се слика 60 слика на 
по два минута. После све то пролази 
кроз обраду да бих на крају добио 
једну фотографију. Посматрање 
свемира и документовање тих 
изузетних тренутака су моја страст, 
током година направио сам преко 
хиљаду фотографија са увек новим 
доживљајем планета и сазвежђа 
у трагању ка смислу и коренима 
постојања“, каже о свом раду 
Стојановић. 

НОВА ИЗЛОЖБА У 3Д ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ 

„МОЈ СВЕМИР“, 
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА 
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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

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, ходник, купатило, мала 
соба, гаража, шупа, башта, чврста градња. 
Тел. 063/877-0604.

На продају спратна кућа 240 м² са 
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.

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

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.

Купујем кућу чврсте, новије градње, 
предност шири центар, брег приступачан 
прилаз. Тел. 064/879-569.7

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 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

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна, 
виноградарска кућица, градски водовод. 
Тел. 060/7401, 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

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

На продају плац у близини центра 
града има комплетну инфраструктуру. 
Може замена за гарсоњеру. Тел. 
063/8310629

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

Продајем плац у Купинику 99 ари 
у грађевинској зони, ул Кордунска 88, 
асфалт до плаца. Тел. 065/9912133 

Продајем 60 ари на вршачком брегу, 
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210, 
060/7410210 и 060/1671519.

На продају кућа у Великом Средишту 
са локалом и подрумом, у центру села. 
Тел: 060/35 - 23 – 540

Мењам двособан стан у Нишу (спрат 
куће) за сличан у Вршцу. Тел. 064/1850079 
и 061/6637650.

Спратна кућа на продају у Вршцу, ул 
Милоша Црњанског 15. Повољно. Тел. 
063/1214367

Кућа на продају, друга зона Вршац, 
усељива, две стамбене јединице под 

истим кровом. Укупна квадратура 420, 
стамбена 175. Тел. 0655768208

Купујем пластеник средње величине. 
Тел. 064/4856810 и 064/5315176

Продајем плац на Белуци, у 
Павлишу,површине 16,36А. Цена по 
договору. Тел. 066/8811062

Продајем трособан стан 70 м² са 
великим двориштем. Тел. 061/6509999.

Продајем гарсоњеру у Београду, 
Карабурма, 25м².Тел. 063/7635399

У Малом Средишту продајем мању 
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721949..

Купујем двособан стан са лифтом 
или на првом спрату, новије градње са 
гаражом, шири центар. Тел. 062/1870271.

Продајем кућу на спрат и 
недовршеним поткровљем у мирном 
почетном  делу Маргитског насеља. Тел. 
064/6357325.

Продајем плац на Гудуричком путу, 
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м², 
десна стран уз асвалт. Тел. 064/8582495.

Продајем кућу са  гаражом,са 
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-631 
и 064/2805862

На продају викендица (са верандом) 
35м² на плацу површине 587 м². На 

Гудуричком путу Тел 060/7342609 (после 
15 часова)

Продајем стан у Вршцу 94 м²у два 
нивоа, сам центар града. Сам центар 
града, улица Стевана Немање бр. 29. 
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.

Продајем кућу на селу 30 км од града и 
двособан стан у центру . Тел 064/9174777.

Продајем кућу са плацем у Малом 
Жаму у центру, веома повољно, потребна 
мања адаптација. Тел. 063/8301643

На продају спратна сређена кућа 
100 м², 2 гараже и летња кухиња, велико 
двориште, подрумчић и шупица, два 
улаза посебно у кућу и двориште. Тел. 
065/9943394.

Купујем приземну сређену кућу, не  
далеко од центра, или мењам за двособан 
стан  67 м², етажно грејање, 1. спрат, ул. 
Жарка Зрењанина. Тел. 063/8527242

Продајем кућу испод хотела „Вила 
брег“ једносмерна мирна улица. Тел. 
064/2464207.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену гарсоњеру код 
Дома пензионер, плинско грејање. 
Тел. 064/1284698

Издајем намештен двособан стан, 

дворишни, за самце, самице , брачни 
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел. 
063/8103228.

Издајем собу (самицама) близу 
центра. Тел. 060/3333470

Тражим кућу за изнајмљивање. 
Тел. 062/461837

Брачни пар тражи намештен стан 
или малу кућицу за становање или 
кућу за чување . Тел. 061/8139998

Издајем гаражу у дворишту зграда 
код позоришта. Цена 25 € месечно. 
Тел. 064/5152245

Издајем локал преко пута поште, 
на спрату. Тел.061/1481727.

Издајем двособан дворишни стан. 
Тел. 013/806-235

Издајем локал у улици Вука  
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел. 
063/7788136

РАЗНО

Услужно вршим селидбе, превоз 
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 ловачка пушка ТОЗ-34Е 

калибар 12, ловачка пушка Застава- 
Хамерлес 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, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1329

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 



ПЕТАК • 11.  јун 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1717

лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат 
уз дозволу. Тел. 064/3858314 

Два 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.064/9544и 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

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 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

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 по 

могућству стари тип . 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

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

 Продајем нову туш каду 80х80 цм 
некоришћена, трпезаријски  сто на 
расклапање, електрични шпорет нов 
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел. 
064/4695175 и 833-524

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. 063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито 
за клање и тучани казан. Тел. 063/308-
331.

Продајем круњач прекрупач 
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 
063/308-331.

Продајем моторну тестеру Sthil 
MC 341, исправна, очувана повољно 
Тел.063/842-0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/842-0246.

Радим послове везане за дрва, шут, 
ризлу и избацивање непотребних 
ствари. Тел. 064/412-4994.

Продајем пнеуматску сејалицу 
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.

Спремам станове, куће и пословне 
просторије. Тел. 063/184-2709.

Купујем пластеник мање површине 
до 60 м². Тел. 066/411-496.

Продајем нове очуване полице 
за кућну варијанту. Копус иверица-
сонома храст. Тел. 064/412-4994 и 
063/896-1606.

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.

На продају  лежећи масажер, 
масажер за стопала  и масажер за 

врат. Тел. 061/680-6244. 
Продајем термо пећ, плинску 

пећ, грејалицу на струју, машине за 
шивење (Багат и Сингер), телевизоре, 
дечија дубока колица и носиљку за 
бебе. Тел. 013/830-753.

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

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, фуруне и 
корито за клање свиња. Тел. 064/396-
2064.

Продајем орахове трупце. Тел. 
060/1671519 и 013/401-210.

На продају фрижидер (расхладна 
витрина) Тел. 063/882-9782.

Желим да чувам старије особе у 
замену за стан или кућу уз договорени 
пробни период. Тел. 061/813-9998.

Вршим услужно култивирање 
башта и одвожење биљних остатака. 
Тел. 060/080-6872 и 013/806-872.

На продају машине Горење и једна 
дигитална половне за делове, цена по 
договору изгледају као нове, Тел. 837-
631 и 064/280-5862.

Вршим услуге педикира 
(сређивање пета, сечење ноктију) Тел. 
065/2821388

Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу, 
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и 
0637873100.

Продајем њиву код Гребенца, 
поред канала ДТД, 50 ари. Тел. 
063/832-6918.

18-то недељне коке носиље, товне 
пачиће, гушчиће, једнодневне товне 
пилиће, једнодневне женске пилиће 
(носиље), домаће једнодневне 
пилиће.Тел. 064/425-6130.

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/257-
9100.

Шишање и бријање на кућној 
адреси, стари, непокретни. Тел. 
062/408-880.

Чишћење тавана, подрума, 
шупа, молерско-глетарски радови, 
фарбање, претресање кровова и 
каљева. Лаки сваки посао  завршава 
лако. Тел. 061/1036528 и 0638378602

Продајем кухињски сто, 6 столица 
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум 
димензије д950-ш440-в440 цена 
4.000дин. Тел. 064/246-4207.

Продајем или мењам за огревно 
дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

Озбиљна жена 60-тих година 
бринула би о старијим особама или 
чувала децу. Могућ сваки договор. 
Тел. 060/333470

Једнобразни плуг, Хонда 
култиватор, прскалица, цистерна, 
фреза, кавез за пилиће носиље, 
хранилицу за свиње, циркулар, 
моторну тестеру, вагу и мотор Т12. 
Тел. 063/7061638

Продајем ловачку пушку“ Hamerles 
SVHL merkel „ специал калибар 16мм и 
ловачки карабин Ремингтон магнум 
калибар 7мм. Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 
064/1223707.

Продајем Симпо гарнитуру 
тросед, двосед и фотељу и нов регал 
3,60м. Тел 064/3858314

Продајем очувану кухињу 
(судопера, радни и висећи делови), 
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л. 
064/8582495

Продајем електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, 
старинске пегле, 4 тепих стазе, један 
тепих и черупаљку за пилиће. Тел. 
064/4902239

На продају тросед на развлачење 
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш 
машину не исправну. Тел. 062/1922943

Продајем патуљасте зечеве лавља 
глава  стари седам месеци. Тел. 
060/1418202.

Продајем мешалицу за бетон 
(стандардна) монтазним ел.мотором. 
исправна цена 10.000 дин., скутер 
2000, нове гуме . Тел. 061/3071085

Продајем веш машину исправну 
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле, 
рерна, некориштен 4.000 дин. круњач-
чекићар исправан. Тел.061/3071085

На продају пумпа за централно 
грејањенова. Тел. 805-936 и 
064/4142336

Продајем та пећ мало коришћена 
и две тучане пећи на дрва. Тел. 
061/2941161

20 кошница са 3 реда- комплетна 
опрема, тракторска приколица три 
тоне и ауто приколица и прскалица 
од 400л и друга опрема у Јабланци. 
Тел. 013/885-019

Поклањам патуљасте  зечеве 
старе  шест месеци. Тел. 060/0114958. 
(Ж Зрењанина 130)

Продајем комплет две 
расклопљене каљаве пећи са  
вратима. Све укупно 75 € Тел. 
064/5152245.

Вршим услуге чишћења  и 
спремања станова. Тел. 061/1801274.

На продају угаона гарнитура за 
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел. 
063/8012554 ,

Продајем комбинован фрижидер 
„Обод“ Цетиње исправан, уградни 
шпорет равна плоча са  рерном 
„Сименс„.Тел. 061/3071085.

Продајем комбинован фрижидер 
замрзивач, исправан у одличном 
стању, веш машину“ Горење“ 
исправну.Тел. 061/3071085.

Продајем нов дрвени прозор 70х60 
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.

Продајем „Багат“ шиваћу машину. 
Тел. 064/3208409Средњих година 
жена чувала би стару особу која 
нема никог за  кућу или стан. Тел. 
061/8139998

Купујем морке „Бисерке“. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем металну ограду за  
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/ 
1871673.

АУТОМОБИЛИ
 ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем мотор Т-12 у исправном 
стању, цена по договору, хитно. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем Заставу 101, годиште 
2005. нерегистрована у добром стању, 
пређено 80.000. Цена по договору. 
Тел. 063/7306041

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Усмена историја о биографији 
легендарног латиноамеричког писца 
Габријела Гарсије Маркеса раскошан је 
и редак историјски документ који чува 
колективно сећање на његов живот, те 
промишља о занимању писца из угла 
обичних људи, запитаних о томе како је 
дошао до рилкеовског нужног пакта са 
самоћом.

Самоћа и друштво – то је управо Габријел 
Гарсија Маркес. Усамљена и несигурна 
особа којој су били потребни пријатељи, као 
и наклоност и дивљење околине, упркос 
егоистичној свести о својој величини.

У својој аутобиографији Living to Tell 
the Tale Маркес каже: „Радује ме то што би 
усмена историја каткад могла бити боља 
од писане, а могуће је да сасвим несвесно 
измишљамо нови жанр неопходан 
литератури – фикцију о фикцији. 

Књига за све оне који воле Габријела 
Гарсију Маркеса и његово стваралаштво, те 
желе више да сазнају о његовом приватном 
животу, али и многобројним успесима које 
је постигао захваљујући свом преданом 
раду и таленту.

Књига „Самоћа и друштво“ сачињена је 
из два дела. У првом делу Пре „Сто година 
самоће“ реч имају они који су га познавали 
пре него што је постао општевољена 
латиноамеричка икона. Фрагментирани 
текстови сачињени су од приповести 
његових рођака и пријатеља из доба 
када Маркес још увек није имао личног 
енглеског кројача нити енглеског биографа, 

и када још увек није проводио време са 
председницима и мултимилионерима. То 
је прича о малом дечаку из провинције 
који је одлучио да постане писац и успео у 
томе. Други део После „Сто година самоће“ 
описује човека који се крио иза легенде у 
коју се претворио Гарсија Маркес. Све од 
Аракатаке па до Баранкиље, Боготе, Париза 
и Мексико Ситија чини се да се самоћа 
која му је била потребна да би стварао 
своја ремек-дела претварала у неку врсту 
разуздане забаве кад год своје време није 
посвећивао писању.

„ВУЛКАН“ 
И 

„ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 
кула“ обезбедили су поклоне за своје 
читаоце. Овог пута ћемо два љубитеља 
књиге који пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com обрадовати књигом 
„Самоћа и друштво“.

У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Мирабел спрема нове несташлуке“ 
освојиле су је наше читатељке Данијела 
Маринковић и Ивана Секулић. Честитамо! 
Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59.

„ВУЛКАН“ И ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

САМОЋА И ДРУШТВО 
 СИЛВАНА ПАТЕРНОСТРО  
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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

Вршачко становништво бави се понајвише 
виноградарством. Само с тога се Вршац тако 
живо развијао; 60% становништва бави се 
искључиво њиме, а око 20% мимогред.

Запремина виноградског земљишта на 
вршачкој територији износила је 1882. год. не 
мање од 10.014 ланаца (ланац 1600 хв 2.) и 551 º. 
Са тих виногради брало се у добрим годинама 
4-5 милиона форината. По томе је Вршац у свој 
аустр.уг.монархији, а можда и у целом свету, 
био место, у којем је највише вина произвађано. 
Но филоксера и гусеница оштетила је од 1880. 
производњу вина тако осетно, да је 1886. број 
ланаца спао на 6 ½ хиљада, тај комплекс даје 
у најбољој години 180.000 хектолитара вина 
, што вреди 1 ½ до 2 милијона форината, - са 
виноградима Вршчана у околини – од прилике  
2500 ланаца – укупно око 240.000 хектолитара 
у вредности од 2 ½ до 3 милијона. С тога се и 
не усуђујем да назовем Вршац првим местом 
света међу местима која производе вино, мада 
ће се једва наћи место у Аустроугарској, које би 
могло показати и онолику количину производа.

Земљиште је овде врло повољно за поспешну 
виноградарску културу. Најбољи су виногради 
на обронцима брегова, лоза напредује изврсно, 
па у добрим годинама бива ту понајвише слатка 
вина. И равница, засађена понајвише белом 
лозом, даје добра и доста вина. По бреговима је 
скоро искључиво црна лоза засађена,

Тик уз варош пристали су најдивнији 
виногради, а с друге стране просула се родна 
поља. Са брега може се прегледати големи 
простор виногради, јер докле ти око допире, 
скоро  све је то само виноград. Ни један туриста, 
странац, пријатељ природе, неће зажалити за 
труд пута, јер слично лепе виноградарске слике 
тешко да ће где наћи.

Производи се 75% бела вина,а 25% црна. 
Негују се ове врсте лозе: 

а) Беле; „динка“ коју у Срему зову „мала 
линка“, а у Будиму „ружица“ , грожђе је истрајно, 
а вино питко, питомо.

Плодоносна „маџарка“ и у новије време 
„ситна белина“ (Riesling), права, племенита  
белина са Рајне и из Италије, а добро им 
иде, осим тога још и „дренак“, „тамјаника“, 
„Смедеревка“ и т.д.

б) Црне: „Скадарка“, даје и добра и доста 
вина. Румен-боја и дивни мирис тога вина јесу 
врлине, којих нема у тој мери ни код једног 
другог грожђа. То је једино грожђе  у Угарској, 
које прави „сушке“ (суво, слатко зрневље).

Најзад „зачинак“, који даје угасито црно вино.
Лоза се овде  реже до чокота, из којега 

сваке године млада лоза тера, та лоза везује 
се  ликом. Виногради сада се највише обрађују, 
загрћу, одгрћу и копају, плугом, у брегу пак 
јошт мотиком. Овако простом али практичном 
културом ми смо у стању да односно цене 

конкуришемо са сваким у светској трговини. 
Не само што су нам добра вина због дугог 

лета и погодне климе, но и грожђе нам због 
тога рано доспева. Берба почиње у Вршцу јошт 
крајем септембра и траје 4-6 недеља.

Вршачко вино одликује се квалитетом, што 
већ после три месеца узре у бурету и може 
се пити. Мада се наше вино некојих година 
стотинама хиљада хектолитара извози на 
најзнатније пијаце Аустро-Угарске, нарочито 
у Б.Пешту, Беч, Брно, Праг и Грац, па онда у 
Швајцарску (Базел и Цирих) Француску (Париз 
и Нанси) Немачку, па чак и у  Белгију, Енглеску 
и Русију- ипак га народ у крчмама не пије под 
оргиналним именом „вршачко вино“ . То је с 
тога, што винари (особито у Аустрији) наше јако 
и благо вино мешају киселијим.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (268)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

16. ВИНОГРАДАРСТВО, ЗЕМЉОРАДЊА И 
СТОЧАРСТВО

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 
338,13. ЈУН 1996.

МОДА ПО МЕРИ ЏЕПА
Вршчанке важе за 

лепе и дотеране жене, а 
негована коса и уредна 
фризура дају посебан печат 
комплетном изгледу. Стога 
су запослени у фризерским 
салонима одувек имали 
пуне руке посла, посебно 
уочи празника, разних 
свечаности, породичних 
славља. Међутим, 
последњих годину - две 
дана, а од јануара ове године 
посебно код фризера се 
одлази кад „загусти“ и 
то углавном само ради 
шишања.

У шест салона „Златне 
косе“ ради 19 врхунских 
мајстора фризера од којих 
би сваки могао да опслужи 
десет и више муштерија 
дневно - истиче Јован Субић, 
директор овог  предузећа. 
Али, могућности и жеље су једно, а стварност је нешто 
сасвим друго. А она, бар када је наш занат у питању, није 
ни мало ружичаста о чему најбоље говоре чињенице. Тако 
нам се дешава да за један дан имамо две, три, па чак и само 
једну муштерију у појединим салонима.То је очигледно 
пример да људи имају све мање пара и да одлазак код 
фризера постаје луксуз.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 
338,13. ЈУН 1996.

РЕЦЕПТ ЗА ДУЖНИЧКЕ ЖМУРКЕ
Вршчани и њихове комшије досетили су се како да доскоче 

држави и повериоцима. Оснивањем две и више фирми свесно 
успевају да избегну измирење својих дугова. Једно предузеће им 
служи за набавку робе и коришћење услуга, а друго за сливање 
капитала. Након шездесетодневне непрекидне блокаде жиро-
рачуна, односно 75 дана минуса са прекидима, по пријави 
надлежних доспевају пред судије привредног суда у Панчеву, 
када се у највећем броју случајева стечајни поступак завршава 
“гашењем“ задуженог предузећа. Како се неретко утврђује да 
власник не поседује имовину за измирење дугова (!?), повериоци 
остају “кратких рукава“, а такође,  и држава. Све је иначе, 
присутнија пракса да бизнисмени када западну у дугове сами 
траже ликвидацију неуспешне фирме.

У оваквој ситуацији логично је да се број оних који се баве 
приватним  предузетништвом, с обзиром на  учесталост  стечаја 
и ликвидације - смањује. Међутим, стварна слика је другачија. 

 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Компанија Гугл помагала је у 
прављењу до сада најдетаљније 
карте веза у људскоме мозгу 
која је показала невероватну 
количину детаља, укључујући 
обрасце веза између неурона, 
као и нешто што би могло да 
буде нова врста неурона.

Мапа мозга, која је бесплатно 
доступна на мрежи, приказује 
50.000 станица у три димензије, 
које чине 130 милиона 
синаптичких веза, а подаци 
износе 1.4 петабајта, што је 
око 700 пута већи капацитет 
од просечног модерног 
компјутера, пише Њу сајентист. 

„Ова карта је толико пуна 
података да стручњаци још нису 
стигли да је детаљно истраже”, 
казао је стручњак Вирен Џаин 
из истраживачког центра Гугла 
у Калифорнији, и упоредио је с 
људским геномом који се и даље 
истражује.

Према речима биолошкиње 
Кетрин Дулак са Харварда, на 
мапи први пут може да се види 
стварна структура великог дела 
људског мозга.

Пројект мапирања мозга 
покренуо је Џеф Лихтман 
са Харварда након што је за 
сврхе истраживања добио 
део мозга 45-годишњакиње 
са епилепсијом отпорном на 
лекове, а којој је уклоњен леви 
хипокампус, који је био извор 

њених напада.
Том приликом, хирурзи су 

морали да уклоне и одређени 
део здравог можданог ткива 
које је прекривало хипокампус.

Лихтман и његови колеге 
одмах су конзервирали узорак 

мозга, а затим га обојили тешким 
металима попут осмијума 
како би под електронским 
микроскопом могле да се виде 
спољне мембране сваке нервне 
станице.

Затим су изрезали део мозга 

на делове дебљине око 30 
нанометара, што је отприлике 
хиљадити део дебљине 
људске длаке, и електронским 
микроскопом сликали сваки 
део.

После тога, целу ствар 
преузимају Џаин и његове 
колеге из Гугла, који су 
саставили дводимензионалне 
делове у тродимензионални 
волумен и који су користили 
вештачку интелигенцију како би 
реконструирали изданке који 
повезују један неурон са другим 
и како би означили различите 
типове станица, преноси Танјуг.

Том приликом, научници су 
дубоко у кортексу пронашли 
тајанствене парове неурона.

„Две станице биле су 
усмерене у супротном смеру на 
истој оси. Нико не зна зашто”, 
рекао је Лихтман.

Џаин и Лихтман били су део 
групе која се 2020. заложила за 
мапирање целог мозга миша на 
сличном нивоу детаља. 

За мапирање целог људског 
мозга потребна је количина 
података која је још 1.000 пута 
већа, а Лихтман каже да би та база 
података могла да се упореди са 
количином дигиталног садржаја 
који се током године генерише 
на Земљи. 

Извор: Политика

Музеј науке у Лондону и библиотека 
Универзитета у Кембриџу потврдили су да 
су набавили велику колекцију предмета који 
су припадали познатом физичару Стивену 
Хокингу (1942-2018). Реч је о значајним 
радовима из теоријске физике и сценарију 
за његово појављивање у емисији ТВ-серије 
„Симпсонови”. 

Целокупан садржај Хокинговог 
кабинета у Кембриџу који је он користио 
последњих 16 година живота, његова 
опрема за комуникацију, сувенири, опкладе 
које је склапао у научним расправама и 
канцеларијски намештај, биће сачувани као 
део збирке која припада групи Музеја науке, 
преноси АП. 

Одабрани предмети биће изложени 
у лондонском музеју почетком следеће 
године, а званичници музеја се надају да ће 
организовати путујућу изложбу по Великој 
Британији пре него што је поставе као сталну 
у Лондону. 

Хокингова деца, Луси, Тим и Роберт, рекла 
су да су задовољна што ће дело њиховог 
оца бити сачувано за јавност наредних 
генерација. 

„Мој отац би тиме био веома задовољан, 
а мислим да би можда у исто време, али 
само мало, био запањен чињеницом што 
ће постати део историје науке, уз велике 
научнике чијем се раду заиста дивио”, рекла 
је Луси Хокинг. 

Хокингова огромна архива научних 
радова и личних докумената, укључујући 
први нацрт његовог бестселера „Кратка 
историја времена” и преписка с водећим 
научницима, остаће у библиотеци 
Универзитета Кембриџ. 

То што је Кембриџ добио архиву од 10.000 
страница значи да ће се Хокингови радови 
придружити радовима Њутна и Чарлса 
Дарвина у библиотеци тог универзитета, где 
ће ускоро бити доступни јавности. 

Хокинг је докторирао на Кембриџу, 

а касније је на том универзитету постао 
професор математике. 

С болешћу моторних неурона која му је 
потврђена у 22 години и прогнозом да му је 
остало само неколико година живота, Хокинг 
је живео деценијама, а умро је 2018. у 76. 
години. 

Његов рад на тајнама свемира, времена 
и „црних рупа” окупирао је машту милиона 

људи, а његове популарне научне књиге 
учиниле су га славном личношћу и изван 
оквира научне заједнице, преноси Танјуг. 

Холивуд је његов живот овековечио у 
биографском филму „Теорија свега”из 2014. 
године. 

Извор: Политика

Од Кине до Котора * Велики 
освајачки походи Монгола на 
Азију и Европу одиграли су се у 13. 
веку. Познати по чврстој војничкој 
дисциплини, издржљивости и 
вештини употребе лука и стреле, 

Монголи су јашући на коњима 
брзо продирали у тадашњу 
Европу. У првим походима 
од 1211. до 1234. године, под 
вођством Џингис-кана, заузели 
су северну Кину, Авганистан и 
Иран, а под вођством Одогај 
кана Пољску, Чешку, Украјину, 
Румунију и Мађарску. Преласком 
преко Дунава избили су на обале 
јужног Јадрана, све до зидина 
древног Котора. После смрти свог 
вође Монголи су се повукли са 
простора данашње Европе. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЛИКО СЕ 

ПРОСТИРАЛО 
НЕКАДАШЊЕ 
МОНГОЛСКО 

ЦАРСТВО 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

РАДОВИ ИЗ ФИЗИКЕ, СУВЕНИРИ И СЦЕНАРИО ЗА ЕПИЗОДУ „СИМПСОНОВИХ“

ПРЕДМЕТИ СТИВЕНА ХОКИНГА ДЕО ПОСТАВКЕ 
ЛОНДОНСКОГ МУЗЕЈА 

ГУГЛ МАПИРАО ДЕО ЉУДСКОГ МОЗГА ДО НАЈСИТНИЈИХ ДЕТАЉА 

ПОДАЦИ ПОХРАЊЕНИ У МОЗГУ ЧОВЕКА 700 
ПУТА ВЕЋИ ОД КАПАЦИТЕТА РАЧУНАРА  

Једна седамнаестогодишња Американка је храбро из дворишта 
своје куће изгурала крупну мечку да би од ње спасла своје псе. 

Када је угледала велику мечку која је с врха ограде на коју се 
попела с два мечета, покушавала да удари њеног великог пса у 
дворишту, Хејли Моринико је истрчала из куће и гурнула мечку 
преко ограде, а затим прикупила псе и побегла у кућу, преноси 
Бета. 

Све ово се нашло и на снимку видео-надзора куће на ободу 
националног парка, у предграђу града Бредберија код Лос 
Анђелеса, који је пренела телевизијска станица ABC7, а наводи се 
и да је девојка из окршаја изашла само с малом огреботином. 

Извор: Политика

СЕДАМНАЕСТОГОДИШЊАКИЊА У ОКРШАЈУ СА МЕДВЕДОМ  

ДЕВОЈКА У КАЛИФОРНИЈИ 
ИЗГУРАЛА МЕЧКУ ИЗ ДВОРИШТА 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
38. КОЛО 

1. Мај Рума - Младост (НС)  2 : 3
Тиса - Феникс 1995  2 : 0
Динамо 1945- Раднички (Зр) 4 : 1
Борац - Бечеј 1918  1 : 1
Слобода - Јединство (СП)  2 : 2
Слога (Ч) - Раднички 1912  2 : 3
Дунав- Козара   4 : 1
Хајдук 1912 - Војводина 1928 1 : 2
Бачка 1901 - ОФК Стари Град 1 : 8
ОФК Вршац - Омладинац  2 : 2

1.Младост (НС) 38     30  4       4 94
2.ОФК Вршац 38     23  8       7 77
3.Раднички 1912 38     22  9       7 75
4.Бечеј 1918 38     20  5      13 65
5.Борац  38     20  5      13 65
6.Омладинац 38     16 13      9 61
7.Раднички (Зр) 38     17  9      12 60
8.Тиса  38     17  7      14 58
9.1. Мај Рума 38     15 13     10 58
10.Феникс 1995 38     16  9      13 57
11.ОФК Стари Град 38     16  8      14 56
12.Хајдук 1912 38     16  7      15 55
13.Динамо 1945 38     16  7      15 55
14.Јединство (СП) 38     12 13     13 49
15.Бачка 1901 38     12  5      21 41
16.Слобода 38      9  9      20 36
17.Слога (Ч) 38      7  7      24 28
18.Козара 38      7  5      26 26
19.Дунав 38      6  7      25 25
20.Војводина 1928 38      4  8      26 20

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 
34. КОЛО

Раднички (С)- Раднички (К)  1 : 3
ЖАК - Бегеј   4 : 3
Црвена звезда - Слога  4 : 0
Банат - Јединство (В)  1 : 0
Борац - Омладинац ФАМ  3 : 0
Будућност - ОФК Кикинда 1909 1 : 0
Јединство (БК) - Пролетер  3 : 0
Младост - Крајина  8 : 1
 
1.ОФК Кикинда 1909 32   24 3        5 75
2.Јединство (БК) 32   21 6        5 69
3.Нафтагас 32  18 8        6 62
4.Омладинац ФАМ 32  17 3      12 54
5.Младост 32  15 8       9 53
6.Борац  32  17 2      13 53
7.Пролетер 32  17 0      15 51
8.Јединство (В) 32  15 4      13 49
9.Бегеј  32  16 1      15 49
10.Слога 32  14 3      15 45
11.Црвена звезда 32  13 5      14 44
12.Раднички (К) 32  14 1      17 43
13.Будућност 32  13 3      16 42
14.Раднички (С) 32   8 4      20 28
15.ЖАК  32   7 6      19 27
16.Банат 32   7 5      20 26
17.Крајина (-1) 32   4 2      26 13

ПФЛ ПАНЧЕВО 29. КОЛО 

Партизан (У) - Југославија  2 : 3
Банат (И) - Хајдучица  2 : 2
Спартак 1911- Црвена звезда 1 : 1
Партизан (Г) - Раднички (Б)  5 : 0
Полет (Ид) - Стрела  3 : 0
Потпорањ - Долина  1 : 4
Слога (БНС) - Будућност (А) 2 : 2
Стари Тамиш- БАК  1 : 1
 
1.БАК  29   17 7       5 58
2.Полет (Ид) 29   17 6       6 57
3.Црвена звезда 29   16 6       7 54
4.Партизан (Г) 29   14 7       8 49
5.Будућност (А) 29   14 5      10 47
6.Долина 29   13 7       9 46
7.Стрела 29   14 3      12 45
8.Слога (БНС) 29   11 9       9 42
9.Хајдучица 29   12 5      12 41
10.Потпорањ 29   10 7      12 37
11.Стари Тамиш 29   10 7      12 37
12.Југославија 29   10 5      14 35
13.Спартак 1911 29   10 5      14 35
14.Партизан (У) 29    9 5      15 32
15.Банат (И) 29    6 9      14 27
16.Раднички (Б) (-1) 29    1 3      25  5

Вршац, Градски стадион, судија: 
Драган Арсић (Нови Сад) 5,5, стрелци: 
Сарајлин у 15. и Стојковић у 61. за ОФК 
Вршац, Лежаић у 50 из једанаестерца и у 
80. из једанаестерца за Омладинац, жути 
картони: Б. Благојевић, Сарајлин (ОФК 
Вршац).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, 
Стојковић, Бељин (од 73. Миловановић), 
Грек (од 81. Вранић), Сарајлин, В. 
Благојевић, Лазевски, Илић, Стојадиновић 
(од 46. Радисављевић), Вујић (од 72. 
Жеравица). 

ОМЛАДИНАЦ: Рајковић, Иветић, 
Лакић (од 66. Савић), Радојчић, Ђурић (од 
90. Живановић), Мојсиловић, Грбовић, 
Ђурковић (од 79. Вуковић), Лежаић, 
Барић (од 66. Павловић), Бобар (од 66. 
Тиодоровић).

Стадион под вршачком кулом одисао 
је свечарском атмосфером, ОФК Вршац 
је славио најбољи пласман у историји 
вршачког фудбала, а његов капитен 
Данијел Бељин, 200 одиграни меч. Дрес 
са бројем одиграних утакмица током 
осам узастопних сезона популарном 
Тиси уручио је члан Извршног одбора 
клуба и некадашњи Бељинов саиграч, 
Драган Бирђан. Све је било спремно за 
истински спортски спектакл. Већ после 
15 минута Сарајлин је сјајно продро по 
левој страни и када су сви очекивали 

центаршут, севнула је бомба у ближи 
угао коју је голман Рајковић испратио 
само погледом, 1:0. Десетак минута 
касније судија Арсић после играња руком 
дефанзивца Омладинца у казненом 
простору није показао на белу тачку 
јер је лопта пре тога имала контакт са 
телом. Изабраници тренера Мијаиловића 
пропустили су сијасет прилика да остваре 
недостижну предност, али се резултат до 
одмора није мењао. У уводним минутима 
другог дела шок за Вршчане, идентичну 
ситуацију из првих 45 минута судија 
Арсић окарактерисао је као пенал, лопта 
је Благојевића погодила у руку а пре тога 
имала контакт са телом играча ОФК Вршца. 
Лежаић је изједначио на 1:1. у 61. минуту 
виђен је најлеши тренутак ове сезоне на 
вршачком стадиону, Стојковић је са 20 

метара волеј ударцем захватио одбијену 
лопту из петерца гостију и послао је у 
само ракље,  2:1. У 80. минуту поново је 
на сцени судија Арсић. Радојчић је био у 
продору пред голом Вршчана, заустављен 
је од дефанзивне линије домаћих, нападач 
Омладинца је чак направио и очигледан 
прекршај у нападу, али је бахати млади 
човек из Новог Сада досудио пенал за 
гостујући тим. Лежаић је изједначио 
и поставио коначан резултат, 2:2. Без 
обзира на судијску лакрдију у утакмици 
која није ништа битно одлучивала када 
је у питању поредак на табели, Вршчани 
су заслужено прославили најуспешнију 
сезону у клупској историји.

Б. Ј.
Фото: М. Живковић

У СВЕЧАРСКОЈ АТМОСФЕРИ СПУШТЕНА ЗАВЕСА НА СЕЗОНУ 2020/21

БЕЉИНОВ ЈУБИЛЕЈ УЛЕПШАО 
ГОДИНУ ЗА ПАМЋЕЊЕ

ОФК ВРШАЦ – ОМЛАДИНАЦ 2:2 (1:0)

Фудбалери Јединства из Влајковца 
прославили су завршетак најупсшеније 
сезоне у последњој деценији. Осма 
позиција на табели Војвођанске лиге 
исток са 49 освојених бодова потврда је 
доброг рада не само стручног штаба на 
челу са тренером Мишом Бељином већ 
и целокупне управе клуба предвођене 
председником Сафетом Тихићем.

- Велико хвала играчима и нашем 
тренеру који су добрим пласманом 
заокружили по свему успешну сезону 
за Јединство из Влајковца. Поносни смо 
не само што смо се равнправно борили 
са добрим екипама Војвођанске лиге, 
већ и што смо вратили дух заједништва 
у клуб и што смо нашој омладини у селу 
обезбедили добре услове да се баве 
спортом. Надам се да ћемо следеће сезоне 
потврдити да нисмо случајно у овом рангу 
такмичења, рекао је председник клуба 
Саја Тихић.

Скор од 15 победа 4 нерешена 
резултата уз 13 пораза омогућио је 
Јединству да три кола пре краја првенства 
не брине за опстанак у лиги. Влајковчани 
су иза себе оставили неколико искусних 
војвођанских лигаша, Бегеј из Житишта, 
Раднички из Ковина, кикиндски ЖАК.

- Изузетно ми је драго што смо уз 
добар пласман успели да афирмишемо 
неколико младих играча. Скоро сваку 
утакмицу завршавали смо са 5 бонуса у 
постави и мени остаје само да се захвалим 
момцима на истрајности, пожртвовању и 
дисциплини на сваком тренингу, истакао 
је тренер Бељин.

Играчи су избору за најбољег играча 
сезоне били једногласни, признање 
је припало капитену екипе, Јовици 
Моторову.

Б.Ј.

ЈЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛО ЗАВРШЕТАК УСПЕШНЕ СЕЗОНЕ

РЕЗУЛТАТ ЗА ПОНОС

ФУД БА Л

Били су рукометаши Младости на ивици пораза у последњем мечу ове 
сезоне у Центру Миленијум, али су захваљујући Банету Бегенишићу успели 
да ишчупају бод. Искусни бек је одиграо симултанку у последњем минуту и 
реализовао три напада Младости за редом. Уз Бегенишића најбљи стрелци 
у тиму били су Петровић са 8 и Ковач са 6 голова. Треба рећи и то да су 
играчи Младости од пет седмераца у њихову корист реализовали само 
један што је итекако допринело да испусте половину плена.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 25. КОЛО 

Црепаја - ЖСК 1955  28 : 23
Пригревица - Будућност  43 : 25
Металац - Раднички  10 : 0
Сента - Сомбор   44 : 31
Славија - Војвода Степа  23 : 17
Младост - Далматинац  30 : 30

1.Металац 24 20 0  4 40
2.Славија 23 19 0  4 38
3.Војвода Степа 22 18 1  3 37
4.Пригревица 22 16 0  6 32
5.ЖСК 1955 22 11 3  8 25
6.Раднички 23 11 2 10 24
7.Сента 23 11 1 11 23
8.Црепаја 23  9 3 11 21
9.Далматинац 22  8 3 11 19
10.Будућност 23  8 2 13 18
11.Младост 23  6 1 16 13
12.Нафтагас 23  3 0 20  6
13.Сомбор 23  0 0 23  0

ПРВИ РЕМИ ВРШЧАНА

МЛАДОСТ – ДАЛМАТИНАЦ (РИЂИЦА) 30:30
Р У КО М Е Т

Успешна година: Капитен Јединства 
Јовица Моторов и председник клуба 
Сафет Тихић
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