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НЕВРЕМЕ ПРОУЗРОКОВАЛО ВЕЛИКУ ШТЕТУ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У СОЧИЦИ, ЈАБЛАНЦИ И МЕСИЋУ

ГРАД ОПУСТОШИО
ПОЉА СУНЦОКРЕТА И КУКУРУЗА

Велико невреме које је у понедељак, 19. јула
захватило подручје Града Вршца, нанело је
велику штету пољопривредницима. Непогоде
су првенствено захватиле катастарске општине
Сочица, Јабланка, Месић и део града Вршца, а
саветодавац „Агрозавода“, Еуђен Баба, истиче да су
штете на њивама у том подручју од 60 до 100 одсто.
- Ширина градоносног облака износила је
отприлике четири километара и самим тим у делу
који је захваћен штете су скоро стопроцентне.
Једина срећна околност је да у овим катастарским
општинама преовлађују пшеница и сунцокрет
а кукуруза има јако мало. Пшеница је скинута и
срећом нема никакве штете, али на сунцокрету
штете су у виду сломљених и нагнутих стабала
и поломљених глава биљке. Површине које су
под кукурузом су катастрофално страдале, нема
метлица, нема лишћа, остао је само клип који има
доста удара од леда и тај кукуруз ће бити касније
у проблему када су у питању болести на клипу.
Катастарска општина Сочица била је највише на
удару, с обзиром да она од ове три катастарске
општине има највећу површину под ораницама.
Што се тиче катастарске општине Јабланка и тамо
су штете у делу који се граничи са Сочицом јако
велике и ту треба тим људима на неки начин изаћи
у сусрет. Штета је незапамћена.
Нешто боље је прошла катастарска општина
Месић. Она има релативно малу ораничну
површину и штета на делу према граду Вршцу је
око 70-80% на кукурузу и сунцокрету.
- Што се тиче самог улаза у град из правца
Месића штете су јако мале 5-10 % у виду рупа на
листу сунцокрета, а мислим да кукуруза у том
делу и нема. Виногради имају бушних листова, али
мислим да неких већих штета нема, истиче Баба.
Саветник „Агрозавода“ је одговарајући на
питање да ли било могуће спречити или ублажити
штету појачаним дејством противградних стрелаца
рекао да и поред дејства није било могуће разбити
велики облак.
- Градоносни облак био је велики, град изузетно
крупан величине кокошијег јајета и јако густ што је

Велика штета на пољима сунцокрета и кукуруза у катастарској општини Сочица

допринело да све уништи. Да ли је могло или није
могло да се ублажи или спречи протумачиће и
анализирати противградни стрелци који се у то
разумеју много боље од мене. Мања штета била
на ободу градског језгра јер је ту град био мекши,
падао је заједно са кишом и растопио се.
Када је у питању недавно завршена жетва
пшенице, саветник „Агрозавода“ истиче да
пољопривредници
могу
бити
задовољни
приносом.
- Мало проблема има око квалитета зрна када је
у питању садржај протеина и то ће сигурно утицати

на откупну цену. Приноси су веома добри у односу
на процену коју смо радили у току вегетације, где
смо видели да има проблему што се тиче самих
склопова на пшеници и јечму, али су повољни
временски услови у априлу утицали да зрно буде
јако крупно и да износи преко 80-85 хектолитарске
масе на неким сортама. То значи да су приноси
сасцим задовољавајући. Доста пшенице је на
лагеру и очекује се боља цена у неком даљем
периоду. Просечан принос је око 6,8 тона по
хектару, закључио је Баба.
Б.Ј.

САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ВИРТУЕЛНИ САЈАМ ДОБИО ПОХВАЛЕ,
У ПРИПРЕМИ НОВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Национална служба за запошљавање
је, пратећи актуелне трендове у области
дигитализације
и
информационокомуникационих технологија, 20. маја
2021. године организовала Виртуелни
сајам запошљавања, уз подршку глобалног
Програма „Миграције и развој“ који у
Србији спроводи Немачка организација за
међународну сарадњу – ГИЗ.
На сајму је учествовало 70 компанија, а
за учешће се регистровало 7.500 тражилаца
запослења, од чега је 5.380 лица која су
пријављена на евиденцију Националне службе
за запошљавање.
Укупан број запослених, након учешћа на
сајму износи 1.485, док је 125 лица запослено
код послодавца који су узели учешће на
Виртуелном сајму. У наредном периоду очекују
се додатни ефекти одржаног сајма, кроз даље
повећање запошљавања.
Узимајући у обзир позитивне ефекте сајма,
као и велики број попуњених Упитника о
задовољству учесника Виртуелног сајма, са
похвалним коментарима, Национална служба
за запошљавање и у наредном периоду

планира спровођење нових сајамских
манифестација у дигиталном формату и
других иновативних приступа у реализацији
мера активне политике запошљавања који

УКЉУЧИТЕ СЕ У БЕСПЛАТНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ

РОК ЗА ПРИЈАВУ 18. АВГУСТ
На основу Споразума о сарадњи са Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
Национална служба за запошљавање позива незапослена
лица да се пријаве за похађање специјалистичких обука из
области информационо-комуникационих технологија.
Обуке за занимања Software Developer, Data Analyst, IT
Administrator i AI Practitioner, организоваће компанија ,,
Semos education“ као подршку Глобалној иницијативи за
стицање дигиталних вештина компаније Microsoft (GSI).
Наведене обуке ће бити реализоване онлајн, док је
учешће незапослених лица са евиденције НСЗ, која се
пријаве за овај вид стручног усавршавања, потпуно
бесплатно. Једини услов за похађање обука је познавање
енглеског језика, а пријављивање кандидата ће се обављати
преко интернет сајта: gsi.algoritam.org.

пружају незапосленим лицима могућности
за запошљавање, а послодавцима обезбеђују
компетентне кадрове.

Рок за пријављивање незапослених лица је 18. август, док
је почетак програма планиран за 1. септембар 2021. године.
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ГРАДУ ВРШЦУ ДОНАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ЗА ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ“
640. 000 ДОЛАРА ИЗ ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА
Градоначелница Вршца, Драгана Митровић,
присуствовала је у Београду церемонији уручења
споразума о донацији за пројекат „Социјално
становање у Балати“. Укупна вредност донације
износи 753.400,00 америчких долара, од чега
Европска унија донира 640.390,00 америчких
долара, док су преостала средства обезбеђена
из буџета Града Вршца. За потребе реализације
овог пројекта Град Вршац је обезбедио парцелу
која је у власништву града и у претходној години
припремљена је потребна урбанистичко –
грађевинска документација неопходна за почетак
изградње. Предвиђени рок за завршетак пројекта
је 31.10.2022.
„Град Вршац препознао је потребу за повећаним
социјалним укључивањем чланова друштва који
припадају осетљивим групама, између осталих
укључујући и ромску заједницу, како бисмо им
омогућили достојанствен живот и активно учешће
у друштву. У оквиру овог пројекта биће збринуто
19 породица које живе у неодговарајућим и
несигурним условима. Породице ће бити смештене
у новоизграђеним вишепородичним зградама
и вишепородичним кућама чија изградња је
планирана овим пројектом. Поред саме изградње,
организоваћемо бројне радионице и едукације које
подразумевају подршку у образовању, унапређење
могућности запошљавања, самозапошљавања и
приступа различитим услугама социјалне заштите.“
изјавила је градоначелница Вршца Драгана
Митровић, након церемоније уручења споразума.
Програм „Подршка Европске уније социјалном
становању и активној инклузији” (ЕУ ЕУ СХАИ)

осмишљен је да побољша примену политика
социјалне инклузије у Србији и обезбеди
одржива стамбена решења праћена мерама
активне инклузије за најугроженију популацију.
Канцеларија Уједињених нација за пројектне
услуге (УНОПС) изабрана је као имплементациони
партнер, док су национални партнери и корисници

програма
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
као и Министарство за европске интеграције, а у
име Града Вршца партнери на пројекту су Центар
за социјални рад Града вршца и НВО Импулс Вршац.

БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД КОВИДА ЗНАТНО МАЊИ, ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА И ДАЉЕ НЕСИГУРНА

НАДЛЕЖНИ АПЕЛУЈУ НА НЕЗАШТИЋЕНЕ
ДА СЕ ВАКЦИНИШУ
Подаци говоре да је број оболелих од ковида
којима је потребна хоспитализација знатно мањи
него пре масовне имунизације, али то не значи
да је клиничка слика лакша код невакцинисаних,
наглашавају надлежни. У јужном Банату,
епидемиолошка ситуација је боља него током зиме,
али је и даље несигурна. Лекари апелују да се они
који то до сада нису учинили вакцинишу, јер је
четврти талас готово известан.
- Вакцина има довољно, али у последње време
бележимо јако мали одзив грађана на вакцинацију.
Ми имамо на територији јужнобанатског округа
41,5 одсто обухват вакцинисаних одраслих особа,
а то је још увек далеко од зацртаног процента
на ком можемо рећи да имамо колективни

четврти или пети талас. Зато је моја порука
грађанима, поготово младима, да искористе
овај период и да се вакцинишу. Њима то ништа
неће сметати а даће велики допринос како свом
здрављу, тако и здрављу окружења и довешће до
тога да се повећа обухват вакцинације – поручила
је др Љиљана Лазић, директорка Завода за јавно
здравље у Панчеву.
Према речима др Љиљане Лазић, на територији
целог нашег округа, тренутно су на располагању
кинеске Синофарм вакцине и Фајзер, а у најави су и
нови контигенти Астра Зенеке и Спутњика.
После новчаних стимуланса, надлежни у Србији
најављују су још један покушај мотивације грађана
да се вакцинишу, и то лутрију. Како поједини
медији најављују, награде би могле укључивати и
аутомобиле и стан у Београду. Све чешће се помиње
и могућност увођења обавезне вакцинације за
одређене професије, попут здравствених радника,
полиције, запослених у јавним службама.

Вакцинација допринос личном и здрављу
окружења: Др Љиљана Лазић
имунитет. Поражавајуће је то што је врло мали број
вакцинисаних особа међу млађом популацијом,
што нам не улива оптимизам и не можемо са
сигурношћу рећи да неће кренути већ најављени

ВАКЦИНАЦИЈА У ВРШЦУ САМО
НА ЈЕДНОМ ПУНКТУ
У Вршцу се вакцинација тренутно врши
искључиво у амбуланти Дома здравља у
улици Димитрија Туцовића 42. Имунизација
се спроводи сваког дана од 8 до 19 часова.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ИСТОРИЈСКИ ПОДВИГ УЛТРАМАРАТОНЦА СЕБАСТИЈАНА САВЕ, КОЈИ ЈЕ ПРЕТРЧАО 1.350 КИЛОМЕТАРА

ОД ЦИРИХА ДО ВРШЦА ЗА 35 ДАНА

Ултрамаратонац Себастијан Сава
(36) урадио је оно што до сада нико
на овим просторима није – претрчао
је невероватних 1.350 километара и
то у размаку од 35 дана! Трчао је од
Цириха, где живи већ три деценије,
до родног Вршца, и победио самог
себе. За рубрику „веровали или не“. За
историју. Успут је „продавао“ пређене
километре и прикупио новац, који
ће заједно са Вршачким атлетским
клубом 1926, чији је члан, донирати
за лечење оболеле деце.
Овај историјски подвиг Себастијан
је започео још 14. јуна у Цириху.
Километри су се даље одмотавали
преко Инзбрука и Граца у Аустрији,
Марибора и Птуја у Словенији,
Вараждина у Хрватској, па кроз равну
Војводину све до свог Вршца, где
му je приређен незаборавнк дочек.
Протрчао је кроз циљ на Градском
тргу са огромним осмехом на лицу,
као да у претходних месец дана није
прошао такав физички напор, који
ретко чије тело може да издржи.
- Немојте само да сањате, живите
снове. То је најбитије. Ја сам свој
управо остварио – биле су прве
речи које је овај Вршчанин упутио
окупљеним грађанима, родбини и
члановима ВАК 1926, у чијој је пратњи
истрчао последњу етапу.
Од 35 дана, колико је авантура
трајала, осам је одмарао, а 27 активно
трчао,
свакодневно
прелазећи
по један ултрамаратон, просечне
дужине 55 километара. Најдужа етапа
коју је истрчао у једном дану била је
77 километара.
- Циљ ми је био да од Швајцарске
до Србије стигнем за мање од 30 дана
и пресрећан сам што сам то успео
да издржим и физички и психички.
Нарочито зато што су ме све време
пратиле високе температуре и
спарина, чак и у алпским шумама. Тек
сам у последња два дана осетио кишу
– каже Себастијан.
Његов успех још је већи, када се
зна да је трчањем почео да се бави
тек пре шест година. Пре тога није
имао додирних тачака са спортом.
Био је и јако гојазан, али је успео да
скине 123 килограма и постане –
ултрамаратонац.
- Уз јаку вољу и жељу, сви могу да
промене свој живот на боље. Ја сам
доказ да се ова километража може
истрчати и без меса у исхрани, с
обзиром на то да сам већ две године
вегетеријанац – поручује „вршачки
Филипидис“, како су га пријатељи
назвали.
Вршчани ће га, каже, и наредних
дана виђати како трчи улицама, јер
не сме нагло да престане са том
активношћу. Упоредо ће се спремати
за нови изазов – ултрамаратон у
Истри, од 100 миља.
Ј. Ј.
Фото: Ј.Ј, Град Вршац

ПРВО ВОЗИО БИЦИКЛ
Iако има кратак спортски стаж,
Себастијан је до сада успео да
истрчи десетак ултрамаратона,
чије су километраже, пак,
биле чак 13 пута мање од
управо истрчане маршруте. На
последњи подвиг се одважио,
након што је лане исту путању
прешао бициклом.
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СЛАВНИ СРПСКИ КЊИЖЕВНИК ПОЧИВА У ГРОБНИЦИ ПРВОГ МУЖА СВОЈЕ СУПРУГЕ ЈЕЛЕНЕ

ТАЈНЕ СТЕРИЈИНОГ ГРОБА

Јован Стерија Поповић (1806-1856) је имао оштро перо, којим је
на сатиричан начин непогрешиво описивао актуелна друштвена
дешавања и карактер својих суграђана Вршчана. Али, на његову
несрећу, и његова судбина је писала сличном тинтом, па је, тако,
славни књижевник доживео бројне крахове и неправде. Највећа
је, без сумње, та што је сахрањен у – туђој гробници, у којој је већ
почивао први муж његове супруге Јелене, Јоаким Манојловић.
Са њим Стерија невољно дели и надгробни споменик, јер је
двострука удовица одлучила да предњу страну посвети писцу,
а задњу Јоакиму, „сиротињском оцу при магистрату вршачком“.
Управо због тога, тај споменик на Градском гробљу у Вршцу
представља раритет, јер има много двостраних епитафа, али не са

33 КОРАКА ОД ПОРОДИЦЕ
Две године након Стеријине смрти, његов рођени
брат Ђока Поповић је сазидао породичну гробницу,
у којој почивају његови родитељи, браћа и сестре.
Разочаран због чињенице да само славни писац није
међу њима, Ђока је на том породичном споменику,
који је у облику камене пирамиде, уписао да се
33 корака источно одатле налази гроб „списатеља
србског“ Јована Стерије Поповића.

ВЕРЕНИЦУ УБИО ГРОМ
И Стеријино срце је припадало другој жени, а не
пет година старијој Јелени Поповић, рођеној Димић,
са којом је ступио у „разуман брак“, када му је било
43 године. Била је то његова вереница Марта Пеша,
која је, међутим, страдала од удара грома у свилари
свога оца. Никада је није преболео. Посветио јој је и
песму, која је на српском и немачком језику уклесана
на њеном надгробном споменику. Те тужне љубавне
стихове Стерија је објавио у чак три своје књиге.

таквом „поделом“, што је нарочито било необично за средину 19.
века, када се Стерија упокојио.
- Неправедно је то што је један од најумнијих људи у Србији тако
завршио, само зато што његова жена није била у добрим односима
са његовом породицом – истиче хроничар Вршца Иван Бабић.
– Ипак, иако друштвом у гробу сигурно не би био задовољан,
местом на ком је сахрањен може бити. Споменик је удаљен свега
десетак корака од гробљанске цркве, коју је саградио његов
најплеменитији јунак Гавриловић из „Родољубаца“. Такође, гледа
низ Змај Јовину улицу, на чијем крају се налази његова родна кућа.
Бабић открива и да је још пре пола века постојала намера
тадашње локалне власти да се та неправда исправи. Жеља
градоначелника Тиме Илина била је да се за Стерију, као
најуваженијег Вршчанина, направи маузолеј, у ком би почивали
његови посмртни остаци. Чак је, због тога, и његова гробница била
откопана, али је градоначелнику мандат истекао пре него што је
успео да реализује своју идеју.
- Тада је откривено да Јелена, која је такође ту сахрањена, не
почива између два мужа, већ да је њен ковчег постављен изнад
првог супруга, ког је очито много више волела. Џаба су њени
рођаци дали да се њен епитаф исклеше на Стеријиној страни
споменика, када је њено срце припадало другом – закључује
Бабић.
Данас Стеријина вечна кућа, одлуком локалног комуналног
предузећа, има статус заштићеног гробног места. Осим тога,
комуналци су се славном писцу одужили и тиме што су о свом
трошку обновили његов јединствени споменик, који је деценијама
пропадао, јер није имао наследнике који би о њему бринули. Сада
златном бојом офарбана слова, која су уклесана у сивом камену,
јасно сведоче о необичној љубавној причи једног од стотину
најзнаменитијих Срба.
Ј. Ј.

МЕШТАНИ СЕЛА ШУШАРА ЗАЈЕДНО БРИНУ О УРЕЂЕНОСТИ УЛИЦА

ПОКОШЕНИ ТРАВЊАЦИ И МИР У ДУШИ

Мало јужнобанатско село Шушара, од свега
256 душа, специфично је по чистом ваздуху
и нетакнутој природи Делиблатске пешчаре,
која га окружује. По непрегледним валовитим
пољима лаванде и све популарнијој шетачкој
дестинацији Загајичка брда. По оближњем
ветропарку, као и по чињеници да је имало
водовод пре Париза. Однедавно и по званичној
титули најуређенијег села на територији Града
Вршца, а, незванично, и целог јужног Баната.
Није ово последње дошло тек тако. И раније
су мештани водили рачуна о изгледу села,
али је у последње четири године то постало
посебно изражено. Председник месне заједнице
Тони Фодор, који је започео други мандат,

препознали, нарочито у време изолације. Иако
мештани рапидно одлазе у иностранство,
нови се константно досељавају. Више су то
викендаши, али управо захваљујући њима у селу
готово да и нема напуштених кућа. Све што је

ТАКМИЧЕЊЕ
Град Вршац је прошле године,
у сарадњи са удружењем „Село
плус“, организовало такмичење
за најуређеније село. Шушара је
однела убедљиво прво место у
категорији до хиљаду становника.
Као награду добили су тракторкосилицу, која је значајно олакшала
одржавање травњака, сеоског
стадиона, парка...

РЕЦИКЛАЖА
Еколошки веома освешћени,
мештани Шушаре већ неко време
самоиницијативно
сакупљају
пластичне флаше, које продају на
депонији у Вршцу, како би сеоско
сметлиште растеретили тешко
разградивог отпада. Истовремено,
чепове са тих флаша донирају
акцији „Сакупи хумани чеп“,
вршачког удружења „Параквад ВШ“.
Досад су им однели шест великих
буради и тиме допринели да се
купи неко од укупно 67 помагала за
тешко покретне суграђане.
објашњава да је по ступању на ту дужност свим
домаћинствима у сандуче убацио летак са
молбом да заједно брину о заштити животне

средине, што је очито имало ефекта.
- Како би, пре свега, себи створили леп
амбијент за живот, а онда и привукли туристе,
мештани заиста редовно косе простране
травњаке испред својих кућа, одржавају
дрвореде и воде рачуна како и где одлажу
смеће. Зато и немамо проблема са дивљим
депонијама, попут многих села. Све одише
лепотом, зеленилом и чистоћом – с правом се
хвали Фодор.
Јединствени су и по томе што за одржавање
јавних површина не користе програме јавних
радова, већ те послове обављају мештани који
примају социјалну помоћ. Бесплатно, наравно.

Тренутно њих петоро на тај начин доприноси
селу.
- Обучени су за руковање потребном
механизацијом и сваког петка одрађују по
осам сати, а ми им обезбеђујемо храну и пиће.
Трудимо се да их наградимо и на друге начине,
јер заиста показују велику приврженост
заједници – поносан је Шандор Фехер, заменик
председника МЗ, који се пре деценију из
Панчева доселио у Шушару због здравља ћерке.
Има, каже, бронхијалну астму, али је захваљујући
сеоској умереној клими и чистом ваздуху за
кратко време престала да користи пумпицу.
Лековитост и лепоту Шушаре многи су

вредело, већ су купили и уредили. Нове објекте
зидају и у посебном викенд-насељу.
- Свим новим власницима сам лично пожелео
добродошлицу и упознао их са нашом праксом
да бринемо о околини, нарочито јер желимо да
унапредимо сеоски туризам. То је наша шанса –
додаје Тони Фодор.
У селу је непосредно пре пандемије отворено
прво регистровано сеоско домаћинство на
територији Вршца, које привлачи највећи број
туриста. Викендом их туда прође и до 200 и сви
су посебно одушевљени природом и уређеном
главном улицом, која је дугачка скоро пет
километара. Зато и многи мештани желе да
категоризују своје смештајне капацитете.
Ј. Ј.
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ПЕТАР ПЕЦА ПОПОВИЋ, ПИСАЦ И РОК КРИТИЧАР:

ИНТЕРВЈУ

„СВЕ ШТО ЈЕ ТРЕБАЛО ДА
СЕ ОСВОЈИ, ОСВОЈИЛО СЕ УЗ
РОКЕНРОЛ ШЕЗДЕСЕТИХ“

У Градском музеју Вршца прошлог петка је
одржана промоција књиге „Трагови у бескрају“,
чувеног рок критичара и новинара Петра Пеце
Поповића, у издању Књижевне општине Вршац.
Иако га описују као „омађијаног дечака“ опчињеног
рокенролом, Пеца Поповић за себе каже да више
није младић, већ да је 32 године старац, водећи се
оном идејом да младост траје првих 40 година.
Ипак, када је о омађијаности реч, нема сумње
да су Пеци Поповићу све мистике и чаролије
одавно познате; овај човек који је сведочио и
градио историју на првом месту југословенског,
али и светског рокенрола, уређивао је најважније
музичке медије и организовао највеће рок догађаје.
Живећи рокенрол, део те магије преносио је
генерацијама широм Југославије. Полазећи од идеје
да рокенрол не умире, већ да само одлазе његове
звезде, у књизи „Трагови у бескрају“ сакупио је
избор из својих текстова насталих током последњих
петнаестак година, посвећених дивовима
рокенрола. Од Бади Холи, Хендрикса и Морисона,
до Ејми Вајнхаус и Коена, а онда кроз простор
југословенског звука, од Даворина Поповића и
Маргите Стефановић, све до Владе Дивљана, Арсена
Дедића и напослетку Балашевића, личне, а потпуно
универзалне приче о људима који су музиком
мењали свет, могле би послужити као водич за
незаборав за нека будућа времена.
- Ова књига би могла
имати поднаслов „Лична
енциклопедија
отишлих“.

Идеја је била да ово буде
избор из последњих 15
година мог писања. За тих

15 година ја сам написао
осам стотина текстова. То су
углавном текстови о људима
који су умрли у том периоду,
изузев неколико текстова
насталих другим поводима,
као рецимо текст о Хендриксу
или о Морисону, који је писан
када смо на његов рођендан
посетили кућу у којој је
умро... Нису сви они који су
се нашли у овој књизи људи
из класичног рокенрола.
Рецимо, Зорана Васиљевић из
чувене породице Васиљевић,
етномузиколога
који
су
задужили нашу сцену, није
припадала рокенролу, али
без ње не би постојале Дивна
Љубојевић, Биља Крстић,
браћа Теофиловићи... Она
их је увела у то, охрабрила,
дала записе свог оца које
су они певали. Даље, ја
лично мислим да је веома
интересантан и важан пример
Предрага Ивановића који је
направио песму „Под сјајем
звезда“, најлепшу песму икада
направљену о Београду, без
обзира што се у њој Београд
не помиње ниједном речју.
Љубо Стипишић, Џибонијев
отац, којег сам ја знао много
пре него што се Џибони
родио, за Далмацију је оно
што је за нас Вук Караџић. Он
је четрдесет година ишао са
магнетофоном преко рамена,
обишао је целу Далмацију

уздуж и попреко, плус Залеђе,
и оставио иза себе материјал
који је кад је умро преточен у
књигу од 1200 страна где се
налазе народне пословице,
народне песме, далматински
појмовник, нотни записи
песама из целе Далмације,
легенде... То је нешто што
нико пре њега није урадио.
Он је основао Фестивал клапа
у Омишу и ренесанса клапске
музике десила се захваљујући
Љуби Стипишићу. Зато се
сада клапе препознају као
национално добро Хрватске,
односно као етно стил који
је познат у свету. Ја сам
хтео из тих жанрова који су
мени доступни, односно из
познанстава које имам, да
покушам да те људе поставим
на она места на којима можда
нису препознати.
- Сада бих писао о
неким људима који су већ
заборављени. Писао бих о
Зорану Мишчевићу, Душану
Прелевићу, Томи Бебићу,
који је светска појава,
далматински Том Вејтс. Имам
некакву органску потребу
да део њихове вредности
преточим.
Већину људи о којима сте
писали у књизи „Трагови
у бескрају“ сте и лично
познавали. Причали сте
да је то било време када
сте могли да се сретнете

са сваким ко вас занима.
Колико су промене које
су
касније
наступиле,
маркетинг тимови, пи-ар
службе, промениле однос
према музици, публици?
- Ту има неколико важних
момената. Ја долазим из
времена када није било
пи-ара, када вам је посао
омогућавао да дођете до
оног ко вас интересује. Био
сам главни уредник музичких
новина једне озбиљне земље,
познавао сам људе из музичке
индустрије по целом свету,
било ми је лако да дођем
до свакога. Посао пи-ара је
да умањи пораз и увелича
победу. Данас се интервјуи
раде тако што питања
пошаљете нечијем пи-ару
а он вам врати одговоре и
ви на крају не знате ни ко
је те одговоре заправо дао.
Ја не пристајем на ту врсту
комуникације. Довољно сам
матор да ми више ништа не
треба у животу. Требао ми је
још само интервју са Роџером
Вотерсом, човеком који је
основао Пинк Флојд. Чекао
сам га 43 године. Пре две
недеље смо разговарали,
али сам разговарао директно
са њим, на „зуму“, гледао је
он мене и ја њега, а његов
пи-ар је за то време седео у
Лондону и после само рекао
– у реду, без да су тражили и
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ауторизацију.
- Ја долазим из аналогног
света, када смо ишли да
гледамо и слушамо највећа
имена јер су они стварно
свирали. Ви сада имате
Ролингстонсе на бини, сви
скачу, а иза бине је више
људи него на њој. Те 23 песме
свирају свуда, по истом
редоследу, и не знате ко
шта свира. Моје певачице
и певачи су певали уживо.
Мадона у Београду 70 одсто
концерта отпева на плејбек.
Где је ту уметност? Све може
да се сними, али кад изађете
на бину, то је истина. На бину
износите своју истину. Сећам
се Џими Хендрикса на острву
Вајт, свирају „Машин ган“, а
он заустави све и каже: „Не
ваља, ‘ајмо испочетка“. Ко
сме данас да каже „Не ваља,
‘ајмо испочетка“?! Ко сме
да каже да је грешио у овом
свету где нико нема право
на грешку? Било је сасвим
другачије време, другачији
критеријуми по којима се
нешто вредновало. Данас
вам технологија помаже
да исправите све ваше
недостатке, све ваше грешке.
У моје време није било
дигиталних протеза.
Који вам је од тих сусрета
са звездама рокенрола
остао
у
сећању
као
најнеобичнији?
- На Тајмс скверу у Њујорку
сам 2006. године налетео на
Арету Френклин; излазила
је из лимунзине и улазила у
хотел. Видела је да је гледам
запањено, погледала ме
и насмејала се. Десила ми
се невиђена ствар 2011.
године, идемо на Монпарнас
у Паризу моја жена и ја и
треба да дође наш тадашњи
амбасадор у Паризу Душан
Батаковић. Ја наслоњен на
неки огроман стуб, он долази
и каже: „Наслонио си се на
своју пријатељицу“, окренем
се, а тамо реклама за Џоан
Бајез, пише „распродато“. Ја
кажем: „Идемо на концерт“,
а Душан и моја жена кажу:
„Е, баш се она тебе сећа“,
ја кажем: „Хајде да видимо
да л’ ме се сећа!“. Ујутру на

дан концерта одемо у Гранд
Рекс, где се одржава концерт,
питам да ли је госпођа Бајез
дошла и кажу ми да долази
поподне, а ја јој напишем

писмо и оставим своју мејл
адресу. Још се нисмо ни
вратили у свој смештај,
дошао ми је мејл: „Питер,
хоћеш данас или сутра на

концерт?“. Ред оних који јуре
за картама је био 300 метара
на Гранд булеварима. Нас су
чекале карте за други ред, а
после концерта су нас увели

ОДЛАЗАК ОНОГ
КОЈИ НАМ ЈЕ СВИМА БИО „НАШ“

у њену гардеробу. Нисмо се
видели од 1989, изгрлила ме
је и изљубила и рекла: „Питер,
ал’ смо стари!“. После је дошла
2014. у Београд, тражила ме
је да јој кажем коју песму
да пева. Рекао сам јој да је
Јадранка Стојаковић болесна
и да пева „Тајну везу“. Певала
је ову песму посвећену
Јадранки и у Београду и у
Загребу. Даље, када је Џеф
Бек, гитариста којег ја највише
волим, који је свирао у
Јардбрдсима шездесетих па је
онда направио соло каријеру,
2010. године имао концерт у
Београду, добио сам шансу
да направим интервју од 15
минута. После сат и четрдесет
пет минута разговора, његов
менаџер се умешао у разговор
и замолио да прекинемо јер
он има друге обавезе. Касније
сам га упознао са Влатком
Стефановским. Беку је било
много драго што се ја сећам
места, људи и свега из оног
Лондона из ‘65, ‘66. године.
Као и Роџеру Вотерсу, када
сам му рекао кад сам их први
пут гледао уживо. Ишао сам
на свако место где се нешто у
историји музике десило. Био
сам на Монтереју, у Алтамонту,
у кући Џими Хендрикса у
Сан Франциску, у кући у
којој је умро Џим Морисон
у Паризу, имам код куће
позивницу Јоко Оно да дођем
на
отварање
споменика
„Имеџин“ у Њујорку... Није то
нешто специјало, али ипак
нисам слупао живот тек тако.
Поноснији сам на оно што сам
имао и знао по Југославији.
Мени је то било важно.
Рокенрол је у својим

У продаји је тренутно друго, допуњено
издање „Трагова у бескрају“ у издању КОВ-а.
Оно се од првог издања разликује по томе што
је додато неколико текстова о великанима
рокенрола који су се у међувремену
преселили у вечност. Један од текстова је о
Ђорђу Балашевићу, насловљен „Кормилар
шлепова што под ораје пристају – наш, а
непоновљиво свој“.
- Умирали су разни, у нашем емотивном
простору и простору нашег језика, али ниједан
човек није доживео оно што је доживео
Балашевић. Не постоји простор језика у коме
он није сажаљен на начин на који је заслужио.
А онда се огласе љубоморни да му налазе мане.
То је свет у коме живимо. То је нажалост наша
стварност.

77

младим
годинама
имао
изванредан друштвени значај,
био је простор освајања
слободе, борбе за људска
права.
- Те идеје су потрошене
у шездесетим. Све што је
требало да се освоји, освојило
се уз рокенрол. Бунило се,
борило се за људска права, за
равноправност, за друштвене
промене, за слободу штампе.
То су ствари које су свету
освојене шездесетих.
Како је дошло до тога
да све те вредности издају
управо генерације које су
стасавале уз рокенрол?
Ти
појединци
су
лажњаци. Заправо никада
нису припадали том свету.
Шлихтали су се уз то и преко
тог правили свој ауторитет
који нису заслужили. Колико
људи је ободрило, гласало
и подржало првог црног
председника
Америке?
Колико је људи подметнуло
име и ауторитет за Обаму?
Шта се десило? За осам
месеци добио је Нобелову
награду за мир, а после је
направио четири рата и побио
пола Истока. Како да станете
иза њега? То што је он дао
Америчку медаљу слободе
Дилану, то га не аболира. Он
је издао те вредности. Када
једном пређеш ту линију, више
немаш право да припадаш
том свету.
Постоји ли ишта што
данас
има
друштвени
значај какав је некад имао
рокенрол?
- То су „зелени“. Једина
ствар која је остала да се
избори јесте да се спасава
планета Земља. Али та
идеја се вуче од ‘87. године,
од велике турнеје против
атомског наоружавања. Има
људи који су потпуно свесни.
Постоји велики ангажман
музичара око расељених, око
избеглица, око поништеног
света. Пуно је људи у потреби
данас. Ми нисмо веровали
шездесетих да ћемо 60 година
касније имати овакав свет,
овако разбијен, демолиран
свет. Лако ћемо за нас, ми
ћемо умрети. Шта ће бити
са нашим унуцима? Ја се
питам како ће моји унуци за
20 година проводити лето у
Београду кад ја данас нисам
могао да изађем из куће
цео дан јер нисам могао да
дишем. Сећам се некад, мој
отац зове и каже да ће бити
26 степени – сви идемо на
Саву на купање! Данас нам је
40 степени нормала, значи да
ће за двадесет година бити
нормално 45. Пре неки дан је у
Долини смрти у Калифорнији
измерено 54,7 степени!
Т.С.
Фото: Весна Лалић
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

БОРБА ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

ФИНАНСИРАЊЕ КЛИМАТСКИХ МЕРА
ОТВАРА 260.000 РАДНИХ МЕСТА

Усмеравање милијарди долара федералне
потрошње на борбу против климатских промена у
руралним деловима САД-а генерисало би значајан
поврат на улагања, оцењују истраживачи Светског
института за ресурсе, позивајући креаторе
политике да се заложе за регионалну једнакост у
транзицији на чисту енергију.
Улагања од око 15 милијарди долара годишње
током пет година на мере за прелазак на обновљиву
енергију, заштиту од екстремних временских
услова и пожара, могла би да резултирају
отварањем скоро 260.000 радних места у руралним
америчким окрузима, процењује се у истраживању
поменутог института објављеном данас.
Према студији ове тинк-тенк организације
са седиштем у Вашингтону, те инвестиције би
генерисале економску корист од око 1,5 милиона
долара у руралним подручјима на сваких 1,0
милион долара потрошених из федералне касе,
преноси Танјуг.
Креатори политике треба да схвате да су
руралне заједнице широм САД-а „незаобилазне”
за постизање климатских циљева земље, каже
Девашри Саха, виши сарадник у Светском институту
за ресурсе и коаутор студије, указујући на све већу
распрострањеност ветрогенератора и соларних
фарми у тим регионима.
„Морамо да обезбедимо да потребе руралних
заједница буду приоритет у разговорима Конгреса
и администрације председника Џоа Бајдена о
улагањима у инфраструктуру”, рекао је Саха за
Фондацију Томсон Ројтерс, додајући да те потребе
укључују путеве, мостове, болнице и друге хитне
службе.
Студија института долази у време шире дебате
о томе како осигурати „праведну транзицију”
ублажавањем економских последица које носи
преоријентација са фосилних горива, попут угља и

КАКО ЈЕ, ПРЕМА
МИЛАНУ Ђ.
МИЛИЋЕВИЋУ,
ИЗГЛЕДАО
КАРАЂОРЂЕ
Стаса висока, тела снажна * Милан Ђ.
Милићевић (1831–1908) у својој чувеној
књизи „Поменик знаменитих људи у
српскога народа”, између осталог, пише:
„Карађорђе је био стаса врло висока,
тела врло снажна, лица округла, масти
преплануле, носа подугачка, очију
малих, али живих, чела висока… Био је

нафте, као извора енергије, на обновљиве изворе
као што су соларна и енергија ветра.
У студији се полази од претпоставке да ће за
ограничен сет мера које су истраживачи одабрали
бити потребно годишње укупно 55 милијарди
долара савезне потрошње током пет година. Неке
мере, попут продужавања постојећих пореских
кредита и подстицаја за обновљиве изворе
енергије и унапређење ефикасности, имају добре
шансе да добију одобрење Конгреса, оцењује се у
извештају.
Међутим, можда ће бити теже да се прогура
значајна нова потрошња за ставке као што је
пренамена напуштених локација рудника угља,
што је још један од главних приоритета америчког
председника и демократа.
Од процењених 260.000 радних места које
би федерална потрошња створила годишње
у руралним областима, готово 45 посто би се
односило на економски угрожене округе, који
би били утврђени на основу фактора као што
су сиромаштво и ниво образовања, додаје се у
студији. Међу државама у којима се предвиђа
отварање нових радних места су Калифорнија,

Тексас, Мисури, Охајо и Пенсилванија.
Део потрошње, око 1,5 милијарди долара
годишње, ишао би на управљање ризиком од
пожара кроз мере попут контролисаног паљења и
проређивања стабала у шумама, наводи институт.
Шумски пожари, који су делом последица жега
и суша, непосредан су климатски проблем, јер
„гутају” велике шумске површине у државама као
што су Орегон и Калифорнија.
Истраживачи процењују да ће више од 70 посто
средстава за управљање ризицима од пожара
бити усмерено у руралне заједнице, при чему би
економски ефекти износили 3,3 милијарде долара,
на пример, од производње нових производа од
оборених стабала.
Прилагођен сет мера, које не укључују неке
главне савезне климатске приоритете попут
подстицања куповине електричних возила, могао
би да помогне у премошћавању „рурално-урбаног
јаза” повезивањем напора за декарбонизацију
са економским могућностима изван градских
средина, закључује се у студији.
Извор: Политика

радан да му равна није било: кад није
на војсци, он би код куће кречио, орао,
копао, косио, као и други сељаци…
У јелу и пићу био је смеран за причу:
погача и папула, уз пост; а погача и суво
месо уз мрс, и уз то чутурица шумадијске
ракије, за њега је била најбоља гозба…
Одело је носио као и други сељаци.
На глави шубару (под којом је често
био фес); на ногама опанке, или некад
чизме; даље сељачку кошуљу, јелек,
чакшире, појас и листове, иза који се је
помаљао страховити пиштољ, за који
се не памти да је икад промашио. Поврх
свега велики реснати гуњ…”
Извор: Политика

КИНА НАПРАВИЛА НАЈБРЖИ ВОЗ НА СВЕТУ

ВОЗ МОЖЕ ДА РАЗВИЈЕ БРЗИНУ ОД 600
КИЛОМЕТАРА НА САТ

Кинески нови брзи маглев (магнетна левитација) воз сишао
је данас са производне траке, а дизајниран је да постигне
брзину до 600 километара на сат, што га тренутно чини
најбржим копненим возилом на свету.
Нови систем маглев превоза имао је премијеру у
приморском кинеском граду Ћингдаоу, у источној провинцији
Шандунг, јавља Кинески радио на српском језику, преноси
Танјуг.
Очекује се да даљину од 1.000 километара воз пређе за два
и по сата.
Кина је овај воз самостално развила, што осликава
најновије научно и технолошко достигнуће те државе
у области железничког транзита, саопштила је Кинеска
железничка корпорација.
Извор: Политика

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОМЕНУ ЗАКОНА У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ

ЗАШТО У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ МУШКАРЦИ МОГУ ДА ИМАЈУ
НЕКОЛИКО ЖЕНА, А ЖЕНЕ САМО ЈЕДНОГ МУЖА

Предлог владе Јужне Африке да легализује
полиандрију – заједницу коју сачињавају
једна жена и више мушкараца – довео је до
жустрог протеста из конзервативних кругова.
То не изненађује професора Колиса Мачокоа,
академика који се бави овом проблематиком,
који истиче да је суштина овог питања заправо
у контроли.
„Афричка друштва нису спремна за истинску
једнакост. Не знамо шта да радимо са женама
које не можемо да контролишемо.”
Јужна Африка има један од најлибералнијих
закона на свету, који обухвата истополне бракове
за све и полигамију за мушкарце. Како преноси
Би-Би-Си, професор Мачоку је у у својој родној
Замбији истраживао полиандрију. Причао је са
20 жена и 45 мужева који је практикују, иако су
такви бракови још увек табу у том друштву.
„Полиандрија, зато што је не прихватају

делови друштва, прешла је у илегалу. Тајновитост
која је покрива наликује оној карактеристичној
за масоне”, рекао је професор.
Полиандрију иницира жена која позове
мушкарце да се придруже заједници. Професор
наводи да је љубав главни разлог који су
интервјуисани мушкарци наводили за пристанак
да прихвате такав позив. Други разлог је
неплодност – неки су пристали да жена има
другог мушкарца који ће јој омогућити да има
потомство.
Ипак, активисти борбе за родна права
затражили су од владе да легализује
полиандријске заједнице у интересу једнакости
и права на слободан избор, јер закон мушкарцу
дозвољава да има више жена. Њихов предлог је
део документа – званично познатог као Зелени
папир – који је влада пустила на јавну расправу
јер се спрема за највећу реформу закона о браку.

„Важно је да упамтимо да Зелени папир треба
да подржава људска права и не можемо то да
изгубимо из вида”, рекла је Шарлен Меј, адвокат
у Женском правном центру, из адвокатске
канцеларије која се бори за женска права.
„Не можемо да одбацимо реформу
закона само зато што преиспитује одређене
патријархалне ставове у нашем друштву”, додала
је.
Документ такође предлаже да се законски
признају муслимански, хиндуистички, јеврејски
и растафаријански бракови. Иако су то ове
заједнице поздравиле, свештеници који су
посланици у парламенту осудили су предлог за
легализацију полиандрије. Лидер опозиционе
Афричке демохришћанско партије, Кенет
Мешое, рекао је да ће то да уништи друштво.
„Доћи ће тренутак када ће један од
мушкараца рећи: ‘Већину времена проводиш са

тим човеком, а не са мном’, и биће сукоба између
њих двојице”, додао је Мешое, преноси Би-Би-Си.
Лидер исламске странке Ал-Џамах, Ганијеф
Хендрикс, истакао је: „Можете да замислите када
се дете роди, биће потребно много више ДНК
тестова да би се открило ко је отац”.
Професор Мачоко помиње да је полиандрија
некада била практикована у Кенији,
Демократској Републици Конго и Нигерији, а да
се и даље практикује у Габону, где је законом
подржана.
Мачоко је нагласио да је забринутост за децу
рођену у полиандријској вези укорењена у
патријархату. Питање деце је врло једноставно,
истакао је, и додао: „Деца рођена у тој заједници
припадају тој породици”.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ИЗВЕШТАЈ СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА ПЛАЋА ПУН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРЕВОЗА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Десета
седница
Скупштине
општине
Пландиште
којом
је
председавао
Горан
Доневски,
председник СО Пландиште, одржaна
је 15. Јула. Пре усвајања дневног реда,
председник је предложио допуну
са једном тачком која се односи на
измене и допуне одлуке о социјалној
заштити
општине Пландиште
а која се конкретно односи на
трошкове превоза за средњошколе
који свакодневно путују од места
становања до школе и за ученике који
путују повремено, односно, у дане
викенда.
Одборници су једногласно усвојили
дневни ред са укупно 10 тачака. Прво
су разматрали и усвојили Одлуку о
изради измена и допуна просторног
плана општине Пландиште . У оквиру
ове тачке речено је да плански
документ треба да буде усклађен
са фактичким стањем на терену.На

основу измена моћи ће да се промене
наменске површине у насељеним
местима Барице,Јерменовци , Велики
Гај, Милетићево, Маргита, Стари
Лец, Хајдучица и Велика Греда. Циљ
одлуке јесте побољшавање услова
коришћења простора и стварање
услова за нове инвестиције као и за
формирање додатних простора за
озелењавање и заштитно зеленило.
Након тога, одборници су донели

Одлуку о изради измена и допуна
Плана генералне регулације насеља
Пландиште. Овом одлуком ствара
се могућност промене намене
површина као и промене одређених
уличних коридора и усклађивање
планског документа са фактичким
стањем на терену.
Уследило
је
и
доношење
Одлуке о изради измена и допуна
детаљне
регулације
комплекса
за
ветрогенераторско
поље
„Пландиште-1“. У оквиру овог
питања речено је да је Општинска
управа утврдила да предметни план
представља оквир за одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну
средину и подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја на
животну средину.
Одборници су након тога дали
сагласност и на Извештај о пословању
ЈП “Полет“ Пландиште за 2020. годину

са Извештајем о коришћењу средстава
из буџета Општине Пландиште за ЈП
“Полет“ за 2020. годину. Известилац
је упознао већнике да Извештај о
раду садржи податке о планираним
изворима прихода , планираним
набавкама,
плану
инвестиција,
елементе за целовито сагледавање
цене производа и услуга, план зарада
и запошљавања као и критеријуме
за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности и пропаганду. У
прошлој години ЈП „Полет“остварило
је добит у износу од око 795.000,00
динара.
На
последњој
седници
СО
Пландиште одборници су одредили
докторе медицине Јовану Николић,
Николу Благојевића и Аниту Франић
за стручно утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих ван
здравствене установе и издавање
потврде о смрти. Такође, утврдили су
и престанак права доктора медицине
који више не раде у Дому здравља
„1.октобар „ Пландиште.
Последња
тачка
била
су
одборничка питања.
Седници су присуствовали и
председник и заменик председника
општине, Јован Репац и Душан Ћурчић,
заменик председника СО, одборник,
Владан Младеновић, и Александра
Одавић Мак, начелница Општинске
управе општине Пландиште. Све
одлуке донете су једногласно.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ КУД „НИКОЛАЈ БАЛЋЕСКУ“ У БАРИЦАМА

УРЕЂЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ УДРУЖЕЊА
КОЈЕ ЧУВА КУЛТУРУ РУМУНА
Просторије Културно - уметничког
друштва
„Николај
Балћеску“
реновиране су и опремљене за
потребе чланова. Постојање и рад
овог друштва пресудни су за опстанак
и неговање културе румунске
националне мањине.
- То је једно традиционално, старо
удружење које чува културу Румуна
из Барица. То је удружење с којим
се ми Румуни поносимо, а честитам
им што су имали храбрости у својим
настојањима очувања традиције да
уреде овај простор који је био у доста
лошем стању. С друге стране захвалио
би Општини Пландиште што је имала
слуха за очување културе и традиције
и заједничким напорима успели
су да овај простор доведу намени,
рекао је Данијел Магду, председник
Националног
савета
румунске
националне мањине у Србији.
Реновирање просторија помогла
је и Општина Пландиште показујући
још једном једнаку бригу за све своје
мештане.

Даниел Магду и Јован Репац свечано отварају уређене просторије КУД
„Николај Балћеску“
Општина
Пландиште
је
мултинационална општина у којој
је пет језика у службеној употреби.
Поред српског, словачки, мађарски,

македонски и румунски језик и заиста
имамо добру сарадњу са свим овим
нацијама које сам набројао. Овде
смо помогли отварању просторија

КУД „Николај Балћеску“, наравно
треба свако удружење, свака нација
на нашој територији, да поседује
овакву једну канцеларију, једну
просторију где ће деца учити где су
њихови корени. Морам да подсетим
да можете да узмете извод из матичне
књиге рођених на било ком од ових
језика, али никад до сад нико то није
тражио,управо због тога што имамо
разумевања једни за друге, у нашој
Општини није важно ко је какве
вероисповести, рекао је Јован Репац,
председник Општине Пландиште.
На церемонији свечаног отварања
просторија КУД „Николај Балћеску“
врпцу су заједно пресекли председник
Општине Пландиште Јован Репац
и председник Националног савета
румуна у Србији Данијел Магду.
Реновиране
просторије
красе
плакете и дипломе са досадашњих
учешћа на такмичењима а приређена
је и изложба народних ношњи и
рукотворина.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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Школски центар „Никола Тесла“ одељење IV 5, разредни старешина Бобан Ђорђевић

Школски центар „Никола Тесла“ одељење IV 1, разредни старешина Милан Његомир
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“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ДРУГУ КЊИГУ ИЗ СЕРИЈАЛА ИНИД БЛАЈТОН

ТАЈНА СЕДМОРКА У
АВАНТУРИ
Ово је друга књига из новог серијала
– Тајна седморка, ваше омиљене ауторке
Инид Блајтон. У првом делу имали сте
прилику да упознате све чланове овог
тајног друштва и да се са њима упустите
у авантуру, али то никако није био крај!
Сада је време за нове догодовштине у
којима ће вас Тајна седморка очарати
својим детективским способностима.
Књигу у руке и придружите се потрази за
украденом бисерном огрлицом!
Решите мистерију са тајном седморком!
Када нестане вредна бисерна огрлица,
Тајна седморка даће све од себе да
пронађе лопова. Зашто? Зато што су баш
они видели крадљивца како бежи. Да ли
ће дружина успети да реши мистерију и
открије где се крије огрлица?
Инид Блајтон (1897–1968), британска
ауторка, спада у најпопуларније дечје
писце свих времена. Њене књиге продате
су у више од шестсто милиона примерака,
и превођене су на више језика него
књиге било ког другог дечјег писца. Инид
Блајтон обожавала је да пише за децу.
Написала је преко шестсто књига и на
стотине приповедака. Најпопуларнији
серијал Пет пријатеља написан је пре
више од седамдесет година. Она је
ауторка и других омиљених дечјих књига,
као што су Тајна седморка, Далеко дрво,
Малоријеве куле и Ноди. Рођена је 1897.

године у Лондону, а већи део живота
провела је у Бакингамширу. Обожавала
је псе, баштованство и природу. Знала
је много о дрвећу, цвећу, птицама и
животињама. Дорсет, где се одвијају неке
од авантура Пет пријатеља, био је и њено
омиљено место.

„ВУЛКАН“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка
кула“ настављају да награђују читаоце и
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили
смо два примерка романа „Тајна седморка
у авантури“, који ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо
књигу Џоџо Мојес „Поклањам ти звезде“
освојиле су је Тања Совиљ и Ержика Цицка.
Честитамо! Награде се могу подићи у
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра
59, средом од 10 до 17 часова.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (125)

ПАЈИН ТРИПТИХОН СЛИКА ПРОШЛОСТИ И НАШЕ БУДУЋНОСТИ
Да ли постоје разлике када се
информишемо ми или електронска мрежа.
Да ли електронска мрежа може, као ми,
осетити сопствену логику и њен раст као
што се то дешава у живом организму?
Посматрање слике Триптихон одвија се
у више нивоа. Ми препознајемо социјалну
структуру, неки зналци анализирају технику,
контекст слике, а баш сви, ако су стрпљиви,
могу осетити мањи или већи аплауз
сопствене хемије којој смо дали повод де се
огласи, појави, узнесе себе и части нас.
Један светски социолог поставља
питање како то да светска мрежа
информатичких система још није постала
свесна а располаже са милијардама људских
корисника као све више свог пуког сервиса
и десетине милијарди мобилних телефона,
компјутера и данас по први пут, мобилних
самоодрживих елемената, електричних
аутомобила који могу сами да се хране, тј
пронађу извор струје. Баш то што мрежа
не даје податке о својој свесности може да
улива страх о мерама њене притајености.
Пајин Триптихон је Пајино визуелно

симфонијско дело, испреплетан сигнал
ликовне логике који су и у простору, али
потребно им је време да се ишчитају.
Слушање неке озбиљне а популарне
музике пуне дубина звучног простора
ствара осећај пуноће задовољства и
назиремо њен неки дубљи смисао. Шта се

то у нама тако експлицитно радује шта је то
подстакнуто да су реакције тако издашне?
То је активирање неке хемијске пуноће
које ми ишчитавамо на једини могући
начин, као емоцију осећања којимо тешко
дајемо имена јер су крхка, неухватљива и
онострана.

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

Да улажемо напор у упознавање
себе макар као делић онога нужнога у
упознавању света око нас, света претње
нашем преживљавању за који смо
опремљени праисторијским нагонским
рачунима, али и много модернијим које
напросто никад не упознајемо.
Искуство уметничког дела може бити
површно попут љубави из интреса,
једносмерно попут намера спонзоруша
или се чак уметничко дело може и
проституисати подилазећи тривијалним
културолошким маипулацијама, али она
заумна кад се омиришу, пољубе, додирну
две хемије, очитају се, препознају као
предуго чекана чежња и потреба, настаје
непроцењиво заумно искуство веће од
социјалних стратегија и све врлине морала
грађанских стратегија падају у воду пред
силином хемијске експлозије која нас
изнутра обасјава до тада непознатим
зрацима које називамо љубав или потпуно
искуство уметности.
Т. Сухецки
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

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
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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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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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. 063/8770604.
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. 069/3545058.
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. 064/3759459
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.
Број
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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
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 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. 013/401210, 060/7410210 и 060/1671519.
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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

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.

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

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.
Продајем ланац воћњака са кућом,
бунар копани 13 метара и два ланца
земље Тел. 060/0806339
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721949
Продајем плац са виноградом у
Малом Жаму, на улазу у село одлична
локација. Повољно. Тел. 064/2287558.
Купујем гарсоњеру или једнособан
стан .Тел. 064/1284698

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
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. 837631 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

Продајем кућу 74 м² за реновирање
или рушење на плацу 353м², изнад
галерије подова. Повољно. Тел.
064/1301043.
Продајем гаражу опремљену роло
вратима на Војничком тргу, зграда бр
10, површине 11,50м². Тел. 065/3184084.
Продајем двоспратну кућу Трг
Андрије Лукића 9 Вршац,.Два улаза у
зграду, спратови одвојени 2 гараже и
летља кухиња. Тел. 065/9943394
На продају спратнa кућа у Вршцу
на Гудуричком путу у улици Озренска
5, на плацу од 380 м². Тел. 066/5030323
На продају плац од 12 ари у улици
Цара Лазара 35 у Вршцу са комплетном
инфраструктуром. Тел. 066/5030323

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

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.
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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.
063/7722136
Издајем собу, купатило, чајна
кухиња,
клима,
засебан
улаз,
запосленој девојци. Тел. 060/1671519,
013/401210.
Издајем једнособан стан преко
од комуналног, етажно грејање,
намештен. Тел.061/7477410

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 ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836-584,
064/27-17-088.
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
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. 065/8806- 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 ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и Иве
Милутиновића 57. Тел. 013/834-061

Продаје се 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
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем
плинске
бојлере,
неисправне.
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. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
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. 837631 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.
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. круњаччекићар 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. 013/885019
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.
Продајем јаја јапанске препелице,
ком.8дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673
Продајем два исечена стабла ораха.
Тел. 060/1671519 и 013/401-210.
Продајем орнар за купатило за
монтирање изнад веш машине нов,
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун
(ш64,5хв190хд25цм. Тел. 064/3623640
На продају вертикални замрзивач,
усисивач
„Кирби“,
трофазни
електромотори, хаварисана „Застава“
128. Тел. 064/2355436.
Продајем нове росерај шерпе и
тигањ у оргинал паковању и мали
старији телевизор. Тел. 064/4902239
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/8012554
На продају угаона клупа за кухиљу.
Тел. 064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ
756.2 и четворокрилну дрљачу. Тел.
065/2579100
Продајем палму у саксији стару
15 година и алејаверу у саксији и без
саксије са жилама. Тел. 061/3004439 и
013/ 837-631.
Купујем комбиновани шпорет или
комплет на струју добро очуван. Тел.
064/3892738 или 013/861419.
Продајем фрижидер од 150 литара
„Горење“ у одличном стању. Тел.
061/3071085
Продајем четворокрилни прозор
2,40х1,60 са ролетнама у одличном
стању. Тел. 065/8340611
На продају дечји креветац са
душеком за дете од 6 година и мањи
пони бицикл, бели.Тел. 013/806-527.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ
514, 9 АВГУСТ 2001.

ПАРИСКИ КАБИНЕТ СМЕЈАЊА
У ово августовско време, пре 106 година, вршачке новине су
оглашавале и овакве атракције на главном тргу:
ВОШТАНИ МУЗЕЈ.- До сада још недоживљено у нашем граду Пластични паноктикум, из 5 одељења, јединствен у својој врсти. То је
велики исторично-механички
музеј са воштаним фигурама
природне величине, које
својим положајем, дивним
оделом
и
чудноватом
механиком сваку пажњу
засалужују. Ту је и занимљив
Париски кабинет смејања, где
се свако засмејати мора…
Будно пратећи локалне
прилике, овде се првом
половином августа 1896.
помињало
и
Велико
Средиште, односно продаја
тамошњег чувеног спахилука
Мише Лазаревића:
СИН
РАСПИКУЋА.
–
Спахилук овај уживали су
брат’ и сестра. Значајно је да
се при овој жалосној продаји,
путем јавне дражбе, сестра
више пута заплакала, дочим је брат, син Мише Лазаревића - који је
управо и расипнички виновник свега овога - имао цвет на грудима.
Ово добро купио је Јулијус Човоћи, спахија од Боботе.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ
515 23. АВГУСТ 2001.

СИЛАН ИЗВОР СВЕТЛОСТИ
Свака атракција, свако ново техничко “чудо”, углавном нам је
чудније и атрактивније када о њему, како се то каже, сазнајемо по
опису, причању и “ из даљине”. После, када се то “чудо невиђено”
појнави, најзад, међу нама, првобитни набој приче некако спласне.
Тако је то било и у она “стара вршачка времена”.
У том смислу, ево првог, карактеристичног примера. Тиче се
појаве “покретних слика”, првог “кинематографа”, који се дуго и
упорно “рађао” на многим светским странама. Све док пројектоване
“живе” слике нису и јавно “обелодањене” у дискретној тами “Гран
кафеа” у Паризу. Било је то, зхвељујући браћи Лимијер, крајем
децембра 1895.
Убрзо се о томе “невиђеном догађају” писало и говорило широм
света, па је, наводно, та париска вест стигла (почетком 1896) и у
Вршац, најпре у варошку штампу. Локалне новине су о томе, још
увек сматрајући “фотографију “чудом технике”, с великим чуђењем,
овако описале прве филмске пројекције у главном граду Француске:

КАКО
ДИРНУТИ
ЖЕНСКО
ПОТРОШАЧКО
СРЦЕ?
Јесте да је фотографије
у новинама увек била
атрактивна, посебно ако
је
мајсторски
урађена
…
Међутим,
експерти
потрошачке душе, знали су да
овакви цртежи у боји (пример
од пре 70 година) далеко
боље “продају“ понуђену
робу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (274)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

19. УМНИ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ
Политички листови, што се овде читају,
већином су на немачком језику. Немачки
листови долазе у Будимпеште, Беча и
Тамишграда, мађарски из Будимпеште а српски
већином из Новог Сада. Исто тако важи и за
забавне и научне, односно стручне листове,
које добијамо поглавито из Стутгарта, Липиске,
Беча, Будимпеште и Новог Сада.
Према другим местима из околине, музика
се у нашем месту доста добро негује. Варошка
комуна издржава једну музичку школу, у којој
се годишње 30-40 дечака обучавају свирци на
вијолини и флаути. Знатан је број гласовира, са
музичком наставом занимају се 10 особа, а 3
књижаре имају музикалије на стоваришту. У р.к.
цркви налазе се оргуље са 32 регистра, осим
тога р.к.црк.општина издржава и један ваљан,
сталан оркестар и певачки лик, уз чију се
сарадњу, ради полепшања богослужења, често
најтеже музикалне службе изводе. Најзад овде
се налази и 1 капела са трубачким и виолијским
оркестром, и 1 вијолинска капела (циганска).
Певачких друштава има 5.
У Вршцу постоји зидно позориште у арени,
где се сваке године немачки, српски и мађарски
глумци продукују. Позориште се употребљава
још и за концерте, који се овде доста често
приређују. Скоро сви знатнији музичари и
вештаци давали су у Вршцу своје концерте.
Упоредо са удобношћу и задовољавањем
умних потреба иду и вештине науке. Отуда се
путује не само по читавој нашој монархији, већ
често и по иноземству. Веза са светом и добивено
искуство на пољу трговине и радиности
изјављују се на дому у сретном подржавању, а
често и у непосредном проналаску. Нарочито
на пољу пољопривредних машина и алата
изведене су успешне поправке од овдашњих
индустријалаца (В. Најкома синови, Ј. Остхајмер,
А. Сајберт, Јул. Сајдл. и др.)
Као свугди и код нас је бујан задругарски
живот, нарочито од 1879. године. Вршачке
задруге и корпорације основане су већином у
државној, пољопривредној или хуманој цељи.
Ево их по реду: 1. Читаоница дружина “Tarsas
kor”; 2. Друштво за ширење мађарског језика;
3. Мушко певачко друштво; 4. Српско певачко
друштво; 5. Занатлијско певачкко друштво; 6.
Виноделско певачко друштво; 7. Израиљско
црквено певачко друштво; 8. Дилетантски
позоришни клуб; 9. Паркско друштво; 10.
Друштво за тоциљање; 11. Стрељачко
друштво; 12. Варошки стрељачки кор;13.
Српско занатлијско читаоничко друштво; 14.
Огранак јужноугарске учитељске задруге; 15.
Занатлијска задруга; 16. Немачка грунтовна
комисија; 17. Српска грунтовна комисија; 18.
Виноделски одсек пољопривредне задруге;
19. Трговачки одсек пољопривредне задруге;
1) Дозвала ради продукција, позоришних представа
и игранака издавала је вар. капетанија: 1881. 508,

20. Огранак јужноугарске пчеларске задруге;
21. Својевољни ватрогасци; 22. Филијала
будимпештанске радничке, болничке и
инвалидске класе; 23. Израиљска добротворна
задруга “Шевра Кадиша” (свето братство); 24.
Огранак угар. помоћног друштва “Црвеног
крста”; 25. Израиљска женска добротворна
задруга; 26. Српска женска задруга; 27. 1.
удружена занатлијска задруга; 28. Задруга
1848/9. годишњих домобранских ветерана;
29. Друштво ратарских укопних кочија; 30.
Филијала јужноугарске штампарске задруге;
31. Молидбено друштво (р.к.религиозно); 32.
Дружина “Rosenkranz” (р.к.религиозно);
Јавне забаве састоје се као и другди из
певанака певачких друштава, из игранака,
концерата и позоришних представа1), од којих

је сваке године неколико дилетантских. Осим
забавних места у самој вароши, публици служи
лети на увесељавање још и “варошка башта”,
где је рестаурација, посластичарски киоск,
арена, стрелиште “грађанског стрељачког
друштва” а сваке недеље и празника музика,
затим “андријашева променада” за шетње,
па стрелиште стрељачког кора у Јазми, па
Филцмајерова американска леденица на
јужном рубу, па Цофманова гамбринова
пивара и Војновићева башта на источном рубу
вароши. Излети се најрадије предузимају до
“Превале” а то је место, које лежи 3 часа од
вароши, у шуми иза Куле. Тамо се налази и
једна омања рестаурација и заштитна зграда,
кадра да заклони на 300 људи. Овде се већином
приређују и мајске свечаности. Још се радо
излеће и у дивно “Широко било”.
Тамо има неколико красних летњиковваца,
као “Адлерон”,”Стернбергов”, иначе је “Широко
било” чувено са свога здравог ваздуха.
1883. 322, 1884. 317, 1885.327.
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ФУД Б А Л

ОД ФРАНЦУСКЕ ПА ДАЉЕ
У БУДУЋНОСТ...

ИСТОРИЈА ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ

Европско првенство у фудбалу је традиционално такмичење
националних селекција европских земаља. Завршни турнир,
коме претходе квалификационе утакмице, игра се сваке
четири године. Прво такмичење одржано је 1960. године, а
одиграно је под именом Куп европских нација. Истина, идеја
о организацији једног оваквог такмичења датира још од 1927.
године, али је актуелна постала после оснивања Европске
фудбалске уније (УЕФА) 1954. године. Договор око одржавања
такмичења покренут је на састанку у Келну 1957. године, а
званично је установљено на конгресу УЕФА у Копенхагену. Прве
квалификационе утакмице одигране су у јесен 1958. Према
утврђеном договору, завршница се играла као турнир са четири
екипе; две полуфиналне утакмице, за треће, односно прво место.
Домаћин првог завршног турнира била је Француска.

1976. – ЈУГОСЛАВИЈА
У квалификацијама се надметало 32 репрезентације. Поново се играло у осам квалификационих
група, да би се осам најбољих екипа пласирло у четвртфинале такмичења. Југославија је била у
истој квалификационој групи са Норвешком, Швеђанима и Северном Ирском. Само један пораз
(Белфаст, 1:0) и пет победа, одвели су Југославију у четвртфинале. У четвртфиналу су се, поред
Југославије, пласирале још и селекције СССР-а, Чехословачке, Холандије, СР Немачке, Велса, Белгије
и Шпаније. Поново је Европска фудбалска унија (УЕФА) мудро жребала. СССР-у је као противничка
екипа одређена Чехословачка. Из источног блока даље је могао само један тим. Иако се типовало
на Совјете, у финале су стигли Чехословаци. Југославија је као противника добила Велс. У Београду
резултат је био 2:0, а у реваншу, уз грубу игру, резултат је 0:0 . У делу моћних Холанђана и упорне
Белгије, Холанђани тријумфују. Ни Немци нису имали већих проблема са екипом Шпаније.
Захваљујући ремију у Мадриду и победи код куће, пласирали су се у финале. Опет је на потезу била
Европска фудбалска унија (УЕФА) као организатор шампионата. Одлучено је да домаћин шампионата
Европе буде – Југославија, чиме се избегло фаворизовање неке од две репрезентације. У полуфиналу
су у Загребу играли Холанђани са Чехословачком, а другог финалисту одлучио је дуел СР Немачке
и Југославије. Холанђани нису имали среће. Ондруш, Нехода и Весели допринели су победи од
3:1. У Београду, пред препуном Мараканом , исход је нерешен 2:2, али у продужетку је 4:2 за Немце.
Стрелци су били Попивода и Џајић. Југославија је играла сјајно у првих 45 минута и водила са 2:0, када
је дошло до преокрета. Прво је Бер смањио на 2:1, а затим је Дитер Милер, који је заменио уморног
Вимера, три пута затресао мрежу гола, који је чувао Оља Петровић. Југославија је поражена и у мечу
за треће место. Југославија -Холандија 2:3. У финалу се десило велико изненађење. Чехословаци
су повели са 2:0, али су Немци још једном показали да за њих изгубљена утакмица не постоји. У
последњим минутима утакмице изједначили су на 2:2, а на крају су извођени једанаестерци, у чему су
Чехословаци имали више среће. Нови првак Европе била је репрезентација Чехословачке.

1980. ИТАЛИЈА
У трци за новцем шампионат Европе се комерцијализује, уводе се извесне новине.
Први пут се домаћин завршног турнира одређује пре квалификација. Репрезентација
домаћина , у овом случају Италија , била је поштеђена квалификација. На завршном
турниру, такође први пут, играло је осам екипа - домађин плус победничких седам
квалификационих група - Југославија није успела да се пласира. Два неуспеха у старту,
уз четири ефектне победе у наставку, задржале су репрезентацију Југославије на
другом месту треће групе. На завршницу првенства отпутовали су Шпанци. Победили су
Југославију у Загребу, изгубили од Југославије у Валенсији, али су зато на утакмицама са
Румунијма извојевали победу код куће и реми у гостима. Плави су изгубили у Букурешту,
а победили Румуне у Косовској Митровици (2:1), што, уз победу над Кипром, није било
довољно, па је овај шампионат Европе прошао без Југославије. У завршници су играли
- Грчка, Чехословачка, Холандија и СР Немачка (прва група) и Италија, Белгија, Енглеска
и Шпанија (друга група). Унапред се знало да финале играју победници група, а да ће у
у одлучујућем мечу за треће место снаге одмерити другопласиране екипе. Победник
прве групе била је СР Немачка, која је победила Чехословачку (1:0) и Холандију (3:2),
уз реми са Грцима (0:0). У другој групи, Белгија и Италија су имали исти број бодова (4),
али не исту гол разлику(Белгија 3:2, Италија -1:0) У борби за треће место на утакмици
Чехословачка - Италија, резултат је био 1:1 (пеналима 9:8). Финале није донело веће
изненађење, Немци су играли своје треће европско финале и као прва фудбалска сила
од првог до последњег тренутка тачно знали шта хоће. Резултатом 2: 1 СР Немачка је
освојила титулу шампиона.

Италија 1980.
Група 1. СР Немачка -Чехословачка 1:0, Холандија - Грчка 1:0, СР Немачка Холандија 3:2, Чехословачка - Грчка 3:1,Чехословачка - Холандија 1:1 СР Немачка Грчка 0:0.
1 .СР Немачка 5
2. Чехословачка 3
3. Холандија 3
4. Грчка 1

Југославија 1976.
Полуфинале: Чехословачка - Холандија 3:1
СР Немачка - Југославија 4:2
За 3. место: Холандија -Југославија 3:2
Финале: Београд , 20. 06.
Чехословачка – СР Немачка 2:2 (2:1) (5:3 једанаестерци)
Чехословачка: Виктор, Добиаш,(Весели), Чипковиц, Ондрш, Пиварник, Паненка,
Модер, Маси, Нехода, Гег, Швехлик (Јуркемик).
СР Немачка : Мајер, Фогст, ШШванцербек, Бекенбауер, (Фаохе), Бер, (Бонграц),
Бонхоф, Хенес, Д.Милер, Холценбајн.
Стрелци: Швехлик, Добиаш - Д.Милер, Холценбајн
Судија: Гонела (Италија)
Гледалаца: 33.000.

Група 2. Енглеска - Белгија 1:1, Италија - Шпанија 0:0, Белгија - Шпанија 2:1, Италија
-Енглеска 1:0, Енглеска - Шпанија 2:1, Италија - Белгија 0:0
1. Белгија 4
2.Италија 4
3.Енглеска 4
4.Шпанија 1
за 3. место: Чехословачка - Италија 1:1 (9:8 једанаестерци)
Финале: Рим, 22.06.
СР Немачка - Белгија 2:1 (1:0)
СР Немачка : Шумахер, Калц, Диц, Бригел (Кулман), К. Х. Ферстер, Штилике,
Хрубеш, Шустер, Алофс, Х. Милер, Румениге.
Белгија: Пфаф, Герец, Милекампс, Меувс, Ренквин, Кулс, Ван Мер, Ван дер Ејкен,
Ван дер Елст, Моменс, Кулеманс.
Стрелци: Хрубеш 2 - Ван дер Ејкен
Судија: Раинеа (Румунија)
Гледалаца: 48.000
Извор: Енциклопедија фудбала
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ У ДОБРОМ РИТМУ

НАПАДАЧ КОМПЛЕТИРА
СПИСАК ПОЈАЧАЊА
Фото: М. Живковић

Припреме ОФК Вршца ушле су у тек
другу недељу, али већ после прве провере
јасно је да су играчи жељно чекали почетак
тимског рада и да су током лета максимално
били посвећени раду по индивидалним
програмима. Видело се то више по
односу према игри на утакмици против
пландиштанске Слоге него по убедљивом
резултату (6:0). Током летње паузе било је
неуобичајено мирно на Градском стадиону
под вршачком кулом, али разлог томе није
била неактивност стручног штаба и управе
већ останак скоро свих играча који су
носили игру Вршчана прошле сезоне. Иако
су навијачи и фудбалска јавност у Вршцу
очекивали звучна појачања имајући у виду
високе амбиције клуба ове сезоне за сада
су дошли само млади голман Марковић и
дефанзивац Шошевић. То је према речима
шефа стручног штаба Ненада Мијаиловића
било планирано.
- Не знам ништа о шпекулацијама , али
знам да преговарамо са двојицом играча.
Верујем да ћемо потписати још неко
ОФК ВРШАЦ – СЛОГА (ПЛАНДИШТЕ)
6:0 (2:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 100,
судија: Никола Ћировић (Вршац), стрелци:
Бељин 28, Нецин 42, Грек 54, и 78, Главинић
68, Крстић у 81. минуту.
ОФК
ВРШАЦ:
Марковић,
Вранић,
Нецин, Грујић, Бељин, Шошевић, Секулић,
В. Благојевић, Вулић, Стојадиновић,
Радисављевић. Играли су још: Вицикнез,
Тешић, Шушњар, Б. Благојевић, Милићевић,
Крстић, Трњанац, Лазевски, Главинић,
Делић, Грек.
СЛОГА:
Стевановић,
Стефановски,
Ангеловски, Михајловски, Прица, Радић,
Бабић, Самарџија, Спремо, И. Царан,
Црногорац. Играли су још: Јовановић, Л.
Царан, Коруга, Тасевски.
У првом полувремену највише је показао
Вулић, креирао је акције за оба поготка,
најпре је идеално упослио дефанзивца
Бељина а потом и спојио са голом Нецина
који је лако обавио голгетерски посао. У
другом полувремену тренери Мијаиловић
и Познић пружили су прилику и осталим
играчима, Вршчани су потпуно сломили
отпор Слоге и готово у сваком нападу
стварали гол прилику. Ефикасношћу се
истакао Грек, два пута је затресао мрежу
гостију. Млади голман Вршчана, Вицикнез,
у финишу се истакао сјајном интервенцијом
када је зауставио зицер Спреми.

појачање, не журимо, на окупу имамо
озбиљан квалитет, занимају ме само играчи
који могу да направе разлику, рекао је
Мијаиловић.
Шеф струке Вршчана остао је загонетан
када су у питању имена играча са којима
се преговара, али из извора блиских
клубу сазнајемо да навијачи неће бити
разочарани када се прелазни рок буде
завршио. У наредној утакмици Вршчани
ће у суботу у Београду одмерити са
Степојевцем, на стадиону ИМТ-а, са
почетком у 10:30 часова.
Б. Ј.

ПОБЕДА ВРШЧАНА У ДРУГОЈ
ПРИПРЕМНОЈ УТАКМИЦИ
ПРОЛЕТЕР (Б.КАРЛОВАЦ) – ОФК ВРШАЦ 0:3

Фудбалери ОФК Вршца забележили
су другу победу у склопу припрема за
нову сезону у Српској лиги Војводина. У
Банатском Карловцу славили су против
домаћег Пролетера са 3:0. Голове су
постигли: Стојадиновић, Вујић и Бељин.
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