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КОМПАНИЈА ХЕМОФАРМ СА НАЈВИШИМ РЕЈТИНГОМ У ОБЛАСТИ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ:

ОДГОВОРНОСТ
ПРЕМА ДРУШТВУ
И ЛОКАЛНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
Хемофарм је једна од две компаније у Србији које су
после строге контроле независног ревизора добиле
највишу А+ оцену за примену одрживог развоја у
пословању. Ово значи да је Хемофарм, уз рекордну
производњу, успео да испуни и одговорност према
друштву и локалној заједници, чинећи заштиту животне
средине и ресурса, као и поштовање људских и права
радника саставним делом свих својих сегмената
пословања.Резултати примене оваквог приступа
пословању део су годишњег извештаја о одрживом
развоју. По томе се Хемофарм убраја у малобројне,
међу само пет компанија у Србији које објављује овај
извештај, верификован од стране независне ревизорске
куће.Ове године Роналд Зелигер, генерални директор
Хемофарма, имао је част да уредницима београдских
медија објави одличну оцену за Хемофарм.
-Одрживи развој се не може свести само на
уштеду енергије и на бригу о околини. Он је заиста
начин размишљања и стил живота, рекао је Зелигер
обраћајући се новинарима. Многи се воде оним да је
животно окружење свачије и ничије и не само да не
доприносе окружењу, већ га својим неодговорним
приступом чине горим. Хемофарм има фабрике у целом
региону самим тим и део бриге за локалне заједнице у
којима послује. Циљ нам је да у наредном периоду на
трагу бриге о заједничкој будућности интезивирамо
дијалог и размену мишљења на ову тему како бисмо
боље окружење оставили у наследство генерацијама
које долазе.

У Извештају о одрживом развоју за 2014. истиче се
да је Хемофарм највећа достигнућа остварио у погледу
екологије и рационализације пословања. Достигнут
је рекорд од 202 милиона паковања и повећан број
запослених у односу на 2013, а више од 80 одсто
секундарног паковања лекова је од рециклираног
картона. Кроз кампању „Свим срцем“, Хемофарм је
прошле године, уз помоћ своје Фондације, 62 милона
динара усмерио на развој здравства, образовања,
културе и подршке најугроженијем становништву.
Хемофарм је и солидаран члан друштвене заједнице. То
је већ показао у прошлости, али не одустаје од таквог
односа ни у будућности.
Потврде да је Хемофарм добар послодавац, партнер
и комшија стигле су током 2014. управо од оних који
су у фокусу бриге о здрављу. Хемофарм је добитник
Виртус награде за филантропију на националном
нивоу, затим добитник је признања Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике за безбедност
на раду и награде Топ Сербиан Брендс за најбољи
корпоративни бренд у области фармације. Домаћински
однос у пословању показао је и кроз добијање потврде
о повлашћеном статусу „кућног царињења“ и тако
оправдао поверење највиших државних институција у
погледу стабилности извоза и квалитета лекова који се
дистрибуирају на три континента у 38 држава.

ТРАДИЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ГРОЖЂА И ВОЋА

ВЕРОЉУБ ГРОЗДА,
АПСОЛУТНИ ШАМПИОН

Најлепши и најквалитетнији
примерци грожђа и воћа, као
део поставке традиционалне
грожђебалске
изложбе,
красили
су
двориште
некадашњег Дома војске, сада
преуређеног у Креативни
генератор.
Ове
године
било је десетак учесника:
највећи гиганти АД „Вршачки
виногради“ и ПИК „Јужни
Банат“ Бела Црква, као и
индивидуални
воћари
и
виноградари.
Стручни жири у саставу:
Иван
Станић,
професор
Пољопривредне школе Вршац,
Снежана Кремић, дипл.инж.
воћарства и виноградарства
и дипл.инж. Софија Ранков,
представник Енолошке станице
Вршац.
Апсолутни шампион међу
фирмама је АД „Вршачки
виногради“, док је Верољуб
Грозда из Парте понео ову
ласкаву титулу у категорији
ииндивидуалних произвођача.
-Већ двадесетак година
учествујем на овој изложби
организованој
поводом
вршачких Дана бербе грожђа,

Најквалитетније воће и грожђе на
традициционалној грожђебалској
изложби

Верољуб Грозда,
апсолутни шампион изложбе

више се тачно и не сећам, каже
Грозда. Награде су ми подстрек
за даљу производњу, која није
баш лака, треба доста рада и
улагања. Имам око 11 хектара
јабука, од тога је 5 хектара
државних, које сам добио да
подигнем воћњак, а сад држава

хоће све то да ми узме, тога нема
нигде у свету. Имам и хектар
шљиве, два хектара крушака,
имам кајсије, моја породица
се озбиљно бави воћарством.
Имам две унуке, доћи ће зетови
и они ће сви заједно наставити
са овом производњом.
Грозда апелује да држава
створи услове и подржи
индивидуалне пољопривредне
произвођаче грожђа и воћа
како би остали у свом послу.
Ј.Е.

КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКА ДРУШТВА ИЗ ВРШЦА, ТЕМИШВАРА И РЕШИЦЕ ПОТПИСАЛИ

ПРОТОКОЛ О ТРАЈНОЈ САРАДЊИ

Протокол о трајној сарадњи
између три културно-уметничка
друштва, Градског културноуметничког
друштва
„Лаза
Нанчић“ из Вршца, КУД-а
„Тимишул“
из Темишвара и
КУД-а „Семеникул“ из Решице
потписали су представници
поменутих КУД-ова у згради
Општине Вршац, прошле суботе.
У
присуству
Александре
Панић, чланице Општинског
већа задужене за културу, своје
парафе на протокол ставили
су Георге Цуња,
директор
Културног центра Караш Северин
(Куд “Семеникул” из Решице),
Тома Франческу,
уметнички
руководилац ансамбла “Тимишул”
из Темишвара и Павле Влаховић,
председник ГКУД “Лаза Нанчић”
из Вршца.
Сарадња између ова три
фолклорна ансамбала потекла
је са заједничких гостовања
и
дружења
на
разним
фестивалима у нашој земљи, али
и у иностранству. Представници
ових културно- уметничких
друштава постигли су споразум,
којим ће од наредне године
уследити заједнички наступи
ансамбала
„Лаза
Нанчић“,
„Семеникул“ и „Тимишул“ у
Србији и Румунији, чији је
циљ да се изграде и учврсте
добросуседски и пријатељски
односи, кроз неговање народног
стваралаштва ових
крајева.
Протокол је значајан корак ка
успостављању сарадње, али и
за промоцију културне баштине
Србије и Румуније.

Потписан протокол о сарадњи вршачког и румунских фолклораца

Фолклорни Ансамбл “Тимишул”
из Темишвара, основан је 1968.
године и сматра се једном од
најбољих уметничких група те
врсте у Румунији. Репертоар
овог ансамбла је веома обиман
и укључује више од 20 врста
сплетова игара, песама и разних
обичаја из Румуније.
Фолклорна група „Семеникул“
основана је 1969. Од тада бележе
активности и успехе, у Румунији
и иностранству. На румунском
националном
такмичењу,
група је 6 пута освајала прву
награду, као и титулу Лауреата.
Учествовали су на бројним
фестивалима у Румунији, али и у
Италији, Француској, Бугарској,
Швајцарској, Данској, Шведској,
Молдавији, Мађарској, Малти,
Сан Марину, Либији, Грчкој,
Шпанији, Албанији, Србији, Кини,
Енглеској, Шкотској...
Готово читав век генерације
чланова ГКУД-а Лаза Нанчић,
кроз игру и песму, негују народно

стваралаштво. Градско културноуметничко друштво Лаза Нанчић
основано је 1919. године, кроз
дугу историју мењало је назив, али
увек са истим циљем- да се очува
разноликост фолклора по коме је
овај крај Баната препознатљив.
Од 2000. године друштво носи
садашњи назив, Лазе Нанчића,
вршачког социјалисте, новинара
и писца.
Данас културно-уметничко
друштво броји око 250 активних
чланова, подељених у три секције:
играчку, певачку и оркестарску.
Програм друштва базиран на
традицији српског народа.
Фолклор није само игра и
песма. Неговање фолклора, а
самим тим и културног идентитета
једног народа, захтева одређену
физичку способност, дисциплину
и унутрашње богатство. Умеће
је пренети публици оно што је
део нас, оно од чега смо постали,
поручују чланови ГКУД Лаза
Нанчић.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Ј.Е.
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СНЕЖАНА БОГОСАВЉЕВИЋ БОШКОВИЋ, МИНИСТАРКА ПОЉОПРИВРЕДЕ, У ПОСЕТИ ВРШЦУ:

ЗАЈЕДНО ДО НАЈБОЉЕГ РЕШЕЊА ЗА
АД „ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ“

Снежана Богосављевић Бошковић,
министарка пољопривреде и заштите
животне средине у Влади Републике
Србије, посетила је Вршац минулог
викенда и отворила овогодишњу 58.
манифестацију Дани бербе грожђа. Била је
то прилика да сазнамо актуелности из рада
овог републичког Министарства.
-Понећу изузетне утиске из Вршца,
задовољство ми је што Вршчани на овакав
начин славе грожђе и вино, винаре
и виноградаре, рекла је министарка
Богосављевић
Бошковић.
Синоним
вршачке регије јесу, свакако, „Вршачки
виногради“, који су овде од памтивека,
винова лоза је испреплетала своје гране
са животима људи овде и са њима дели и
радост и тугу. Ово подручје је и познато
и подесно за развој винове лозе, за
производњу најквалитетнијих вина који
су некада били познати и у Србији, али
и широм света. Надам се да ће Вршац ту
своју препознатљивост сачувати, да ћемо
још више подићи ниво виноградарске
производње, вина, јер оно најбоље
симболише, представља земљу из које
долази. Зато је наш циљ да помогнемо
виноградарима и винарима, а подаци који
говоре о томе како се годинама смањују
површине под виноградима су такви да нас
морају опоменути и подсетити да урадимо
оно што можемо, а што недовољно
користимо.
На питање о будућности АД „Вршачки
виногради“, некада лидера у овој области,
министарка је одговорила:
-Влада Републике Србије је заиста
посвећена и сектору привреде и сектору
пољопривреде. Ми добро знамо, на
нивоу Владе, шта „Вршачки виногради“
значе за овај крај, за читаво подручје и
пољопривредне произвођаче и упорно
и предано радимо, тражимо најбоље

-Највише је увек питања око „Вршачких винограда“, а
Грожђебал је леп повод да се сретнемо, рекао је Чедомир
Живковић, председник Општине Вршац. Мислим да ће
„Вршачки виногради“ сасвим сигурно из овог стечаја изаћи
тако да очисте дуговања која имају и све оно што имају са
повериоцима, а да нађемо неког новог правог власника,
који се бави винарством, и да „Вршачки виногради“ наставе
са радом, сигуран сам у то.

решење. Јер, наше богатство су наши
домаћи производи изванредног квалитета,
којима треба да се поносимо и да их
хвалимо, али и да их чувамо и негујемо.
Према речима Снежане Богосављевић
Бошковић, Министарство пољопривреде
је врло активно у области уређења
законске регулативе.
-Припремили смо пуно закона, који су сада
у завршној фази, очекујем да током јесењих
заседања парламента буду на скупштинском
разматрању. Ту су Закон о пољопривредном
земљишту, Закон о изменама и допунама
Закона о алкохолним пићима. Радимо и на
законима из области безбедности хране и
још 4 пратећа закона. Све процедуре прошао
је и Закон о изменама и допунама Закона о
шумама, у току је јавна расправа о изменама
и допунама Закона о водама и пет закона
из сектора заштите животне средине. То је
укупно 14 закона из сектора пољопривреде
и заштите животне средине који ће ускоро
бити у скупштинској процедури.
Коментаришући овогодишњи проблем
везан за противградну заштиту, министарка
је изразила уверење да ће наредну годину
дочекати спремни и додала:
-Следеће године 15. априла бићемо у
потпуности спремни да спречимо штете које
настају као последица града, који је виша
сила и због тога ми наше пољопривреднике
увек позивамо и да осигуравају своје
засаде, али и да улажу у противградне
мреже. Све то због чињенице да не постоји
стопостона противградна заштита, у том
смислу ми субвенционишемо део премија
осигурања, набавку противградних мрежа.
Верујем да ће наредне године, уз овакав
систем и веће осигуравање усева од стране
наших пољопривредника бити мање штета
од града.

Ј.Е.

Снежана Богосављевић Бошковић, министарка пољопривреде, са домаћином Чедомиром Живковићем

ВРШАЦ ПОСТАО ЧЛАН ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈЕ ГРАДОВА ВИНА

ВРШАЦ, ПРВИ ВИНСКИ ГРАД У СРБИЈИ

Вршац је постао члан
Европске мреже винских
градова RECEVIN, и једини
је
представник
Србије
удружењу.
Представница
поменуте асоцијације Кармен
Рибес, генерална секретарка,
која је дошла из Барселоне,
уручила је Повељу о чланству
Марији
Кулић,
чланици
Општинског већа задуженој
за туризам, на светковини
Дани бербе грожђа, минулог
викенда. Свечано уручење
увеличали
су
чланови
Витешког винског реда Свети
Теодор Вршачки, са својим
гостима, витезовима вина
из домаћих и иностраних
удружења.
-Мислима да је најлепши
начин да честитамо јубилеј,
десет година постојања,
Витешком винском реду
Свети Теодор Вршачки, тако
што смо, као град, постали
део Европске мреже винских
градова, рекла је Кулићева и
са задовољством подетила

: Вршац од сада на европској мапи винских градова

да је Вршац једини такав град
у Србији. Јако смо поносни
на то што ће се прича о вину
из Вршца, захваљујући овој

асоцијацији, сада наћи на
мапи Европе.
Генерална
секретарка
Рибес истакла је да сви

вински градови имају сличне
прохтеве и проблеме, а када
су удружени лакше могу да
дођу до правих решења.

-Желимо да помажемо
једни другима, да делимо
своја искуства, да се заједно
залажемо за исте циљеве, не
само из винског сектора и
индивидуалних произвођача,
него и за читав регион. Знамо
да је Вршац град уз границу,
заинтересован за економски
развој, надам се да бити
активан члан наше мреже, да
ће користити наше знање и
вештину да би се промовисао
и да би побољшао квалитет
својих производа.
Никола Цуцуљ, велики
мајстор Витешког винског
реда Свети Теодор Вршачки,
поклонио је Кармен Рибес
симбол овдашњих витезова
вина.
Чланство
Вршца
у
Европској мрежи винских
градова отвориће врата
Старог континента овдашњим
винарима да крену у освајање
новог тржишта.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Ј.Е.
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ОДРЖАНА 58. МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА У ВРШЦУ

РЕКОРДНА ПОСЕТА:
140.000 ГОСТИЈУ НА ГРОЖЂЕБАЛУ

Овогодишња привредно- туристичка
манифестација Дани бербе грожђа,
одржана минулог викенда, забележила
је рекордну посету. Грожђебал је
посетило 140.000 гостију, што је за пар
десетина више од прошлогодишњег, а
овдашњи туристички радници кажу да
је повећан и број туриста из суседне
Румуније, којих је, из године у годину,
све више на грожђебалској светковини.
И ове је године празник винара и
виноградара започео на Видиковцу, у
четвртак поподне, где су Вршчани и по
неки гости, који су поранили, уживали
у предивном погледу на град, песми
тамбураша, свеже испеченој банатској
кобасици и, наравно, у доброј капљици
на далеко познатог вршачког вина. Био
је то леп увод у праву светковину, а ове
је године и време послужило, право
летње, изнад 30 степени.

Винко Лозић,
грожђебалски градоначелник
Чедомир Живковић, председник
Општине
Вршац,
са
супругом,
дочекивао је званице које су се окупиле
у дворишту некадашњег Дома војске где
је организован пријем и грожђебалски
коктел. Пријатни амбијент оплеменила
је традиционална изложба грожђа и
воћа, а забавни програм припремили
су ученици овдашње Музичке школе
Јосиф Маринковић и тамбураши.
На отвореној позорници у центру
града
публици
се
представио
Национални ансамбл “Коло“, а потом
је Винко Лозић примио кључеве града
од председника Живковића и постао
главни шеф светковине, грожђебалски
градоначелник. Овогодишње Дане
бербе грожђа свечано је отворила
Снежана Богосављевић Бошковић,
министарка пољопривреде и заштите
животне редине у Влади Републике
Србије. Она је указала на бројне
проблеме са којима се сусрећу
виноградари и винари, похвалила
њихову преданост и вредноћу и
пожелела успешну светковину која
слави грожђе и вино, нагласивши да
ће се Министарство трудити да и даље
подржава ову лепу вршачку традицију.
Винко, коме је ове године лик
позајмио наш глумац Иван Ђорђевић,
водио је беспрекорно тродневну
винску фешту, бринуо да све буде
како ваља, од избора Мис бербе, да
се Вршчани и ове године покажу као
прави домаћини, да којим случајем
нико не крене кући жедан ил` гладан,
да сви буду задовољни.

Богат програм Бербе
Туристичка организација општине
Вршац потрудила се да припреми за

свакога по нешто. Већ прве празничне
вечери изабрана је Мис бербе. Ове
године титуле Мис Бербе и њених
пратиља припале су девојкама из
Вршца. Титулу најлепше девојке понела
је Ивана Младеновић (17), за њену прву
пратиљу проглашена је Кристина Сенић
(20), док је друга пратиља била Ана
Марија Крaчун(17).
И музички програм био је
разноврстан, по укусу свих генерација.

У петак увече концерте су одржали
естрадни уметници Ана Бекута и
Маринко Роквић, док је субота вече
била резервисана за љубитеље рока.
На сцену су прво стали чланови
Тропикo бенда, а након двосатне
свирке, наступила је Рибља Чорба,
мајстори рока који су разгалили срца
неколико генерација, од омладине до

Вршчана који су одрастали уз Бору
Чорбу и његове хитове, сада већ давних
осамдесетих. У недељу, последње
вечери грожђебалске феште публици
су се представили ГКУД Лаза Нанчић, а
након затварања светковине, наступио
је Bad Copy.

Слатке награде за најмлађе
У
грожђебалском
маскенбалу
учествовало је око 150 малишана са
маштовитим маскама које су мајсторски

осмислили и урадили маме, тате, баке
и деке. Најмлађи учесник је имао 4,5
месеца, мали Стефан Познић који је
био маскиран у страшног тигра Кана,
а најстарији учесници и мали су 11
година.
Жири састављен од академских
сликара Томислава Сухецког и Ђуре
Павкова, и Благоја Милојевића имао је
поприлично тежак задатак да изабере
најлепше креације.
Сви учесници
добили су слатке награде, а они
најуспешнији у неколико категорија
добили су пехаре.
Чланице Балетског студија „Ивана“ и
Џез денс студија „Оља“ припремиле су
леп програм пре почетка маскембала
на великој позорници на тргу, а
након проглашења најмаштовитијих
и најуспелијих маски гледаоце је
забављала мала уметница Елизабета
Јагица.
Медаље и пехари припали су и
најбржим клинцима и оним нешто
старијим, учесницима грожђебалске
уличне трке која је ове године имала
велики број тркача. Ова улична трка,
коју организује овдашњи Атлетски клуб,

из године у годину окупља све више
младих атлетских нада нашег града.

Традиционални карневал и
грожђе из авиона
Највећу
пажњу
посетилаца
овогодишње Бербе грожђа, као и
обично, привукла је карневалска
поворка, која је била изузетно посећена,
а лепо време било је права логистика.
Карневалску поворку предводили су
Винко Лозић са Мисицама, гости из
Асоцијације фестивалских градова
и Европске мреже винских градова,
чији је Вршац члан од ове године, као
једини град у Србији. За њима су ишли
чланови овдашњих КУД-ова, балетских
студија, белоцркванске мажореткиње,
победници
дечјег
маскенбала...
Карневалски дефиле
окупио је
неколико стотина учесника из земље и
иностранства, а дефиле је трајао више
од два сата.
Након тога град су почели да надлећу
авиони, кренула је традиционална
наградна игра „Грожђе из авиона“.
Са неба су слетали падобранчићи са
грожђем и купонима са означеним
бројевима који су доносили награде
онима који су успели да их ухвате.
Туристичка организација припремила
је бројне награде од дародаваца и
спонзора.
Током Грожђебала, градски је трг
претворен у Етно улицу коју су красиле
тезге са свакаквим ђаконијама, од
ручних радова, до вина, грожђа,
домаћих
слаткиша,
лицедерских
срдаца, кретоша, црвених слатких
јабука, балона... Малишани су уживали
у луна парку, који је ове године био
измештен у Булевар Милоша Обилића.
Одржан је велики број културнозабавних и спортских приредби,
концерата, песничких сусрета, отворене
су бројне изложбе: несвакидашња
изложба
шаховских
фигура,
фотографије историјата Грожђебала,
Ин вино веритас, занимљива поставка
карикатура, фотографија у Конкордији
...

Срећно до наредне Бербе
Након тродневног славља, Винко
Лозић је, тужна срца, вратио кључеве
града
Марији
Кулић,
чланици
Општинског већа задуженој за
туризам. Пожелео је Вршчанима и свим
посетиоциима да остану тако весели
и срећни до наредне Бербе када ће
он поново преузети кључеве града и
поново бити овде на свом задатку.
Ј.Е.
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ДР ЈАН ЧАСТВЕН, СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 12, број 162, 17. септембар 1986.

Сусрети у Књижевној општини

ШПАНСКИ ПЕСНИК
ПАДРОН У ВРШЦУ

Почетком септембра Вршац је имао
велику част да угости Хустоа Хорхеа Падрона,
знаменитог светског песника. У Стеријиној родној
кући, у организацији Књижевне општине Вршац,
песник је одржао књижевно вече. У уводном делу
Падронову поезију представили су Банислав
Прелевић и Петар Крду. Јулијана Владислав
казивала је стихове на српскохрватском.
Рођен је пре 43 године у Лас Палмасу
на Канарским острвима. Студирао право и
филозофију на Универзитету у Барселони.
Неколико година живео је и радио у
скандинавским земљама, међутим, повучен
тугом за југом, вратио се у Шпанију. У последње
три године седам пута је долазио у нашу земљу,
што казује о великој љубави коју гаји према њој.

У својим песмама Падром не губи везу са
шпанском песничком традицијом. У њеовим
песмама преовлађују оштрији и немирнији
тонови. последњих година запажа се иначе,
велики успех шпанске књижевности, која влада
у Европи. Падрон ово тумачи на тај начин што
се магијски реализам који привлачи европски
читалачки свет јавља у тренутку стваралачке
кризе у Европи. Латино - амерички, односно
шпански писци својим делима доносе нови свет
који је овде непознат, свет свеже маште, насиља,
војне диктатуре, много контроверзи...
Падрон сарађује са многим југословенским
песницима, упознаје шпанску читалачку јавност
са њиховим делима. У својој земљи објавио је
песме многих југословенских песника: Васка
попе, Јуре Каштелана, Александра Петровића,
а преко Хуана Октавија Пренса, који је објавио
словеначку, српску и македонску поезију, начинио
је мост између Шпаније и Југославије. Успешно је
превео са нашег на шпански језик “Тгу за југом”
македонског песника Константина Миладинова и
приликом њеног читања на Струшким вечерима
поезије доживео овације.
Што се Вршца тиче, сматра да је то град са
богатом културном традицијом и током посете
стекао је снажан утисак о људима, новим
пријатељима и песницима, али и о правом
људском болу који је доживео приликом посете
Неуропсихијатријској болници.
текст и снимак:
Петар Павков

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЈЕДАН ОД ПРВИХ ИНФЕКТОЛОГА
ВРШАЧКЕ БОЛНИЦЕ

Др Јан Частвен,
специјалиста за заразне
болести, био је међу првим
инфектолозима у вршачкој
болници, када је 1966.дошао
у Вршац као млади лекар.
Читав радни век провео
је у овој болници, овде је
формирао своју породицу
и заволео овај крај. Данас,
као пензионер, има довољно
времена да се посвети
својим хобијима, а има их
много. Целог живота волео
је смучање, планинарење, а
врхунски је мајстор за прави
словачки кулен. Уз кулен
иде и добро вина, тако да је
морао и у томе да се окуша.
Најснажнија сећања из
професионалне праксе вежу га
за епидемију великих богиња,
вариоле вере, 1972. Био је н
специјализацији у Београду
и директно укључен у борбу
против ове опаке болести.
Да ли сте Вршчанин?
-Рођен сам у Бачком Петровцу,
надомак Новог Сада, 1936. То је
било и остало до сада друштвено,
културно средиште Јужних Словака.
Док су ови простори били у склопу
Аустроугарске, Словаци са севера
мигрирали су на ове наше просторе,
пре око 270 година. Насељавали су
део око Панчева: Ковачица, Војловица,
Падина, Хајдучица, али и део у
Румунији. И данас су повезани. Отац
ми се звао Јан, мајка Ана. Код нас је
био обичај да прворођено мушко дете
носи име по оцу, а женско по мајци.
Имао сам две сестре, Ану и Зузану,
а ја сам био најмлађи. У Вршац сам
дошао и остао заслугом сестре Ане,
која је бабица. Била је у партизанима,
а после ослобађања добила је посао
у Гребенцу, као бабица. Сећам се свог
првог доласка у ове крајеве, било је
то зимско време, 1954. Дошао сам
возом до Јасенова, пешке до Дупљаје,
а одатле до Гребенца чамцем. Није
било ДТД-а, ушће Караша у Дунав
било је широко, био је неки Ђавољи
мост, али нешто ниже. Моји утисци
нису били ни мало лепи, морао сам да
бацам воду из чамца да бисмо стигли
до Гребенца, села су ми овде изгледала
сиромашнија, неуређенија него у
Бачкој.
Да ли у Вршац долазите због
посла?
-Сестра Ана се после преселила у
Вршац и почела да ради у болници са
др Тешићем, Ђонином. Кад сам био
на студијама, имао сам стипендију
од Падине, и када сам завршио
Медицински факултет у Београду,
отишао сам да се јавим и питам да
стажирам у Ковачици. Нису могли да
ми плате стаж, нису имали потребу за

кадром. Тако сам први посао добио
у вршачкој болници, директор је био
Петар Пешкир, 1966. Ту сам остао цео
свој радни век. Било је тешко тада
директно се запослити, али ја сам
успео, захваљујући сестри која је ту
радила. Др Пешкир ме је примио да
узмем патологију за специјализацију.
Међутим, почео сам да радим на
инфективном одељењу, које није
имало лекара, било је под патронатом
професора Диклића са београдске
Клинике за инфективне и тропске
болести. Одељење је тада било у
згради, која је сада руинирана, код
тениских терена, код рехабилитације.
На овим просторима било је доста
туберкулозног менингитиса, а након
акутне фазе лечења на београдској
клиници, пацијенти су долазили овде и
настављали терапију још годину дана.
Ви
сте
један
од
првих
инфектолога вршачке болнице?
-Први је био др Тихомир Шинжар,
он је био старији од мене, и када сам
ја дошао био је на специјализацији.
Радио сам до 1970. и добио сам
специјализацију инфектологију, не
патологију, тамо је отишао други
колега. Инфектологија је увек некако
била у запећку уз већа одељења, увек
смо били и бројчано слабији. Проблем
је био решавање континуитета
здравствене заштите, кадра је било
мало, а за дежурства смо сви били
подељени у две групе. Ми инфектолози
били
смо
са
интернистимаи
педијатрима, а друга група су били
хирурзи. Доста се радило, дању на
одељењу, а ноћу дежурства. Када
саберем, ја сам десет година провео
ноћивајући у болници, дежурајући са
интернистима.
Да ли је тада било много
инфективних болести?
-Било је пуно заразних болести,
осипне грознице, било је тада доста
болести које су сада сузбијене
захваљујући вакцинацијама. Раније је
било пуно малих богиња, које су често
завршавале компликацијама, чак и
смрћу, затим заушке, које су знале,
такође, да се закомпликују, доведу до
опасности од стерилитета, проблема
са централним нервним системом.
Још увек је било дифтерије, тетануса,
доста инфекција централног нервног
система. Све смо то овде лечили, све
генерације, од одојчади, до старијих,
увек смо били препуни као одељење,
није тада био обичај да се шаљу
пацијенти за Београд.
Како се развијало Инфективно
одељење? Да ли сте имали
услове за пружање квалитетних
здравствениих услуга?
-Из те старе зграде преселили
смо се где је и сада инфективно,
било је то тада ново, 1970. Међутим,
увек смо кубурили са кадром. По
тадашњим државним нормативима
нама је следовао 1,2 инфектолога
за овај наш регион, општине Вршац,
Пландиште, Бела Црква и повремено
Алибунар. Успели смо да стигнемо
до два инфектолога, требало је
покрити одељење 24 сата и дежурати
са интернистима. Чим си почео да
радиш, остајао си сам, морао си да
се сналазиш како знаш, јер није било
кадрова. Асистирао сам на ко зна
колико операција, са хирурзима,
интернистима, што није била моја
струка.
Били сте начелник Инфективног
одељења. Од када?
-То је било 1990, када је Тихомир
Бата Шинжар отишао у пензију. Остао
сам сам, био ми је додељен колега
Гривеи, који је завршио интерну у
Румунији. После неког времена долази
колегиница др Елвира Мороанка.
Доста смо времена проводили у
болници. Имали смо приправности,
нисте морали да будете у болници,
али сте морали да будете код куће,
ако вас позову да одете у болницу, то
нам је ускраћивало слободно време.
И моја супруга Мирјана је радила у

болници, била је прва инструментарка
за гинекологију, имала је и она
приправности. Имали смо муке да
ускладимо слободно време да негде
отпутујемо.
Имали сте једно изузетно
искуство као лекар, емидемија
вариоле вере. Како је то изгледало?
-Специјализацију сам добио 1970,
а вариола вера се појавила 1972. Била
је то једна од последњих епидемија
великих богиња у свету. Појавила се
на Косову код ходочасника и није
препознат тај случај, после се појавио
на Кожној клиници у Београду, где
такође није препознат, оболела су и
два лекара. Број оболелих је порастао,
почела је гужва, отворио се карантин
на Чарапићевом бресту, на Авали, у
планинарском дому. Ту су смештени
први случајеви. Ја сам радио на
Клиници за инфективне и тропске
болести у Београду, специјализирао
сам, и одмах смо се укључили од првог
дана. Када је епидемија узела маха,
оболели су смештени у мотел Хиљаду
ружа, на Авалском путу, тамо је био
карантин. Имали смо консултантске
екипе и одлазили када нас позову
у неки дом здравља. Страх је био
велики, пуно клиника је затварало
врата. Сви смо поново вакцинисани,
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цело становништво, јер вакцина није
доживотна, њено дејство се временом
губи. Одлазио сам и у карантин, у мотел.
Биле су то страшне слике, библијски
призори. Милиција је чувала објекат,
били су ту епидемиолози, болесници
су били по павиљонима, ми смо
имали посебну опрему, као свемирци,
капуљаче са наочарима. Не знам
како су нас доживљавали болесници,
сигурно је било стресно. Када смо
завршили и одлазили скидали смо
одела, бацали на ломачу која је
горела 24 сата, све је то деловало тако
сабласно, ноћ, ватра, искре лете... У
карантину је било и пацијената који
су почели да се опорављају, није била
смртност 100 одсто, око 20 до 30 одсто
је завршило летално. Ни данас не
могу да заборавим једну девојчицу, из
околине Руме, имала је десетак година,
није успела да се извуче. Сећам се и
оних мртвачких сандука, смештених у
дну ходника једне болнице на Косову,
коју смо посетили Бата Шинжар и ја.
Било је сабласно, нигде никога, капија
широм отворена... На срећу, нема више
епидемије вариоле вере. Вирус се држи
под контролом, у високозаштићеним
микробиолошким
лабораторијама.
Кажу да га имају Американци и Руси, а
можда и још неко?!
Били сте и лекар спортске
медицине. Од када и где?
-Спортски лекар сам био од 1973. до
пре пар месеци. Био сам у рукометном
клубу, најдуже, затим у рвачком клубу
Локомотива, у стонотениском, највише
сам радио у школама, тада је била
актуелна школска олимпијада. Од
вршачког Спортском савеза добио сам
награду за животно дело, 2001. Добио
сам и признање од Српског лекарског
друштва, био сам једно време
председник наше Подружнице. Имам
и златну и сребрну медаљу од Црвеног
крста Војводине. Био сам дуго година
активиста Црвеног крста и цивилне
заштите.
Да ли сте имали неки хоби?
-Дуго година био сам пецарош.
Волим смучање. Први пут сам на
смучке стао као средњошколац,
1953. Кабинет за фискултуру у школи
у Бачком Петровцу имао је 10 пари
смучки. Први пут смо смучали на
падини, узвишењу, звали смо га
Вршке. Наредне године одлазимо на
Поповицу, на Фрушку Гору, са школом
на зимовање. Као студент сам одлазио
са колегама са шумарства, смучали
смо и у Вршцу, Топовским путем,
од Славише до стадиона. Цела моја
породица скија, ишли смо на зимовања
на Копаоник, Крушево, Јахорину, у
Румунију, Словачку, скијали смо на
Татрама, затим у Аустрији, Бугарској,
последњих година скијамо на Алпима
у Француској. Жеља ми је да се скијам
у осамдесетој години, то ће бити у
јануару следеће године.
Ви сте дугогодишњи планинар.
Где сте све били?
-Овде сам се укључио у
планинарење. Вршац има дивне услове
за то. И данас планинарим по брегу,
одржавам кондицију, здравље. Прво
сам био члан Планинарског друштва
„Вршачка кула“, а једно време и „Куле“
и „Железничара“, одговарао ми је део
активности и једног и другог друштва,
зависно од мојих обавеза. Сада сам у
„Железничару“, али лепо се дружимо.
Ја нисам високогорац, планинар сам,
нису то били неки посебно високи
планински врхови. У старој Југославији
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Вршачка кула, година 12, број 162, 17. септембар 1986.

Бициклистичка трка кроз Војводину

КРЕНУЛА ИЗ ВРШЦА

Као и прошле, и ове године (четвртог септембра)
учесници бициклистичке трке “Кроз Војводину” имали
су старт у Вршцу. међу 16 екипа, у овом међународном
такмичењу нашли су се и бициклисти из Мађарске,
белгије, пољске и турске. Циљ трке био је у титовом
Врбасу, вожене су 4 етапе, а екипни победник је био
Чукарички из Београда.
Вршчани као домаћини испунили су очекивања, што
је било истакнуто и приликом пријема код председника
СО Михаја Дежана. Организатор такмичења је био
СОФК Војводине, заједно са општинским Савезом
организација физичке културе. Драгоцену помоћ
пружили су организаторима и вршачки колективи: РО
“Србија”, “Хемофарм”, “Бриксол”, “Вршачки виногради”,
као и општински СИЗ физичке културе.

На слици: са старта недавне бициклистичке трке
“Кроз Војводину” у Вршцу, који би - крајње је време
- требало да оформи бициклистички клуб.
Вршачка кула, година 12, број 162, 17. септембар 1986.

Завршен квалификациони турнир за
Европски шампионат у кошарци за жене
је било лакше, није нам требао пасош.
Били смо на Триглаву, Прењу, у Босни, у
Македонији на Солунској глави, пели
смо се на Титов врх, Шар планина,
на највиши врх румунских Карпата,
супруга је ишла свуда са мном. Био сам
два пута на Олимпу, сада су установили
да је врх на бугарској планини РилаМусала највиши врх на Балкану. Били
смо тамо ове године. Највише сам се
попео на 3.200 метара, Монте Роса.
Лепо је у планини, упознаш доста људи,
посебно на регионалним акцијама, то
су непрекидне колоне људи који иду
горе- доле, поздрављају једни друге.
Кажу да сте врхунски мајстор за
словачки кулен?!
-То је нешто од кад знам са себе,
од малих ногу. Вршачки месари нису
знали шта је то прави кулен док нису
добили мене и мој рецепт. Било је ту
одличних кобасичара, али тешко је

било да их убедим да кулен тражи
посебан третман. Сећам се месара
Аце Попова који ми је на крају рекао:
„Докторе, ево ти кључ, ево ти пушница,
па суши како хоћеш!“ То ми је и данас
хоби. Месари ми обезбеде месо какво
треба, супруга и ја додајемо зачине,
они га после пуне, а онда се дими, зри
бар 100 дана. Кулен не иде без доброг
вина. Тако да сам почео и тиме да
се бавим. Имао сам дуго година свој
виноград и воћњак, али сада више не
могу па сам их отуђио, али вино и даље
правим, заједно са мојим колегом
Глигоријем Алмажаном. Код њега је
виноград, код мене подрум. Он воли да
каже да имамо заједничку библиотеку.
Никад нисам волео да се бавим
политиком, мада сам једно време био
и посланик у СО Вршац.
Како је текао Ваш лични живот?
Од када сте у пензији?
-Још мало па ће бити 50 година како
смо у браку моја супруга Мирјана и
ја, од 1967. Имамо сина Ладислава и
ћерку Алену. Имамо и унуке Јовану,
Давида и Антониа. Ја сам одгајан
у социјалистичко- комунистичком
духу, сестра ми је била партизанка,
зет комуниста. Никада ми зарада није
била на првом месту, није била трка
за новцем, нисмо могли да радимо и
приватно и у болници, моји пацијенти
имали су акутне инфекције, нисам
могао да им заказујем прегледе за
10,15 дана. Задовољан сам својим
животом, радим оно што ми прија,
супруга и деца ме подржавају. Трудим
се да одржим добру кондицију и
здравље, скоро сваки дан пешачим по
брегу. Хоћу да одржим кондицију да
за који месец, у јануару 2016, смучам у
својој осамдесетој години.
Јованка Ерски

ТРИЈУМФ СПОРТА И
ДРУГАРСТВА

Сениорске
репрезентације
Југославије
и
Француске, стекле су право да учествују на Европском
шампионату у кошарци за жене, који се идуће године
одржава у шпанском граду Кадизу. Југославија је
тријумфовала у све три утакмице. Без већих напора
савладани су Израел (99:59) и Ирска (103:50), док су
се изабранице Милана Васојевића са више напора
реванширале Францускињама за прошлогодишњи
пораз у Италији. пошто две екипе са турнира у Вршцу

иду даље, другу визу стекла је француска, што су у
ствари биле и прогнозе стручњака.

Фотографије:Миодраг Калишки
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ОДРЖАНА СЕДМА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

РЕБАЛАНСОМ СМАЊЕН БУЏЕТ ЗА
ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА

- РЕБАЛАНСОМ УСВОЈЕН ОПШТИНСКИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТОВАН НА ЧЕТИРИСТО ПЕДЕСЕТ И ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА - УСВОЈЕН РЕБАЛАНС
БУЏЕТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ - ДОНЕТ ЗАКЉУЧАК О ЗАХТЕВУ РЕПУБЛИЦИ И ПОКРАЈИНИ ЗА ПОМОЋ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА НА САНАЦИЈИ ШТЕТЕ ОД СУШЕ - ФОРМИРАНА НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПАНа седмој ванредној седници
Скупштине општине Бела Црква
усвојен је ребалнс општинског
буџета у износу од четиристо
педесет и четири милиона динара,
што је за шест милиона мање
пројектованог прилива у касу
локалне самоуправе.
Седница је почела обраћањем
Јована Даје који је одборнике
обавестио да је четворо одборника
Српске напредне странке изашло
из ове одборничке групе и да
ће убудуће бити самостални у
скупштинском раду. Као разлог
Даја је навео незадовољство
стањем у општинском одбору
Српске напредне странке.
Предлог одлуке о ребалансу
општинског буџета образложила
је начелница финансија Винка
Нинковић, која је рекла да
су најзначајније измене код
два локална јавна предузећа
Дирекције
за
изградњу
и
Белоцркванског
водовода
и
канализације. Ребалансом је буџет
Јавног предузећа Дирекција за
изградњу умањен за четрнаест
милиона и двесто хиљада

динара. Поред ставки које су
умањене, ребалансом је дошло
и до увећања неких раздела, па
ће тако бити више пара за сталне
трошкове електричне енергије
као и за учешће у изградњи капеле
у Кусићу, за коју је покрајинска
администрација са своје стране
одобрила четири милиона динара.
Измене у буџету Јавног
предузећа
“Водовод
и
канализација” односе се на
изградњу водоводне мреже од
Беле Цркве до Кусића. И у овом ће
пројекту финансијски учествовати
покрајинска влада.
Ребалансом је предвиђено
увећавање средстава за основне и
средње школе, као и за деблокаду
рачуна месних заједница у
Црвеној Цркви и Дупљаји.
На седници је покренута
иницијатива да се од републичке и
покрајинске власти тражи помоћ
за пољопривредне произвођаче
који су ове године претрпели
знатне штете због суше, а усвојен
је и предлог да се Минић др
Емина изабере за члана савета за
здравље општине Бела Црква.

Јован Даја, самостални одборник

ФИЛИП ДАВИД, ДОБИТНИК НИНОВЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИГУ “КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА” ГОСТ БЕЛОЦРКВАНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА

У Народној библиотеци у Белој
Цркви, 17. септембра одржана је
промоција књиге Филипа Давида,
добитника НИН-ове награде, „Кућа
сећања и заборава“. За овај роман
Филип Давид добио је и награду
„Меша Селимовић“ за говорно
подручје Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Хрватске и Србије.

Филип Давид рођен је у Крагујевцу.
Дипломирао је југословенску у
светску књижевност на филолошком
факултету и драматургију на
Академији за позориште, филм и
телевизију у Београду. Добитник
је многих домаћих престижних
књижевних награда, као што су
награде „Милан Ракић“, „Бранко

Ћопић“, БИГЗ-ова и Просветина
награда и Андрићева награда. За
остварења из области драматургије,
затим као сценариста и косценариста
добио је и многа страна признања.
„Књига сећања и заборава“
представља сугестивну студију зла.
Кроз причу о фашизму у Другом
светском рату и страдању Јевреја,
роман говори о смрти и памћењу
као сили која све надилази... - речи
су из саопштења жирија који је НИНову награду доделио.
Сам писац каже да је то прича
о једном времену, времену које
се понавља... Каже да своје књиге
не воли да препричава, већ да
читаоцима оставља да изаберу
могућности које им се пружају.
„Од читаоца зависи како ће књигу
проценити. Он на неки начин
књигу надграђује, додаје јој нешто
и има своје тумачење.“ Увек се
радује сусретима са читаоцима, а
поготово у тренуцима када међу
посетиоцима промоција својих

књига, открије оне праве читаоце.
Роман „Кућа сећања и заборава“
има у себи доста аутобиографског,
али исто тако, у њему се преплићу
сан и јава, стварност и могућност,
митско и мистично, документ
и фикција. Када се јунаку ове
књиге нуди могућност да изабере
сећање (на страдања, патњу,
кривицу, вољене) или заборав, он
бира сећање, јер сећање нас чини
оним што заправо јесмо.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква”
суфинансира Скупштина општине Бела Црква
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ПЕТАК • 25. септембар 2015.
EDIŢIA II-A A MANIFESTĂRII CULINARE ORGANIZATĂ DE ASOCIAȚIA FEMEILOR „BĂNĂȚENELE”

TORACUL VA AVEA PĂDURE

Î

n sala de sport a Şcolii Generale „George Coşbuc“ din Torac, pe 29 august a avut loc
cea de-a II-a ediţie a manifestării culinare „Secretele bucătăriei
bunicii „ în organizarea Asociaţia femeilor „Bănăţenele“ din Torac. Asociaţie non-guvernamentală înfiinţată pentru a păstra şi
dezvolta tradiţiile şi valorile naţionale ale comunităţii locale.
Promovează cultura, tradiţiile
şi obiceiurile din regiune şi activează în mai multe domenii.
Au fost prezente asociaţii şi
cluburi ale femeiilor din comu-

Urmează să fie plantaţi
sute şi sute de stejari
L

» Participanți manifestări

„Secretele bucătăriei bunicii“
nele Jitişte, Kikinda, Covăciţa,
Plandişte şi Zrenianin. Celor prezenți sa adresat Svjetlana Markovici, respectiv Sladjana Kitaresku,
preşedinta „Bănăţenelor“, apoi
cuvinte de salut a adresat şi directoarea Şcolii Generale, Norica Raşa. Totodată despre organizarea propriu-zisă a vorbit Jelena Travar, adjuncta preşedintelui
Comunei Jitişte. Cuvântul inaugurar a fost rostit de domnul Daniel Ungur, deputat provincial.
În faţa meselor aranjate s-au
găsit: Asociaţia Femeilor „Djurdjevdan“ din Jitişte, „Vredne ruke“ din Srpski Itebej, „Pijada“ din
Idvor, „Pensionarele“ din Torac,
„Cvet Orlovata“ din localitatea
cu acelaşi nume, „Mâini Harnice Bănăţene“ din Vladimirovaţ,
„Grandulički biseri“ din Zrenianin, „Livadjanke“ din Aleksandrovo, „Zavičaj“ din Ravni Topolovac, „Boboacele“ din Satu-Nou
şi „Vidovdan“ din Banatsko Karadjordjevo.
Juriul în componenţa: Milica
Jovanov, preşedinta Organizaţi-

» Din lada cu zestre
ei Asociaţiilor Femeiilor din Banatul Central, Edit Sarka directoarea Comunităţii Cultural-Instructive din Jitişte şi Rodica Petrovici în numele Consiliului
Național Român au hotărât următoarele: la prăjituri sărate, locul 3 a revenit femeilor din Srpski
Itebej, locul 2 celor din Aleksandrovo,iar locul 1 celor din Jitişte.
La specialităţi dulci, tot din aluat
cu drojdie, locul 3 au revenit femeilor din Bašaid, locul 2 celor

» Expoziția Dalilei Avram
din Banatsko Karadjordjevo, locul 1 celor din Torac. La aranjamentul standurilor, locul 3 a revenit femeilor din Banatsko Karadjordjevo, locul 2 celor din Torac, iar locul 1 celor din Vladimirovaț. Paralel sa desfăşurat şi
o expoziţie de picturi, respectiv
lucrări grafice ale artistiei plastice
Dalila Avram, care a făcut şi o pictură la faţa locului, pe care a dăruit-o femeiilor de la „Vidovdan“.
Manifestarea a fost realizată de

Asociaţia Femiilor „Bănăţenele“,
cu sprijinul al instituţiei şcolare
din localitate precum şi cu sprijinul financiar al Secretariatului
Provincial pentru Educație, Administrație şi Minoritățile Naționale
- Comunități Naționale, Secretariatului Provincial pentru Economie, ocuparea forței de muncă şi
egalitatea de gen precum şi a Consiliului Național al Minorități Naționale Române.
M. V.

„ZILELE CULTURII TORĂCENE“ DOUĂ FESTIVALURI , DIALECTAL ÎN GRAI BĂNĂȚEAN ȘI FESUS

„

Două festivaluri
F
estivalul de literaură dialectal în grai bănățean „Ion
Niță Secoşan“ ajuns la cea
de-a V ediție, organizat de către
Uniunea scriitorilor în grai bănățean cu sediul la Uzdin s-a ținul la Torac pe data de duminică, 30 august. Acest festival are
drept scop promovarea literturii
dialectale în grai bănățean. Prin
poezii, bănățenii, conştienți de
patrimoniul cultural pe care-l
au, se străduiesc să-l transmită
aşa cum l-au moştenit ei de la
strămoşi urmaşilor lor, aşa cum
au facut-o şi de daata aceasta la
Torac. Poezii în grai bănățean au
rostit tinerii recitatori Cornel Mili, Alisia şi Melisia Babescu, Sergiu Radu Valentin, Andrei David,
Laureana Almăjan, Elena Molea… iar dintre poeții consacrații din vasla lor operă literară în
grai bănățean au citit Todr Groza Delacodru, Vasile Barbu, Ionel Stoiț, Tibi Petrovici, Pavel
Pancaricean Lonti, respectiv Iancu Murărescu şi Dan Liuț. Toți
participanții pe lângă aplauzele

frenetice din partea publicului
spectator au mai primit şi câte
o diplomă confecționată special
pentru această ocazie din partea
organizatorilor. Să mai amintim
că la acest eveniment au participat pentru prima data şi Cornel
Udrea, unul dintre cei mai mari textieri de satiră şi umor din
România, şi Alexandru Cățcăun,
activist cultural, directorul Casei
de cultură a sindcatelor din Bistrița, România. Manifestarea a
fost sprijinită de Consiliul Național al Minorității naționale
Române din Serbia cu sediul la
Novi Sad, Secretariatul provincial pentru Cultură şi Informa-

re Publică pentru Învățământ şi
comunități naționale din Voivodina cu sediul la Novi Sad, cît şi
Comuna Jitişte şi Comunitatea
locală Torac.
Bravii noştiri umorişti trecuți
în lumea umbrelor care desigur
trebuie amintiți au fost: Ioța Vinca
alias Ventilî Agraru, Livius Lăpădat, şi George Lavinel Baloş. Festivalul de satiră şi umor sătesc „FESUS“ a adunat un număr mai mic
de participanți, ei fiind urmăriți
de un juriu în următoarea componență:. Juriul, în componenţă:
textierul, umoristul şi criticul literar Cornel Udrea, preşedinte,
şi membri Alexandru Câţăuan,

RECULEGERE
Cea de a doua şi mai importantă manifestare Festivalul de satiră
şi umor sătesc FESUS 15, aflat la cea de-a 15 ediție jubiliară, a
început cu un minut de reculegere pentru cei care ani la rând au
participat la aceasta manifestare, bravii noştri umorişti trecuți
în lumea umbrelor şi aduşi pe ecran în fața spectatorilor printr-o
prezentare vizuală digitalizate de către membrii Asociației de artă
şi cultură românească Vichentie Petrovici Bocăluț.

Festivalul de literatură
dialectală în grai
bănălean „Ion Niță
Secoșan“, ediția a V-a
și Festivalul se satiră
și umor sătesc FESUS
2015, ediția a XV-a
directorul Casei de Cultură din
Bistriţa, respectiv profesorul pensionar Flaviu Doru Polverejan din
Torac, care au deliberat să se acorde diplome de merit de înaltă ţinută: „Clopoţelul de aur“ lui Melisa Babescu, „Floare de colţ“ lui
Alisia Babescu, „Excelsior Şarlot
lui Cornel Mili, „Pasăre Măiastră“
lui Roxana Clopotaru, „Răsărit de
soare“ lui Elena Molea, „Inocentiv“ lui Victor Mihalache şi Selena Bobeică, iar „Facebook balada“ copiilor Toracului, „Clopoţelul de aur“ lui Selena Bobeică. La
adulţi, Premiul „Ventilă Agraru“ a
revenit lui Ionel Lazăr alias „Viorica“, „Ţeapa“ lui Ionel Stoiţ şi Simona Giuchici, iar „Excelention“ lui
Simona Giuchici, Marele Premiu a
revenit şi celor mai amuzanţi, Trioului din „Elector Band“ – Mircea
Lelea, Emina Roşu şi Marcela Iacob Pancaricean. Premiul de Excelenţă a fost decernat grupului
satiric „BIS“ din Sibiu şi grupului
de satiră şi umor sătesc din Macia
ca invitații speciali ai Festivalului.
M. VOIN

ocalitatea de pe malul Begai, în timpurile imemorabile şi chiar prin ani 70 -80 a
avut o vegetaţie înaltă respectabilă. Aşa zisul „Drumu mare“ care defacto desparte otarul Toracului în două părţi, o
cale rutieră foarte însemnată
care duce la Timişoara şi pe
care a trecut împăratul Austro-Ungariei, avea pe o parte şi pe cealălată la marginea
holdelor plantaţi duzi seculari. Târcuirea acestui mister,
constă în însă faptul că prin
anii de după ce-a de a doua
conflagaţie mondială, în domeniu economic a început
creşterea industrială a viermului de mătasă. Hrana lor
de bază erau doar frunzele de
dud pe care le rodeau şi astfel produceau vestită matase.
Este demn de menţionat
că şi la marginile satului, în
apropierea izlazurilor cu păşune, în mai multe rânduri
au fost plantate adevărate păduri mai mici de dud. La fel,
o pădurice de băgrin verde
s-a găsit pe drumul aşa numit
al bisericii şi aceasta servea
pentru a ţine răcoare la sute
şi sute de porci care din primăvară până în toamnă erau
scoşi pe aceste livezi amintite. Bineînteles, la aceea vreme erau şi foarte multe fântâni, unde se adăpau mai toate animalele domestice, atât

porcii amintiţi cât şi vitele, oile şi nu în ultimu rând
caii care erau folosiţi mai în
permanenţă la toate muncile agricole.
Zilele trecute în perimetrul aşa ziselor „gropi“ de unde cândva se scotea pământ
pentru casele păoreşti din
zid bătut, respectiv pentru
ţiglă nearsă, care se găseşte
în imediata apropiere a cimitirului din Toracul Mare, terenul foarte vast găsit aici a fost
arat în întregime de tractoare puternice. Comform ştirilor de ultima oră întreprinderea de silvicultură „Srbija Şume“, aici urmează să fie plantaţi sute şi sute de stejari. Ori
care ar fi menirea acestora, se
poate constata a priori că din
punct ecologic a fost făcut un
pas imens pentru hotarul Toracului, mai ales dacă se ştie
că din duzii amintiţi nu au
rămas doar rădăcinile, la fel
în ultimele decenii fiind defrişate mai multe zone verzi
care erau cunoscute mai ales
prin ulmii sădiţi aici cu mult
timp înainte şi care în prezent
au rămas doar păşuni pentru
vite. Odată cu începerea plantării stejarilor, vom face odare
de seamă pentru cititori, care
desigur va cuprinde mai multe detali pe care la ora acuală
nu am reuşit să le obţinem.
I MIAT

TE PURTĂM ÎN INIMILE NOASTRE,NU TE UITĂM!

Turneu de fotbal
memorial
N
iciodată nu ştim ce ne
aduce viața şi ziua de
mâine. Trebuie să luptăm, să
gândim pozitiv şi să fim ambițioşi.El a fost o personă cu gândire pozitivă,ambițioasă, cu o
fire blândă, a luptat,însă boala
a învins. A plecat de lângă cei
dragi şi de lângă prieteni prea
devreme. Pe Daniel Lazarevici
( Dance sau Laza, cum îl strigau prietenii)din Uzdin, nu îl
vom uita niciodată.
Pe cum procedau tinerii
din Uzdin cu mulți ani în urmă,constant în luna de vară

lodia Clubului de fotbal Partizan.
După turneu am vorbit cu
unul dintre organizatorii acestui turneu,Deian Giolovici care
nea spus câteva cuvinte despre
Daniel şi despre desfăşurarea
turneului.Deian:,,Daniel a fost
o personă prietenoasă, a avut
mulți prieteni şi a fost respectat de către toți.Cea mai mare
iubire ia fost fotbalaul şi a antrenat fotbal la clubul ,,Unirea,,
din Uzdin. Adesea ori am mers
să urmărim meciurile la care a
jucat Clubul de fotbal Partizan,

» Organizatori turneului
august, au organizat turneuri de fotbal memoriale,aşa
şi anul acesta. Anul acesta, a
fost o excepție, pentru că turneul de fotbal a fost organizat din partea prietenilor cei
mai buni a lui Daniel, şi anume Deian Giolovici(localitatea Putnicovo) şi Marius Petrovici(Uzdin).
Prima dată sa mers la cimitir unde au mers toți participanții şi spectatorii,apoi
revenind la terenul de fotbal
Unirea din Uzdin a fost deschis turnirul cântând toți me-

fiindcă acel club ia fost model.
Aşa că în cinstea lui am decis să
organizăm un tureu memorial de fotbal la care s-au anunțat multe echipe şi i-au dat respect. Echipele care au participat au fost din Uzdin, Covăcița şi Debeliacia. Au fost în total 9 echipe, două din Covăcița ,una din Debeliacia şi celălalte din Uzdin. Nu au existat
etape knock-out,au jucat doar
meciuri expozitive,,. Suntem
mândri pentru că tinerii au fost
şi o să fie uniți în fiecare clipe.
MARISELA CEBZAN
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПОНОВО ОКУПЉА ВРШАЧКЕ ЂАКЕ

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Градска библиотека Вршац наставља и у школској
2015/2016. години своју малу школу немачког језика. Наиме,
у својим просторијама Градска библиотека организује
бесплатне часове немачког језика за ученике четвртих
разреда вршачких основних школа.

Из Библиотеке поручују да настава прати школски
календар, часови се одржавају понедељком и предвиђени
су за групу од тридесетак ђака, при чему свака школа
одређује које ће ученике да укључи у ову акцију. Услед
великог интересовања, библиотека је међу своје устаљене
активности и курсеве уврстила и Малу школу немачког
језика, па тако акција која је првобитно замишљена као
једнократна траје већ пет година, са тенденцијом да се
због великог интересовања деце и родитеља настави и у
наредним годинама. Циљ и ове, пете по реду, Мале школе
немачког језика је да се малишани на један лаган и забаван
начин упознају са основама овог језика, не би ли им тим
путем било олакшано касније праћење наставе.
Предавач вршачким основцима у Малој школи немачког
језика и ове године је библиотекар Тамаш Фодор.
Ј.Е.

У ГАЛЕРИЈСКОМ ПРОСТОРУ КОНКОРДИЈЕ ОТВОРЕНА

ИЗЛОЖБА УНИКАТНИХ
ШАХОВСКИХ ФИГУРА

Несвакидашња изложба ретких, уникатних шаховских
гарнитура колекционара Зорана Младеновића отворена је
у среду, 16. септембра, у галерисјком простору Конкордије,
Градског музеја Вршац. Поставка садржи занимљиве шаховске
гарнитуре, неке од њих су права реткост, а неке уникатне.
Младеновић већ 57 година сакупља шаховске гарнитуре.
За шах се заинтересовао још као дечак, захваљујући свом оцу.
У току радне каријере Зоран је био добар играч шаха, а касније
и тренер. У својој богатој колекцији, Младеновић, има око 80
гарнитура из свих крајева света.
Дивне фигуре израђене су од најразличитијих материјала –
дрвета, порцулана, оникса, кристала, бронзе, бакра. У колекцији
има позлаћених гарнитура, па чак и фигура израђених од
камиље кости и слоноваче.
Шаховске фигуре, приказане на изложби у Градском музеју,
израђене су изузетно маштовито- сведоче о неким прохујалим

временима на необичан начин приказујући различите ликове
и приче. Пристигле су у Вршац са свих континената, тако да
посетиоци Музеја, у току наредне две недеље, могу видети
шаховске гарнитуре из Америке, Русије, Азије, Грчке, Шведске,
Енглеске, Немачке...
Према речима Милорада Капелана, шаховског
велемајстора, Младеновић размишља о томе да чак поклони
своју вредну колекцију Вршцу, родном граду шаховског
великана Боре Костића. Он сматра да би било лепо да се Вршац
одужи свом суграђанину Бори Костићу, који је лепоту игре на 64
поља пренео широм света, да отвори Борин музеј, спомен собу.
Након Вршца, ову несвакидашњу изложбу погледаће
љубитељи шаха у београдском Руском дому, а потом и у
иностранству.
Ј.Е.
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НА ДЕЧЈЕМ МАСКЕНБАЛУ ВИШЕ ОД 150 УЧЕСНИКА

ПЕХАРИ ЗА НАЈМАШТОВИТИЈЕ

Овогодишњи маскенбал добио
је чисту петицу, она је припала како
учесницима, тако и организаторима.
На маскенбалу је учествовало око 150
малишана обучених у врло маштовите
маске. Најмлађи учесник је имао 4,5
месеца, мали Стефан Познић који је
био маскиран у страшног тигра Кана, а
најстарији учесници и мали су 11 година.
Био је то прави празник лепоте,
младости, шаренила, а око отворене
бине у центру Вршца врвило је од
жагора, у суботу у подне. Стручни
жири, у коме су били академски
сликари Томислав Сухецки и Ђура
Павков и Благоје Милојевић, намучио
се да одлучи коме да додели награде.
Сваки учесник маскенбала добио је
симболичне награде, а најмаштовитије
обученим малишанима уручени су и
пехари.
Најбољу тематску маску имао
је Балша Ивановић (4 године, вртић
Бубамара), који је био маскиран у
ватрогасца, затим Милица Јовановић
(2 године, вртић Детлић), која је била
јеж у једном од вршачких винограда, а
трећа награда припала је јесењој вилипетогодишњој Теодори Вицикнез из
Павлиша.
У категорији најоригиналнијих
маски
награђени
су:
Михаило
Томашевић (5 година, вртић Бубамара)
који је био прави мали оригинал глумца
Чарлија Чаплина, Сара Ђан (7 година,
Олга Петров Радишић) мала Тајланђанка
и групна маска Јанко Кутрички и Јован
Стојановић (4 године и 11 месеци) који
су били Зоро и Гусар.
Најмаштовитију
маску
носила
је Теодора Рудинац (10 година, ОШ
Младост) под називом Зелена машта,
затим Анастасија Шићаров ( 7 година,
ОШ Вук Караџић) која је била Ледена
принцеза и Бојана Шарац (5 година,
вртић Плави чуперак) која је била права
мала докторка.
Најмодерније маске, одлучио је
жири, имали су: Огњен Богданов (3
године, вртић Мали чуперак) обучен у
полицајца, Огњен и Александар Јануш
(6 и 2 године, вртић Лептирић) који су
били два вредна мала молера и Марко
Секулић (7 година ОШ Јован Стерија
Поповић) Гормит.
Најлепше групна маске имали су:
Василиса и Срна Средић (6 година вртић
Бамби, 1 година) које су биле краљица
и принцеза јесени, затим Јована и
Никола Арађан, Ања и Марко Кожан
(5,2,5,3 година) који су били домороци
и Спајдермен Вукашин Живковић (3
године, вртић Полетарац Карловац).
Чланице Балетског студија „Ивана“
и Џез денс студија „Оља“ припремиле
су леп програм пре почетка маскембала
на великој позорници на тргу, а
након проглашења најмаштовитијих
и најуспелијих маски гледаоце је
забављала мала уметница Елизабета
Јагица.
Ј.Е.

У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТНАЕСТАК ДЕВОЈАКА ПОБЕДИЛА

ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ, МИС БЕРБЕ 2015.

На избору за Мис Бербе 2015, одржаном
у Хотелу Србија, титулу најлепше девојке
понела је Вршчанка Ивана Младеновић
(17).
Овогодишњи жири имао је прилично
тежак задатак, а радио је у саставу:
Мирјана Штелер, председница, Миљан
Мијовић (Сатови Берић), Мира Босић
(независни консултант – менаџер
компаније Орифлејм), Момир Провић
(Вршачки виногради) и прошлогодишња
Мис бербе Весна Бугарски.
За победницу избора за Мис
бербе 2015. жири је прогласио Ивану
Младеновић, за њену прву пратиљу
Кристину Сенић (20), док је друга пратиља
Ана Марија Крачун(17). Све три најлепше
девојке су Вршчанке.
Титулу Мис шарма понела је Делориа
Ракић (20) из Ритишева, а Тијана Џордан
(20) из Велике Греде проглашена је за Мис
фотогеничности.
Шеф грожђебалске светковине Винко
Лозић био је поносан на своје лепотице
Бербе и на карневалу, у недељу у подне,

представио је свим Вршчанима и гостима.
Фијакер са Винком и мисицама био је на
челу карневалске поворке.
Најлепше
девојке,
победнице

овогодишњег избора за Мис Бербе 2015.
добила су бројне награде спонзора овог
традиционалног догађаја.

Ј.Е.

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН ОВЕ ГОДИНЕ КРАЈЕМ ОКТОБРА

У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДАМ ПРЕДСТАВА

Овогодишњи, 23. по реду,
Фестивал
класике
„Вршачка
позоришна јесен“,одржаће се под
слоганом „Знакови у лавиринту
времена“, од 23. октобра до 1.
новембра, у Народном позоришту
„Стерија“ у Вршцу.
На конференцији за медије,
одржаној у вршачком театру,
Ђура Мрђа, директор и селектор
Фестивала представио је програм
како у такмичарском делу, тако и
пратеће манифестације. Он је најавио
да ће ове године у конкуренцији
бити седам представа, једна више у
односу на раније године.
-Већ по традицији, Фестивал ће
отворити ансамбл домаћин, НП
„Стерија“ премијерним извођењем
Стеријине „Зле жене“,у режији Јована
Грујића, 23.октобра, у 20 сати, каже
Мрђа. Следеће вечери Атеље 212
одиграће представу
„Казимир
и Каролина“, у режији Снежане
Тришић, а у недељу, 25.октобра,
Народно
позориште
Кикинда
извешће представу „Носорог“, такође
у режији Тришићеве, победника
Војвођанских позоришних сусрета.
У понедељак, 26.октобра, на
програму је Народно позориште
Републике Српске, које
ће се
представити „Мрешћењем шарана“,
у режији Егона Савина. Након
једног слободног дана, у среду,
28.октобра, београдско Народно
позориште извешће „Белу кафу“,
у режији Милана Нешковића, а
наредне вечери Народно позориште
Сомбор
одиграће
Шекспиров
комад „Много вике ни око чега“, у
режији Ане Ђорђевић. Београдско
драмско позориште представиће
се Нушићевим
„Палилулским
романом“, у редитељској визији
Егона Савина.
-Стручни жири, који чине
театролог Бранислава Лијешевић,
један од оснивача Будва – град
театра, редитељ Божидар Калезић и
театролог Мирослав Мики Радоњић,
директор
Стеријиног
позорја,
неће имати лак задатак да одаберу
најбоље, истиче Мрђа. И ове године
додељивати ће се награде за најбољу
представу у целини, најбољу режију,
за најбољег глумца и глумицу, за
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Живимо у опасним временима која
нас чине све безопаснијим.
Т. Сухецки

Квалитетне представе Вршачке позоришне јесени
најбољег младог глумца, специјална
награда, као и награда за најбољу
представу по оцени публике, која
ће моћи да гласа на купонима за
свог фаворита сваке вечери након
представе.
Фестивал класике пратиће и богат
програм дешавања пре и после
представа. У пратећем програм у
биће две дечје представе: „Зачарани
замак“, НП „Стерија“, по тексту Бојане
Иванов- Ђорђевић, у режији Снежане
Удицки, и „Шарене играрије“
тузланског Народног позоришта,
где режију потписују Ненад Томић и
Миленко Иликтаревић.
- У оквиру пратећег фестивалског
програма, биће приређена и сећања
на Петра Краља, доајена српког
глумишта, промоција књиге „Краљ“
Аните Панић, као и на нашег глумца
Мирчу Оморана, члана вршачког
позоришног ансамбла, најављује
Мрђа. Посебно смо поносни на
то што ће ове године у оквиру
фестивала бити и документарна
представа „Балерине“ о животима
уметничких играчица данас у Србији,
вема потресна, тако да ћемо, уз
оперу прошле године, сада имати и
балет.
У част награђених, Народно
позориште Тузла извешће Стеријину
„Покондирену тикву“, у режији
Аиде Буквић. Студенти друге

године Академије лепих уметности
„Тодорис“ из Београда приказаће
представу „Плаy Стерија“,колажног
типа састављену из позоришних
комада нашег славног Вршчанина,
родоначелника српске драме.
Улазнице за „Вршачку позоришну
јесен“ биће у продаји за десетак
дана, али се већ сада могу
резервисати код маркетинг службе
НП „Стерија“, на телефон број 821
110. Цена појединачне улазнице ће
у претпродаји бити 500 динара, а на
дан извођења 600. Комплет улазница
кошта 3.500 динара, породични
пакет (два комплета) је 6.000
динара, уз могућност плаћања на
рате. Представе за децу ће коштати
150 и 200 динара.
Према речима Мрђе, студенти,
средњошколци
имаће
попут
од 20 одсто и за младу публику
резервисано је 40 места. Јер, намера
и жеља јесу да позориште отвори
своја врата за младе генерације,
да се едукује будућа позоришна
публика.
Овогодишњи
23.
Фестивал
класике „Вршачка позоришна јесен“
финансијски су подржали Општина
Вршац,
Министарство
културе,
Покрајински секретаријат за културу
и иинформисање, као и бројни
донатори.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ГРОЖЂЕБАЛСКЕ ЧАЈАНКЕ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

ОТВОРЕНА ГРУПНА
ИЗЛОЖБА „РАСВЕТЉАВАЊЕ“

У
оквиру
традиционалне
Грожђебалске
чајанке у Салону код Порте, 18.септембра, када
се дегустирају оригинални чајеви из свих крајева
света, отворена је групна изложба под називом
„Расветљавање“ чланова Удружења независних
уметника Новог Сада (УНУНС). Аутори изложбе су
академски фотограф Марија Ердељи, академски
сликари Александар Опачић, Угљеша Цолић, Бојан
Шимуновић. У меланжу тема, техника и сликарских
поетика, уметници својим радовима поручују да
је време за расветљавање нове, перспективне
сликарске и фотографске сцене. Поред талента
и преданог рада, чланове УНУНС-а карактерише
велики ентузијазам и идеја да оснују Међународни
легат малог формата Новог Сада и тиме своје
Удружење, које је веома младо (2013.), поставе у
контекст друштвене и културне одговорности.
-Тренутна ликовна сцена је у стању у коме је јер се
не цени уметнички квалитет већ сензационализам,
пролазни концепт зарад неког краткотрајног
ангажмана. Али, шта остаје иза тога? Који легат
остављамо будућим нараштајима ликовних
уметника који стасавају у овом лудилу од кича
и шунда, протканог ријалити шоу програмима?
Наступају нови, млади уметници, расветљавање
траје, поручује Угљеша Цолић, аутор и један од
оснивача Удружења.
М. В. К.

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

12 ВРШАЧКА КУЛА
Спуштена је завеса на 58. вршачку светковину грожђа,
вина, песме и игре. Туристички радници кажу да је око
140. 000 људи прошетало улицама Стеријиног града.
Винко Лозић је три дана председниковао нашом вароши,
а тада је боемима дозвољено да имају своје “кутке” на
сваком кораку, поштоваоци добре песме заузели су
своје место пред главном бином, поклоници спорта
бодрили су атлете на разним борилиштима, а љубитељи
женске лепоте уживали у избору нове мисице Бербе.
Најмлађи су имали свој маскенбал, хватали се дарови
са неба, испратила још једна Грожђебалска карневалска
поворка. Најважније од свега је да традиција није
изневерена. Вршчани су били добри домаћини, а гости
задовољни.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ЖЂЕБАЛ 58. ПУТ
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
На продају кућа, угао С. Милетића
и Брегалничке, могућа замена за стан
у Београду, Вршцу или Панчеву. Тел.
063/721-92-77.
На продају кућа, новоградња,
Ловћенска, Гудуричко насеље. Око 6
ари са окућницом, 180 m2 са гаражом.
Плин, телефонска линија, пуут до куће.
Могућ сваки договор. Тел. 069/4-555028.
Мењам нову кућу од 71 m2 и стару
кућу од 70 m2, на плацу од 473 m2, за
стан уз доплату. Тел. 064/204-95-08.
Продајем двособан стан на
Војничком тргу или мењам за кућу.
Тел. 061/110-22-59.
На продају стан у Панчеву, близу
болнице и центра. Тел. 064/13-23-663.
Продајем трособан стан у центру
Вршца може и замена за мањи стан.
Цена по договору. Тел. 2836-508.
Кућа за продају у Рајачићевој 17,
Вршац. Тел. 060/033-90-01.
Продајем кућу у Првомајској
улици, у Вршцу. Тел. 061/624-56-32.
На продају кућа у Вршцу, Никите
Толстоја улица (бивша Љубљанска).
Тел 064/854-69-52.
На продају кућа у Стевана Немање.
Тел. 066/30-50-70.
Продајем кућу у Хероја Пинкија
211. Тел 023-26-49-87.
Продајем воћњак 46 ари и
јункерсов котао за централно грејање
24 kw. Тел. 833-524.
Кућа на продају Виноградарски пут
4, брег. Тел. 013/832-501.
На продају два нова двоипособна
стана, 67m2 и 78m2, у центру, Дворска
3. Тел: 063/684 040
На продају пословни простор,
95m2 , ново, у центру, Дворска 3, изнад
Рајфајзен банке. Тел: 063/684 -040
На продају двособан стан у
Павлишу, стан се налази у стамбеној
згради, у центру села поред амбуланте.
Цена по договору.Тел. 2891-372 и
060/36-36-226.
Купујем стан у Новом Саду. Тел.
064- 444-64-10.
Продајем укњижен плац у
Маргитском насељу (Вршац) 300m2,
повољно. Тел. 400-121
На продају двособан комплетно
реновиран стан од 64 m2. Стан има
централно грејање, две терасе и
подрум. Зграда има лифт. Стеријина
улица иза Хотела. Тел. 064/833-50-62.
На продају старија кућа код Уче.
Тел. 064/833-50-62.
Продајем или изнајмљујем кућу са
двориштем близу центра Вршца. Тел.
064/800-23-48.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50 и 89 m2) улица
Брегалничка 1А. Тел. 063/307-257.
Хитно на продају кућа са
започетим локалом . Цена 50.000 евра,
није фиксна. Тeл. 069/512-12-04.
Купујем
пољопривредно
земљиште у КО Вршац, на вечито. Тел.
063/551-403.

На продају нова спратна
кућа, три етажне целине, сваки
улаз посебно. Једна целина
150m2, друга 90 m2 и трећа 90
m2. са три гараже за 5 аута,
централно грејање, плин, струја,
вода, канализација, телефон,
кабловска, интернет. Парцела 10
ари, све укњижено. Тел. 064/15472-98.
На продају викендица 88 m2,
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5
ари плаца. Опремљена, видео
надзор, аларм, демит фасада, све
ограђено. Повољно. Тел. 069/39619-54.
На продају кућа у Великом
Средишту на 15 ари плаца, кућа
100 m2 и још нус просторије. У
главној улици на лепом месту.
Тел.069/19-54. На продају кућа на
Гудуричком путу 64m2, на плацу
од 41 ара, струја, вода, виноград,
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.
Продајем кућу у Горанској
улици код „Виле брег“. Тел.
066/955-73-74.
У Панчеву код стоматолошког
факултета
студенткињама
издајем једнособан стан од 40
m2, лифт, комплетно опремљен,
телефон, кабловска, централно
грејање, клима. Тел. 065/40-11886.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици
Југ Богдана, у Вршцу. Тел.
064/2049508 и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће. Тел.
063/551-403.
Кућа на продају или замена за
стан уз доплату, кућа се налази у
улици Другог октобра 83. Такође,
на продају и плинска пећ. Тел.
2824-042 и 064/51-06-906.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50+80m2)
у улици Брегалничка 1а. Тел.
063/307-257.
Продајем или мењам за
стан, викендицу са 7 ари плаца
са воћњаком, на потезу Козлук
(вода, струја). Површина викенд
куће 51 m2 + 40 m2 поткровље +
гаража. Тeл. 063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50 m2
две целине, у Југ Богдана, нова
градња, одмах усељива без
улагања. Два ланца земље потез
Јарак и шиваћу машину „Багат“.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем викендицу у
Делиблатском
песку,
код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја. Тел.
064/227-48-17 и 013/851-066.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
На продају кућа старије
градње у Вршцу, Хероја Пинкија
72. Тел. 064/144-34-32.
Продајем кућу 160 m2, у
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Избишту, на 53 ара плаца. Тел.
869-116 и 063/85-73-135.
На продају плац од 12 ари код
фабрике „Моја вода“ у Месићу и
плац од 22 ара у центру Уљме.
На оба плаца вода, струја, плин,
телефон и асфалтни пут. Тел.
064/047-55-24.
На продају нов трособан
стан, 70 m2, преко пута Гимназије
(интернет, клима, интерфон,
кабловска, паркети...). Тел.
063/869-16-52.
Продајем двособан стан код
Аутобуске станице у Вршцу, може
и намештен. Цена 25.000 евра,
није фиксна. Тел. 060/0722-005.
Продајем
легализовану
викендицу, вода, струја, 40 m2,
веранда и плоча за даље грађење
у приземљу. Код табле „ Трујино
насеље“, поред пута, супер за
ловце, риболовце. Тел. 069/799853.
Продајем
у
Панчеву
укњижену кућу- стан 67 m2,
у близини школа, болнице,
Беовоза, аутобуске и центра. Тел.
063/75-79-722 или 064/13-23-663.
На продају кућа 110 m2 у
Иве Андрића 10, Вршац (код
помоћног стадиона) Тeл. 064/41199-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у Вршцу
Вука Караџића 4, 2. спрат, парно
грејање, клима, телефон. Тел.
852-252 или 064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18. Тел.
060/494-92-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу,
Улица С. Стефановића 1А, на плацу
од 5 ари, куће је 150m2 и 80m2. Тел.
060/634-86-69 или 838-915.
На продају кућа на 7 ари
плаца, у Вршцу Страхињића Бана
6. Тел. 013/806-627 и 013/837-472.
На продају плац од 1.140 m2
у Ловћенској улици и њива од
61 ари, у потезу Слатина. Тел.
064/425-29-55.
Продајем или мењам стан у
Новом Саду за стан у Вршцу. Стан
је укњижен, 57 m2, у новоградњи,
на 2. спрату, има сопствено
централно грејање, близу центра.
Тел. 062/611-301.
Продајем плац од 797 m2 са
пројектном
документацијом
и урађеним темењима. Плац
се налази у Карпатској улици у
Вршцу. Тел. 063/239-690.
Продајем двособан стан
48 m², у Вршцу код језера,
реновиран, грејање ТА и гас,
клима, интернет СББ и телефон,
интерфон и бокс у згради 12 m².
Цена 23.500 евра. Тел. 060/07-22005.
На продају приземна кућа од
око 80 m² на 8 ари плаца, у Вршцу,
у Улици Живе Јовановића 13.
Вода, струја, плин, телефонски
прикључак. Тел. 013/806-441.
На продају дворишни стан (
двособан и гарсоњера), поглед на

БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис
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Булевар Жарка Зрењанина 73/3.
Цена по договору. Хитно!
Купујем око четири хектара
пољопривредног земљишта у КО
Вршац. Тел. 063/551-403.
Купујем гарсоњеру у згради, у
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.
На продају кућа са
поткровљем од 250 m², са
гаражом и нус просторијама на
плацу од 1000m². Кућа је нова,
сређена, у Вршцу Панонска 54,
могућа замена за стан. Тел.
060/353-41-63.
Купујем гарсоњеру у згради у
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.
Продајем кућу у Новом
Козјаку на 14 ари, стамбени
простор 110 m2, струја, вода, плин,
телефон. Без улагања. Идеално за
пензионере. Тел. 013/648-228.
На продају кућа 90m2, изнад
Миленијума, на 390m2 плаца. Тел.
064/127-58-74.
На продају кућа 100 m2,
у Павлишу, Првомајска 12.
Плин, телефон, башта, одмах
усељиваможе и замена за стан.
Тел. 064/357-90-44 и 013/2891-448.
На продају плацеви у Павлишу
(шест плацева сваки по 1.600 m2)
код стадиона, вода, плин, Тел.
064/357-90-44 и 013/2891-448.
Купујем гарсоњеру у Вршцу.
Тел. 062/81-77-153.
Хитно продајем једнособан
стан од 40m2 у Београду, насеље
Борча. Усељив. Цена 27.000 евра.
Телефон: 0638493348
Продајем кућу у центру
Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица у
Јабланцима, воћњак, виноград,
градску воду, телефон и базен за
кишницу. Легализовано. Погодно
за пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од
66 m2, у солитеру, и викендицу
у потезу Широко било на плацу
површине 16 ари. Тел. 063/76759-25.
Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна, 200
метара од асфалтног пута. Тел.
831-594.
Продајем плац 1.100m2, на
брегу између „Славише“ и Куле,
са водом, телефоном ,струјом,
грађевинска зона. Тел. 063/551403.
Продајем
кућу
102m2
стамбеног простора, у ужем
центру града, на плацу 770 m2.
Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом, у
Панонској улици, у Вршцу. Тел.
064/90-30-439.
Купујем гарсоњеру у Вршцу.
Тел. 062/817-71-53.
На
Булевару
Жарка
Зрењанина, дворишни стан на
продају. Тел. 061/152-2976.
На продају нова кућа (70 m2) и
стара (70 m2) на плацу од 4,75 ара,
у Улици Југ Богдана. Тел. 838-284 и
064/204-95-08.
Кућа на продају у Вршцу,
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска
21 или Улица Јоргована 5, са
комфорним станом од 88 m2,
гаражом и оставом у сутерену од
50 m2, на плацу од 492 m2. Цена
60.000 евра. Тел. 060/44-56-004.
Хитно на продају кућа
(новоградња) са окућницом,
велики плац, амбар, кочине, 50
садница воћа у роду, у Павлишу.
Тел. 013/2891-088.
Купујем стан од 30 m2, у
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-77153.
На продају двособан стан, код
зелене пијаце , 61 m2, две терасе,
грејање на плин, и бокс на тавану.
Тел. 064/88-11-001.
Двособан стан на продају око
60m2, сређен, на Војничком тргу
или замена за мањи уз доплату.
Тел. 061/6065-158.

Купујем гарсоњеру или стан 30
m2 у згради у Вршцу. Тел. 062/8177-153.
Продајем (издајем) стан 30 m2,
у Улици Светозара Милетића 2б,
поред Школе „Вук Караџић“. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел.
064/120-16-22.
Купујем гарсоњеру или стан до
30 m2, у Вршцу.Тел. 062/81-77-153.
Продајем две куће, две
гараже, на плацу 7 ари са
воћњаком и лозиним шпалирима.
Објекти се налазе на главном путу
код ЈАТ-а. Тел. 064/27-17-217.
На продају спратна кућа у
Никите Толстоја, или замена за
стан уз доплату. Кућа је од 120
m2, два купатила, са паркетом
и централнним грејањем. Тел.
060/09-73-975.
Продајем млађи воћњак 5,5
ара са воћарском кућицом 5х4 m,
на улазу у Јабланку, 50 m од пута,
погодно за пчеларе. Тел. 068/42085-54.
Продајем кућу 115 m2,
реновирану, са централним
грејањем на дрва. Вреди
погледати. Тел. 062/880-51-27.
Продајем стан, 64 m2, уз
стан иде гаража и шупа. Стан је у
улици Степе Степановића 7/5. Тел.
021/89-72-10 и 061/20-80-790.
На
продају
дворишна
гарсоњера у Вршцу. Цена по
договору. Тел. 013/807-337 и
061/72-39-359.
На продају кућа и плац у
Великом Средишту. Тел. 013/806460.
На
продају
део
куће(дворишни стан) око 90 m2,
у Жарка Зрењанина. Хитно. Тел.
061/171-39-82 и 061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра. Тел.
060/44-56-004.
Продајем повољно у Панчеву
(центар) двособну кућу- стан, са
гаражом (могућност претварања
у стамбени део) укупно 67 m2,
реновирана, са два улаза са улице
у кућу, шупа од 17 m2 . Дужине
13х7,5 m, дебелих зидова, печена
цигла. Власник. Тел. 063/75-79-722
и 604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу)
у Алибунару, агрегат 1500 вати,
мотокултиватор
са плугом
и прикључним машинама,
ауто приколицу, хармонику
велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру Алибунара.
Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан у
центру Алибунара. Тел. 210-16-40
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра. Тел.
060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m² у
центру (приземље плус тераса),
у Светозара Милетића 2б. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Мењам новију кућу, 200
m², сређена, ( без улагања) са
демит фасадом, за некретнину у
Београду или Панчеву. Тел. 063/8909-896.
Продајем или мењам нову
спратну кућу, 200m², за мању
некретнину у Вршцу, уз доплату.
Може договор. Тел. 063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац караула, потез Иберланд - Туфа.
Погодан за пчеларе.Тел. 013/832
- 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,
код Дома пензионера. Објекат је
површине 10 квадратних метара,
а могуће је и премештање на
другу локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5 ари са
новоизграђеном виноградарском

кућом у потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа се
налази у улици 2. октобра 83.
Једнособан стан од 36 m2, ул.
Никите Толстоја бр. 1, улаз 2/2,
цена по договору. Тел. 893-116 и
063/85-73-135.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем комфоран
стан42 m2. у згради. Тел. 011/6144-533.
Издајем комплетно намештену
гарсоњеру на Војничком тргу. Тел.
064/186-50-49 и 064/481-14-53.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру, изнад робне куће, са
централним грејањем. Тел.
064/51-52-245.
Издајем дворишну гарсоњеру са
засебним улазом. Тел. 064/393-1717 и 013/931-258.
Издајем једнособан намештен
стан у центру Вршца. Тел. 062/8098-613.
Издаје се локал у Стеријиној
улици број 53, може и продаја.
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.
Издајем двособан намештен
стан у центру града. Тел. 064/18650-41 и 064/481-14-53.
Издаје се соба за ученице близу
Педагошке школе, има централно
грејање. Тел. 013/834-065 и
064/296-02-85.
Издаје се стан 30 m2 у Мирјеву3,
Звездара, у Бограду, потпуно
намештен и опремљен, нова
зграда (тв, клима, машина за
веш...) близу почетне станице
многих аутобуса, веза са целим
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и
013/ 838-585.
У Панчеву код Стоматолошког
факултета, издајем студентима
једнособан стан 40 m2, комплетно
опремљен, кабловска, телефон,
централно грејање. Тел. 065/4011-886.
Издаје се двособан намештен
стан,
Првомајској улици,
студентима и ученицима. Тел.
063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у Гаврила
Принципа 50а. Тел. 830-853 и
064/204-95-08.
Издајем стан 30 m2 у Новом Саду,
потпуно намештен у близини
Сајма и Медицинског факултета.
Тел. 060/6519-502.
Издајем трособан стан у
Хемограду. Цена 150 евра, плус
трошкови. Тел. 060/08-36-847.
Издајем једнособан намештен
стан са одвојеним комуналијама.
Тел. 064/35-12-026.
Издајем две одвојене собе са
чајном кухињом и купатилом. Тел.
807-654 и 064/120-13-53.
Издајем стан од 60 m2, први
спрат, празан, М. Обилића 5
Вршац. Тел. 063/340-491.
Издајем собу за самце или
самице са употребом кухиње
и купатила, Призренска улица,
Вршац. Тел 834-678 или 060/04601-11.
Издајем локал у Улици Јаше
Томића број 6, комплетно сређен,
13 квадрата. Тел. 063/87-386-87.
Издајем намештену кућу у
Вршцу, Бихаћка 28, две собе,
трпезарија, кухиња, купатило,
остава, ходник. Тел. 063/347-763.
Издајем двособан стан и собу
са употребом кухиње и купатила,
Вршац, Призренска 39. Тел.
060/04-60-111 и 063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за
смештај радника самаца са
употребом купатила.Тел. 063/551403.
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Издајем пословни простор у
Банатској 4, у Вршцу, површине 50 m2,
комплетно опремљен канцеларијским
намештајем. Тел. 062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом центру
Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем студенткињама једнособан
намештен стан у Вршцу. Звати после
17 часова на телефон број 013- 834975.
Издаје се једнособан, намештен, стан
у Панчеву студентима стоматологије.
Тел. 064 228 98 90.
Издајем двособан, намештен стан у
строгом центру Вршца који има климу,
централно грејање, кабловску са
интернетом, фиксни телефон. Усељив
од 1. јуна. Тел. 061/718-05-87.
Издајем једнособан намештен
стан. Одмах усељив, Југ Богдана 18.
Повољно. Тел. 064/186-65-244.
Издајем лежаје за преноћиште
групи радника, самаца, са купатилом.
Цена повољна. Тел. 063/551-403.
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Београда. Тел. 013/834-324 и
063/77-31-585.
Издајем намештен трособан стан
на Војничком тргу (лифт, клима) Тел.
064/144-33-13.
Издајем стан на Новом Београду,
код Тржног центра Веро, 33 m2,
комплетно реновиран, опремљен
новим намештајем. Тел. 064/130-84-90
(после 16 часова)
Издајем гарсоњеру у близини
градског парка. Тел. 013/836-562 и
061/613-91-46.
Стан за издавање. Тел. 064/393-1717.
Издајем локал у улици Жарка
Зрењанина 89 са намештајем за
апотеку или празан, или продајем
локал 39 м2. Тел. 064/248-72-90 и 064155-99-40.
Издајем празан стан од 48 m2, на
првом спрату, у згради, преко пута
Педагошке академије, има телефон,
кабловску и климу. Тел. 064/170-98-41.
Студенткињи прве године права
потребна мања гарсоњера или мањи
стан у Београду. Тел. 061/72-81-996.
Издајем кућу са локалом у Ритишеву,
у Улици М. Еминеску 40. Тел. 827-201.
ИЗДАЈЕМ СТАН, ЈЕДНОИПОСОБАН
43m2, НАМЕШТЕН. НА ВОЈНИЧКОМ ТРГУ
КОД МАЛЕ ПОШТЕ, У БЛИЗИНИ ХЕМИЈСКЕ
ШКОЛЕ. ПЛАЋАЊЕ МЕСЕЧНО. ЗА
ПЛАЋАЊЕ 3 МЕСЕЦА УНАПРЕД - ПОПУСТ.
Тел: 061 28-49-860
Издајем гаражу код ДДОР-а. Тел. 2839-461.
Издајем једнособан намештен стан
(нова градња) соба, трпезарија са
нишом и купатило, погодан за самца самицу или пар без деце. цена 80 евра.
У улици Филипа Вишњића 31. Вреди
погледати.064/ 429 - 0614

РАЗНО
Продајем стетоскоп, апарат за
мерење притиска (комплет) и стари
Народни кувар, штампан 1960, има
870 страна. Тел. 831-560.
Продајем дебеле свиње храњене
домаћом храном, два комада. Тел.
063/ 551-403.
На продају салонит плоче 30
комада, 1.000 динара комад, старе
једну годину. Тел. 065/20-30-750.
Чувала бих децу, жена среднјих
година. Тел. 062/144-65-83.
На продају две плинске пећи
„Алфа“, мања угаона гарнитура,

фотеља лежај, ТВ „ WOX“ 55 цм
, мини линија, мерач притиска
„Омрно“, радио касетофон „ WOX“,
електромотор од вешмашине.
Тел. 064/390-62-76.
Врло повољно продајем
регал и фотељу на развлачење и
две Сингер машине. Тел. 013/400875 и 063/28-05-99.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици. Тел. 063/159-14-48.
На продају трпезаријски
сто са шест столица, патике „
Адидас“ оргинал , рукометашке,
риболовачки комбинезон, прслук
и капа бр. 54. Тел 064/390-62-76.
Продајем врата, ТВ, стаклене
тегле, шпорет смедеревац, ормар,
бицикл, веш машину, сто и шест
столица, кауч, дечји креветац,
јоги мадрац, нову чаробну пећ,
спољне ауто гуме, и књиге. Тел.
063/275-986.
Продајем уџбенике за пети
и шести разред основне школе и
два женска дечја бицикла. Тел.
060/09-576-89.
На продају стари народни
кувар штампан 1965. године, има
875 страна, тврде корице, очуван.
Тел. 013/831-560.
Помагала бих старијој жени
у пословима у домаћинству, по
договору. Тел. 830-142.
Одговорна, педантна, 53
године, радила би у породици
или са старим лицима (нега). Тел.
061/20-599-00.
На продају кућице за псе. Тел.
064/991-22-21.
На продају полуаутоматски
инкубатор „Морава“ Пожаревац
за 1.000 јаја. Цена 550 евра. Тел.
061/24-64-406.
Продајем исправан усисивач
новијег датума у одличном стању,
2.400 вати, цена 2.000 динара. Тел.
064/429-06-14.
Јефтино на продају пет
кавеза за коке носиље са
хранилицама и појилицама. Тел.
063/112-12-70.
Продајем војничке кревете
са мадрацима, уклапају се на
спрат. Тел.064/393-17-17.
Продајем новине „Свет
знања“ (комплет), разне езотерија
књиге, велико огледало, писаћи
сто, столице, очуван кауч, више
разнјх гоблема. Тел. 063/275-986.
Продајем дрвени округли
сто са три столице, кухињске
елементе, лустер, трокрилни
ормар, витрину, кауч, трофазни
електромотор, фрижидер. Тел.
063/275-986.
Продајем
вертикални
замрзивач, нова дрвена гаражна
врата, нов прозор, два кауча,
троделну судоперу, шпорет, тв у
боји, одличне спољне ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Продајем црну клавирну
хармонику weltmajster скоро
нова, женски и мушки тркачки
бицикл и скоро нову електронску
писаћу машину. Тел. 063/275-986.
Продајем гоблене „Тајна
вечера“ и четири мања, кауч, две
фотеље, машину за супу и месо и
разне ствари. Тел. 066/926-25-31.
Жена средњих година чувала
би децу или радила би у породици.
Тел. 062/144-65-83.
Помагала бих старијој жени
у пословима у домаћинству, по

договору. Тел. 830-142.
Правим слана пецива за
сва ваша славља. Кифлице,
кроасоне, мини пице, рол
виршле, ролате. Цена 400 динара
килограм. Поруџбине два дана
раније. Тел.065/293-71-99.
На продају очувани писаћи
сто. Тел. 806-823.
Продајем балирано сено, 110
динара бала. Може превоз бала.
Тел. 061/197-75-14.
На продају фасадна цигла.
Цена по договору. Тел. 062/14465-83.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици или чувала децу. Тел.
063/159-14-48.
Продајем суве чамове греде
старе 4 године, дужине 8м (12х12
цм). Повољно. Тел. 063/551-403.
Продајем берач кукуруза
Шемпетер еко 3500. Тел. 063/551403.
Продајем Народни кувар
штампан 1965. год, 900 страна,
BMX турбо бицикл очуван,
стетоскоп комплетан. Тел.
013/831-560.
Продајем „горење“ веш
машину, исправна у одличном
стању, цена 50 евра и „Вирпул“
веш машиму (пере – суши) цена
80 евра. Тел. 064/429-06-14
Продајем усисивач „Кено“
, новијег датума, исправан,
снаге2.400 вати, цена 1.500 дин.
Тел. 064/429-06-14.
Продајем
полован
фалцовани цреп „Мала Кикинда“
. Цена по договору. Тел. 806-823.
Продајем ручно урађен
апарат за варење у беспрекорном
стању, бољи од фабричког, на
монофазну струју. Тел. 063/275986
Продајем
шатор
за
камповање и две вреће за
спавање, повољно. Тел 064/22-76993 или 013/826-251
Продајем
виолину
Страдиваријус,
чехословачке
производње, 4х4. Тел. 063/87386-87.
На продају три кауча, два
мадраца, нови дечији креветац и
стаклене тегле. Тел. 063/275-986.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици може и чување деце.
Тел. 063/159-14-42.
Хитно потребан посао у
породици или чување деце. Тел.
061/205-99-00.
Купујем крмаче од 200 до
300 кг. Тел. 063/846-76-05
Купујем
пољопривредно
земљиште у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици, може и чување деце.
Тел. 063/159-14-48.
На продају лежај самац,
комода за постељину и фотеља
потковица. Цена 10.000 динара.
Тел. 063/429-659.
Продајем нове чамове греде
12 комада, од 8 метара (12х12
cm), сушене 4 године старе. Тел.
063/551-403.
Повољно продајем регал,
два кауча, две фотеље и бицикл.
Тел. 013/400-875 и 063/28-05-99.
Продајем три алуминијумска
прозора (180х0,95 m). Повољно.
Тел. 063/88-29-782.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел.
063/551-403.
На продају кантар вага до
500 кг и фасадна цигла црвена.
Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни
регал, два кауча, две фотеље и
дечји мушки и женски бицикл.
Тел. 013/400-875 и 063/28-05-99.
Хитно потребна жена за
помоћ у кући старијој женској
особи, у Избишту. Тел. 064/39062-76.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала у

кућним пословима старијој особи.
Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни
кревети,
кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,
храстова врата, дрвени прозори
бунарска пумпа и ауто приколица.
Тел. 063/266-096
Продајем писаћи сто (дрвени)
тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5 kw
очувана, са точковима. Цена
повољна. Тел. 805-911 и 060/0805-911
Продајем дечији креветац,
колица за бебе Чико, беби
седиште за ауто, носиљку за
бебе. Мало коришћено, повољно.
064/598-3898
На продају дечији бицикл са
помоћним точковима. 064/5983898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно. 064/5983898
Продајем 10 буради за нафту
од 200 л. Цена 800 динара комад.
Тел. 063/281-236.
Продајем кауч и две фотеље,
2 замрзивача (по 30 евра),
неисправан крупач (50 евра),
мотор томос неисправан (100
еура)метална врата и прозор (100
евра), два кревета и душек ( по 20
евра), судоперу, врата, прозоре
по (10 евра). Тел. 062/803-16-06 и
807-740.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и 063/8779525.
Продајем класичну гитару,
телевизор у боји и веш машину.
Повољно. Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за форд
ескорд караван 1,6 , 1998. година.
Тел. 060/845-00-69.
Продајем огревно дрво:

буква, багрем и храст. Цена 3.700
динара. Достава на кућну адресу.
Тел. 062/856-70-56.
На продају кауч са две
фотеље,боја кајсије, цена 12.000
и лежај цена 8.000. Тел. 063/429569.
Продајем повољна метална
гаражна врата, у одличном
стању, димензија 230х200, цена
по договору, зидне фототапет,
нов, мотив плаже са палмом,
димензије 368х254 цм. Тел.
063/356-776.
Повољно продајем кауч са
две фотеље, четвороделни регал,
више бицикала, два плинска
бојлера за купатило. Тел. 063/2805-99.
Продајем
вертикалну
расхладну витрину и два ланца
земље потез Јарак и Црвенка. Тел.
064/124-75-57.
Продајем писаћи сто од
дрвета. Тел. 060/843-50-97.
Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са
точковима. Повољно.Тел. 805-911
и 060/08-05-911.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици а може и чување деце.
Тел. 063/159-14-48.
Озбиљној
породици
потребна особа за бригу о детету
(8 година). Пожељно учитељица
или васпитачица.Тел: 064/831 9037 и 064/506 -6464
На продају топилица 2х4,5
кг заједно са сталком за топлу
депилацију063/ 7263 - 877
На продају два двоседа,
два телевизора, нова угаона
гарнитура. Повољно.013/809 - 099
Продајем
регал
са
сточићем.063/280 - 599, 013/832
- 493
На продају: чамац од
фиберпласта дужине 3,10 метарау
одличном стању, лаган, 60-так кг,

пента елвин - руде (белгијска), 2
клипа, 4 коња, у ок стању. Веома
повољно.064/ 429 - 0614
На продају црвена фасадна
цигла и кантар – вага
Може замена за огревно
дрво. Тел. 064/5118-882.

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Купујем скутер од 49m3,
у добром стању, новије
производње, пежо 49 м3 , пјађо
49 m3 или кумко 49m3. Тел. 069/1381-940.
Продајем „заставу 128 скала“,
1989. годиште. Тел. 805-192.
Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме одличане,
тек регистрована. Може и замена
за разно. Тел. 063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
Продајем
југо
55
регистрован у солидноим
стању. Тел. 062/880-51-27.
Продаје се BMW 320 I
возило у беспрекорном стању,
караван, са BRC – атестиран
ауто гас, 2007. годиште,
2.000 cm³ ,160.000 км, фул
опрема, технички преглед
7/2015, директна куповина
од
власника
(немачке
таблице). Тел. 064/07-66-093,
michaelgulik@web.de
На продају опел кадет
суза, 1986. годиште, 1300
кубика, на бензин и гас, атест
за гас важи до 16.05.2018.
регистрован до 26.11.2015.
Цена 250 евра.Тел. 063/311079.
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 2597

Драги наш вољени сине

ОГЊЕНЕ
Још једна година је прошла, осма, без тебе.
Тог кобног дана отишао си и више се ниси вратио.
Сви твоји неутешни који те воле
Помен ћемо давати у суботу, 26. септембра, у 11 часова.

куЛист

18 ВРШАЧКА КУЛА
куЛкутак

куЛинтервју

ДЕЈВИД НИКОЛС: МИ

МИХАЈЛО МАНДИЋ, ТАЛЕНТОВАНИ ВРШАЧКИ АТЛЕТИЧАР:

СВЕ ЈЕ ЛЕПШЕ
УДВОЈЕ!
Кони је тешко да гледа како
њен син одлази од куће са жељом
да пронађе себе. Њеном супругу
Дагласу Питерсену биће још теже
када чује да и она жели да оде од куће,
да пронађе себе... Потресен због тога
што је сматрао да ће Кони попут
њега желети да заједно „пронађу
себе“ након одласка њиховог сина,
али се то није показало као истина,
Даглас доноси одлуку. Он одлучује
да организује њихов последњи
годишњи одмор, једно право
путовање из снова чији ће циљ бити
да поново зближи супружнике и
њиховог сина. Са жељом да поново
задобије поштовање свога сина и да
се Кони поново заљуби у њега, Даглас
пажљиво планира сваки детаљ. И док
се полако приближава дан поласка,
у ваздуху лебди питање, може ли
путовање из снова променити живот
једне породице набоље или нагоре?

куЛфилм
ГАС ВАН САНТ: ПСИХО

ДА ЛИ ЈЕ И ВАМА
СТРАХ НАЈГОРИ
НЕПРИЈАТЕЉ?
Мерион Крејн муче стални
финансијски проблеми због чега
одлучује да украде новац свога
газде и побегне. Како би у бегу
предахнула, зауставља се код
мотела који води опасни Норман
Бејтс, човек који живи са својом
љубоморном и константно љутом
мајком. У овом мотелу са власником
којег се многи посетиоци плаше,
Мерион бива на смрт избодена
ножем, а њен убица нестаје у мраку...
Мерионина сестра и детектив кређу
у потрагу за њом након пљачке коју
је починила и убрзо наилазе на
мистерију мотела у којем је Мерион
убијена, и наилазе на застрашујућег
Нормана као препреку на путу ка
истини...
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УЛОЖЕНИ ТРУД СЕ НА КРАЈУ УВЕК
ВИШЕСТРУКО ИСПЛАТИ!

У ком тренутку је
атлетика постала центар
твог интересовања?
Атлетика је постала центар
мог интересовања онога
тренутка када сам освојио
две медаље на Државном
првенству овог лета, од тада
напорно тренирам и чиним
све како би остварио што
боље резултате и сваког пута
оборио моје личне рекорде.
О
чему
најчешће
размишљаш
пре
него
што трка почне и колико
је концентрација важна
за остваривање добрих
резултата
и
обарање
личних
рекорда
у
атлетици?
Пре него што трка почне,
покушавам да не размишљам
ни о чему, тада размишљам
само о трци, зато што је она
једина важна ствар у том
тренутку.
Концентрација
је свакако веома важна за
остваривање резултата и
обарање личних рекорда,
јер без добре концентрације
нема ни добрих резултата.
На Првенству Србије за
старије пионире одржаном
у јулу ове године у
Крагујевцу освојио си
сребрну и златну медаљу,
и тако постигао један од
најбољих
резултата
у
региону бивше Југославије
када је у питању твоја
старосна група. Колико
рада и труда стоји иза тог
успеха и колико је било
тешко остварити га?
Иза тог резултата стоји
заиста јако пуно рада и труда,
тренер ме је на најбољи
могући начин припремио за
то такмичење, а резултати
које сам остварио то најбоље
показују. Истина је да је било
веома напорно и тешко
остварити тако велики успех,
али се на крају свакако
исплатило, успео сам.

Иако се петнаестогодишњи Михајло Мандић
атлетиком бави већ дуже време, схватио је колико
му она заиста значи тек када је на Првенству
Србије за старије пионире одржаном ове године
у Крагујевцу освојио две медаље и тако постигао
један од најбољих резултата у региону бивше
Југославије. Како Михајло каже, иза таквог
резултата стоји много труда и рада, који су се на
крају вишеструко исплaтили. Његов Атлетски
клуб „Атина“ ове године је на такмичењима
освојио многобројне медаље. Заслуге, на равне
части деле и тренери и такмичари. У времену које
долази овог талентованог Вршчанина очекују
многа такмичења на којима ће имати прилику да
надмаши пре свега себе и своје рекорде, а потом
и ривале. Михајло има јасно зацртане спортске
циљеве које жели да оствари у будућности, и
већ помало размишља о факултету на којем ће
студирати.
Члан си Атлетског клуба
„Атина“ који се ове године
са многих такмичења и
првенстава у Вршац вратио
са бројним медаљама. Чију
подршку сте имали?
Без подршке у клубу и
улагања пре свега наших
родитеља, успеси не би били
такви какви су. За мој успех је
једним великим делом заслужан
мој отац, који је сва такмичења на
која сам ишао сам финансирао.
Наравно, држава и општина су
нам обезбедили боље услове
за бављење атлетиком него што
смо их имали пре. Ту пре свега
мислим на тартан стазу.

Следеће
године
те
очекују
квалификације
за
„European
youth
Оlimpic festival“ посвећен
младим
атлетичарима.
Шта очекујеш од овог
фестивала и да ли си већ
почео да се припремаш за
њега?
Иако још увек нисам почео
са припремама за „European
youth
Оlimpic
festival“,
сматрам да ћу се на њега
квалификовати и даћу све од
себе како би и тамо остварио
одличне резултате.
Да ли постоји неко из
света успешних атлетичара
на кога гледаш као на узора

или се радије ослањаш на
знање и искуство које си
до сада стекао бавећи се
атлетиком?
Наравно да имам узора из
света успешних атлетичара,
то је Јусејн Болт, спринтер
са Јамајке, шестроструки
олимпијски шампион који
се такмичи у дисциплинама
100 и 200 метара, као и у
штафети 4 х 100 метара.
Поред онога чему ме учи мој
узор, ослањам се и на своје
знање и искуство зато што
сам много тога научио док
сам их стицао.
Да ли већ имаш јасно
одређене спортске циљеве
чијем би остваривању
желео да се посветиш у
будућности или планираш
да се бавиш још неким
стварима поред атлетике?
Иако сам поприлично
млад, већ сада имам јасно
одређене спортске циљеве
које желим да остварим у
будућности. Планирам да
се поред атлетике посветим
и студијама када за то дође
време. Размишљао сам о
Факултету спорта и физичког
васпитања у Београду, али још
увек нисам ништа одлучио,
имам довољно времена да
добро размислим...

куЛист

уређује: Иван Арадски
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ВРШАЧКА КУЛА

МАМЕ И БЕБЕ

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом овонедељне посете Породилишту
Опште болнице Вршац, репортер „Вршачке
куле“ фотографисао је маме и бебе. За први
осмех сликале су се: Анђа Шајн и син Илија
Николић, Јасмина Вучковић и мали Војин,
Силвија Вујичић и ћеркица Ана, Сандра
Новаков са синчићем. За успомену на боравак
у породилишту сликао се и дечкић коме се још
нису одлучили за име, а презива се Димић.
A.Б.

Анђа Шајн

Јасмина Вучковић

Сандра Новаков

Силвија Вујичић

Димић

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа општине Вршац, година
13, број 182, 30. септембар 1987.

АФЕРА “АГРОКОМЕРЦ” НИЈЕ ПОШТЕДЕЛА НИ ВРШАЧКУ
ПРИВРЕДУ

ПОТРАГА ЗА СВОЈИМ
ПАРАМА

Чувена афера звана
“Агрокомерц” већ месец
дана забрињава запослене
у овдашњим колективима
који су сарађивали са
“гигантом” из Велике
Кладуше.
Детаљном
контролом у вршачкој
Филијали СДК пронађене
су менице у вредности од
милијарду и 312 милиона
динара.
На
списку
колектива који их поседују
налазе се: “Хемофарм”,
“Уча”, “Пумпа”, Фабрика
сточне хране и “Бриксол”.
Највеће главобоље имају
фармацеути с обзиром
на то да потражују суму
од милијарду и 294
милиона. Са проблемима
непокривених
меница

прошле недеље упознати
су делегати Општинске
скупштине. Како их је
том приликом обавестио
Никола Калапиш, директор
Службе
друштвеног
књиговодства, детаљно је
“прочешљано”, са стањем
последњег дана августа,
76 радних и основних
организација удруженог
рада. Тако “Уча” потражује
од “Агрокомерца” 4,7
милиона динара, “Пумпа”
902 хиљаде, ФСХ 3,2
милиона, и “Бриксол” десет
хиљада динара. Иначе, у
меничном пословању на
овом подручју “кружи” 5
милијарди и 726 милиона
динара.
Б.М.

Вршачка кула, година 33, број 642, 21. септембар 2007.

ЗАХВАЛНОСТ ГРЧКОГ
НАРОДА ПИЛОТИМА
ПРИВРЕДНЕ АВИЈАЦИЈЕ
Петнаесточлана
екипа
“Јат Airways” Привредне
авијације Вршац вратила
се из Грчке после успешно
обављеног задатка гашења
пожара са богатим искуством
и лепим утисцима о
гостопримству, захвалности
и сарадњи грчких колега
и
грађана.
Игуманија
оближњег манастира, чије
су зидине свакодневно
надлетали
“дромадери”
Привредне авијације журећи
да угасе ватрену стихију,
благословила је чланове
екипе за срећан пут. Пилоти и
техника Привредне авијације
били су десетак дана
укључени у акцију гашења

пожара у Грчкој која је била
међународних
размера.
Учествовале су екипе из
Италије, Русије, Бугарске,
Немачке,
Француске...
Према речима директора
Слободана
Мишковића
обављена су 283 лета и
бачено је неколико стотина
тона воде и противпожарне
пене.”ЈАТ”-ова Привредна
авијација била је ангажована
на Пелопонезу где је ватра
била највећих размера и
однела око 40 живота од
укупно шездесет жртава
колико је страдало током
пожара у Грчкој.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Ј.Е.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане
изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске 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.
Делове текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на овој
страници у наредним бројевима.

АНДРИЈА ВАСИЋ
Прилог монографији града Вршца (10)
Капела св. Крста (Црквица) сазидана је године
1720. по наређењу управника среза Кристофа
Ригера и мањим добровољним прилозима.
Највећа добротворка била је Ана Марија
Енглер. Први је умро 1723. а Ана 20. јула 1735.
обоје су сахрањени у капели. Торањ и потпуну
изградњу довршио је из властитих средстава
1821. Бонавентура Хумел.
Немамо података о постанку капеле св. Рока
на гробљу, само по рачуну из године 1759.
видимо да је она постојала већ пре сто година.
рачун гласи: “Црквени рачун од два одређена
црквена тутора Матнама Шнајдера и Јакобума
Цофмана о свим примањима и издавањима
божјег храмаСв. Герхарда, као и две капеле к.
Св. Крсту и Св. Року од Вршца од 1. јануара до
децембра 1759. године.
Капела Св. Урбана је саграђена 1826. на
подстрек градског свештеника Марцела
Данијела од Самош-Ујвара.
Службу божју и духовне дужности обавља
(1)
Овај попис вршачких владика није
прецизан и вероватно је сачињен више

један свештеник и два капелана.
Вршац је седиште владике и истоимене
еперхије православне цркве. даћемо редослед
вршачких владика:
1.Партемије
с краја 15 века
2. Сиридон
1625.
3. Герасим
1695.
4. Максим Станојевић
1722.
5. Максим Несторовић
1726.
6. Јефтимије Дамјановић
1739.
7. Јован Георгијевић
1749.
8.Вићентије Поповић
1774.
9. Јосиф Ј. Шакабента
1786.
10. Петар Ј. Видак
1806.
11. Максим Мануиловић
1829.
12. Јосиф рајачић, садашњи патријарх и
митрополит карловачки
1833.
13. Стеван Поповић
1843.
14.Емилијан Кангелац, који је и данас владика
и ужива свеопште поштовање (1)
1853.

на основу неких предања, на која се иначе
Васић ослања,а не на документима. Тако
историји нису познати владика Герасим,

док је владика Спиридон устоличен 1790.
године.

КРИШТОФ БАУМАН - ПРИЛОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШЦА (11)
1849.
- 19. јануара у један
поподне напустила је наш град
досадашња мађарска посада,
која се састојала од пешадије,
коњице и националне гарде из
Богзнара и Лугоша и већ у два
сата одјекнули су први топовски
пуцњи и одмах потом уследила је
жестока борба на панчевачком,
белоцркванском и павлишком
путу, као и дуж читавог рита и
темишварског пута. У четири
сата продрла су прва одељења
Срба у Вршац и поставила се
код римокатоличке цркве, око
порте. Канонада је трајала још
отприликедо пола пет увече и
тек око пет сати завршено је
клање, а мађарска одељења
повукла су се преко Мароша у
правцу Арада. Шта се догодило
остаће свима у сећању; ми стога
избегавамо да описивањем
старе једва залечене ране
поново отварамо и повредимо.
Уосталом то припада историји и
не да се од ње одвојити.
- Пошто је виши полицијски
командант Николча увео нови
полицијски поредак, кренула
су српска одељења поново
из Вршца према Араду и
Великом Бечкереку. Споменути
полицијски
заповедник
је
подигао
вешала
испред
римокатоличке цркве, ипак,
хвала богу, нису употребљена.
- Ускоро потом позвано је
60 немачких грађана пред
суд којим је председавао
конзисторијални
фишкал
Нешић и наложено им је да
сваки од њих у року 2-3 сата1000
гулдена у злату мора да положи,
у противном могу да очекују
непријатности.
Притом
је
поменуто да се ова сума од 60000
гулдена рачуна као репарација
на све Немце, а да ће се виши
износ који је положило 60
људи надокнадити. Репарацију
од 60000 гулдена као таксу на

пожар распоредили су међу
собом сами немачки грађани
Вршца и највећом брзином
сакупили.
- 23. јануара о. г. тадашњег
владику Стефана Поповића
протерао
је
из
Вршца
митрополит Рајачић.
- 14. марта повукао се из
Вршца под заштитом отприлике
40 људи, више пута помињани
заповедник полиције Николча.
- 15. и 16. марта захтевано је
од вршачких , белоцркванских
и гудуричких Немаца један део
њихове опреме за коње и 17.
марта однешен је у панчево.
- 16. априлаодведени су у
Земун госп. Фромбах и још
три немачка грађанина као
заробљеници.
- Одмах након одласка
госп. Николче, наредио је
виши полицијски заповедник
Анђелковић, који је дошао на
његово место, да се вешала
испред
немачке
цркве
уклоне,али су после неколико
дана више немачке главне
улице
поново
подигнута
(белоцрквански пут).
Две
национално
граничарске чете које су овде у
гарнизону смештене биле, као
и 40-50 Срба, који су штитили
шефа полиције, заједно са два
мала топа, повукли су се 3. марта
између 9 и 10 сати пре подне
поново из Вршца и ушли истога
дана у Белу Цркву са око 300
Срба из Вршца. После тога ушле
су у Вршац око 3-4 сата поподне
мађарске трупе без проливања
крви.
- 7. маја кренуо је генерал
Перцл према Панчеву и заузео
га без отпора.
- 8. маја кренуле су мађарске
трупе ка Белој Цркви и напале
су овај град истовремени са три
стране.
- 10. маја пројахао је мађарски
генерал Бем овуда долазећи из

Темишвара за Белу Цркву.
- 20. маја вратило се из
Земуна, из заробљеништва, 10
немачких вршачких грађан.
- 23. маја у част заузећа Пеште
од стране мађарских трупа, на
подстицај мађарског пуковника
Хаутса, испечена су на пијаци
два вола и са хлебом и вином
раздељени су сиромашнима.
Баш овај пуковник је обновио
већ оид 1848. постојећих
шест чета немачке вршачке
националне гарде. Одржао је
овде и у околини регрутацију и
успоставио један батаљон под
именом
“Немачко-банатскихонвед-батаљон”.
- У јуну и јулу начинили су
скакавци између Панчева и
Вршца велике штете.
- Од јуна до 18. септембра
ове годинебеснела је колера
поново у Вршцуи умирало је
сваког дана- само Немаца од
3-4, па и од 8-10 људи.
- Жетва пшенице и зоби била
је оскудна, али жетва јечма,
сена и кукуруза била је врло
издашна. У махунастом поврћу
принос је био осредњи. ове
године било је мало кише и
много врућине. Више од 80000
чокота је сасушено. Самим
тим берба грожђа је била врло
лоша, јер тамо где се иначе
добијало100 ведара вина, могло
се ове године једва 10 добити.
- Крајем јуна начинили су
скакавци у Банатској војној
граници велике штете.
- 20. августа дошла је из
Темишвара
Белоцркванскаграничарска-пешадијска
регимента са шест топова
и неколико кола граната и
улогорила се испред Вршца .
У подне морали су Немци из
вршца јело и 13 бачви вина
војницима у логор да однесу.
Око 4 сата поподне наставили
су војници марш ка Белој Цркви.

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Резултати 6.колa

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 6. КОЛО

Раднички (НП) 3:1 Раднички (СМ)
Железничар 3:1 Вршац
Борац (С) 4:0 Бачка 1901
Раднички (Ш) 1:1 Омладинац
Банат 0:1 ТСЦ
Дунав 2:1 Сента
Оџаци 2:0 Долина
Слога 3:3 Цемент

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

1
1
0
2
2
4
3
2
2
2
2
3
2
1
2
1

1
1
2
1
1
0
1
2
2
2
2
2
3
4
4
5

13
13
12
11
11
10
9
8
8
8
8
6
5
4
2
1

БАНАТСКА ЗОНА
ЖАК 5:1 Полет
Раднички (С) 1:1 Јединство (БК)
Козара 1:0 Раднички Зрењанин
Будућност 1:0 Црвена звезда (РС)
Славиjа 6:0 Младост (Л)
Раднички (К) 3:0 Слога
Вршац Унитед 3:1 Слобода
Пролетер (БК) 2:2 Јединство (НБ)

ТАБЕЛА
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
2
0
0

0
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
5
6

18
15
15
12
10
10
10
9
7
7
7
6
6
5
3
0

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА
ПАНЧЕВО
Резултати 6. колa

остатак тима па је то било све што је
Вршац остварио у голгетерском смислу.
Панчевци су до полувремена повели, а
потом из слободног ударца оверили
победу. Капитен Вршца Перица ранков
имао је прилику да ублажи пораз, али
није прецизан из једанаестерца.
У наредном колу ВРшац у дербију
зачеља дочекује Борац из Сакула. Меч
се игра у суботу на Градском стадиону
са почетком у 15:30 часова

Гол мало за бод: Данило Белић (Вршац)

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЗОНА БАНАТ 6. КОЛО

ТИМИЋ БРИЉИРАО

Вршац јунајтед је предвођен новим
тренером Субићем одиграо најбоље прво
полувреме ове сезоне и већ после 33. минута
игре имао два гола предности и самопоуздање
које је гарантовало други овосезонски тријумф.
На тај начин је шок терапија управе клуба
уродила плодом, остаје да се види да ли и за
дужи период. Вршчани су на овом мечу били
неупоредиво креативнији у нападу у односу
на досадашње и упутили више удараца на
гол него на било којој претходној утакмици.
Таква ситуација на терену погодовала је
надахнутом мајстору Бојану Тимићу, чије је
најбоље издање ове сезоне било пресудно за
решавање питања победника. Тимић је најпре
центрирао Миљану Јовановићу за вођство
1:0, а потом је реализовао једанаестерац који
је оправдано досуђен баш после старта над
њим. Леп утисак о игри Вршац јунајтеда мало је
покварила “жабица” капитена гостију из Нових
Козараца Гавриловића за 2:1, па је резултатска
неизвесност трајала све до последњих пет
минута утакмице. У међувремену су обе екипе
створиле по неколико прилика а пропуштен
је и по један зицер на обе стране. Све је било
јасно у 85. минуту, када је резервиста Ракић
после одличног дриблинга срушен у казненом
простору ривала, а Тимић по други пут био
прецизан са беле тачке.
- Играчи су били мотивисани како смо од
њих очекивали да буду још од првог кола.
Имали смо више од 20 удараца на гол што
говори о великој жељи да се оствари победа.
Требала нам је после периода кризе резултата,
тако да много ведријег расположења чекамо

Асистира и погађа: Бојан Тимић (Вршац јунајтед)
комшијски дерби са нашим пријатељима из
Пландишта. На жалост, нећемо бити комплетни,
изостају Рошуљ, Јовановић и Станковић, док
је под знаком питања Ракић. Ипак, наш циљ
против Слоге је победа, јасан је Славољуб
Мића Субић.
Полет из Избишта је после солидног старта
запао у кризу и убедљиво је поражен од ЖАК-а

ПАНЧЕВЦИ ИШЧУПАЛИ БОД
У ГРЕБЕНЦУ

Слободан тим: Војводина

ВУЛТУРУЛ - ДИНАМО 1945 (ПАНЧЕВО) 1:1 (1:0)

ТАБЕЛА
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0

Фудбалери Вршца ни после шест
одиграних утакмица нису успели да
освоје први бод у новој сезони. У Панчеву
су, у дуелу два тима без оствареног
тријумфа, успели само да дођу до првог
поготка у сезони, али је цео плен припао
играчима Железничара. Вршчани су
лоше ушли у меч, дозволили домаћину
да од првог минута оствари доминацију
и поведе већ у осмом минуту. Данило
Белић је из слободног ударца постигао
леп погодак, али није успео да тргне

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 6. КОЛО

Партизан (У) 4:1 Партизан (Г)
Борац (С) 1:0 Југославија
БАК 3:0 Јединство Стевић
Владимировац 0:3 Младост (О)
Вултурул 1:1 Динамо 1945
Црвена звезда 0:4 Будућност (А)
Слога (БНС) 1:0 Младост (В)

1Динамо 1945 6
2Младост (О)
6
3Будућност (А) 6
4Слога (БНС)
6
5Вултурул
6
6Црвена звезда 6
7Војводина
5
8Партизан (У) 5
9Борац (С)
5
10Младост (В) 6
11БАК		
6
12Владимировац 6
13Југославија 5
14Јединство Стевић5
15Партизан (Г) 5
16Раднички (Б) 0

БОДОВА
И ДАЉЕ НЕМА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – СЛОБОДА (НК) 3:1 (2:1)

Резултати 6. кола

1Козара
6
2Раднички Зр. 6
3Будућност
6
4Славиjа
6
5Јединство (БК) 6
6ЖАК		
6
7Јединство (НБ) 6
8Слобода
6
9Вршац Унитед 6
10Раднички (С) 6
11Раднички (К) 6
12Слога
6
13Полет
6
14Пролетер (БК) 6
15Младост (Л) 6
16Ц. звезда (РС) 6

НОВИ ПОРАЗ И ПРОМАШЕНИ ПЕНАЛ ВРШЦА

ЖЕЛЕЗНИЧАР (ПАНЧЕВО) - ВРШАЦ 3:1 (2:1)

ТАБЕЛА
1Дунав		
2Оџаци		
3ТСЦ		
4Раднички (НП)
5Раднички (Ш)
6Омладинац
7Раднички (СМ)
8Бачка 1901
9Сента		
10Цемент
11Долина
12Слога
13Железничар
14Борац (С)
15Банат
16Вршац
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У Гребенцу је на помолу била сензационална
победа домаћег Вултурула над првим
фаворитом за овогодишњу титулу, Динамом
1945, али су се Панчевци спасли поготоком у
првом минуту надокнаде времена. Изабраници
тренера Предрага Бате Ракочевића су највећем
делу меча били бољи од реномираног ривала, а
повели су у 30. минуту фантастичним поготком
Васиљевића. Био је то еврогол са преко 30
метара удаљености. У другом полувремену
су домаћи имали чак пет стопостотних
прилика да повећају предност, али је просто
невероватно шта нису успели да реализују
Александар Станојловић три пута и искусни
Зоран Стојановић у два наврата. У последњих
двадесетак минута гости из Панчева су преузели
иницијативу и до изражаја долази њихова боља
физичка припремљеност, која је резултирала
касним изједначењем.
Тренер Вултурула је у коментару кола

истакао да су углавном постигнути очекивани
резултати.
-Партизан је потврдио да ће ретко ко у
Уљми ове сезоне моћи да освоји бодове, па
то није успело ни прилично слабој екипи из
Гаја. Борац из Сакула је очекивано искористио
предност домаћег терена против Југославије,
а мене посебно радује да је БАК остварио
прву победу ове сезоне. Качаревци су у Белој
Цркви дефинитивно оповргли прогнозе са
почетка сезоне да ће бити конкуренти за врх
табеле. Младост из Омољице је очекивано
славила у Владимировцу, док убедљив пораз
Црвене звезде код куће против алибунарске
Будућности није изненађење, имајући у виду да
Павлишани традиционално лоше играју у време
Грожђебала. Слога је савладала минимално
Младост из Војловице, на свом, тешко освојивом
терену у Банатском Новом Селу, констатовао је
искусни стручњак Бата Ракочевић.

на гостовању у Кикинди. Ковинци су лакше него
што се очекивало дошли до бодова против
Пландиштана, док је Пролетер у Банатском
Карловцу ремизирао са Јединством из Новог
Бечеја. После шестог кола само јеКозара из
Банатског Великог Села непоражена, у дербију
је на свом терену минималним резултатом
савладала Раднички из Зрењанина.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 5. КОЛО

ХАЈДУЧИЦА БЉЕСНУЛА У
ПОТПОРЊУ

Резултати: Потпорањ - Хајдучица 0:4,
Караш (Јасеново) - Партизан (Кајтасово) 2:1,
Војводина (Селеуш) - Јединство (Влајковац) 2:1,
Војводина (Црвена Црква) - Борац (Врачев Гај)
0:1, Караш (Куштиљ) - Шевац (Кусић) 2:0, Борац
(В. Средиште) - Дунав (Б. Паланка) 3:2, Банат
(Иланџа) - Ратар (Крушчица) 2:0.
Табела: 1. Војводина (С) 12, 2. Војводина (ЦЦ)
12, 3. Караш (К) 11, 4. Јединство 9, 5. Борац (ВС)
9, 6. Борац (ВГ) 8, 7. Потпорањ 7, 8. Банат (И) 7, 9.
Хајдучица 6, 10. Шевац 6, 11. Партизан (К) 6, 12.
Караш (Ј) 5, 13. Дунав 2, 14. Ратар 0 бодова.

ОПШТИНСКА ЛИГА
ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА
Резултати 2. кола: Јединство (Орешац) Победа (Парта) 1:0, Раднички 1927 (Вршац)
- Хајдук (Шушара) 2:1, Омладинац (Загајица)
- Виноградар (Гудурица) 1:3, Банат (Дупљаја)
слободан.
Табела: 1. Виноградар 4, 2. Раднички 4, 3.
Хајдук 3, 4. Јединство 3, 5. Банат 1, 6. Победа 1,
7. Омладинац 0 бодова.
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АТЛ Е Т И К А
КОНГРЕС БАЛКАНСКЕ АТЛЕТСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

ВРШАЧКА КУЛА

федерације, као и сви председници и
генерални секретари 15 балканских
федерација.
Овај скуп, до сада није забележен на овим
просторима, одржан је у Хотелу Вила “Брег”
Поред новог руководства усвојене
су и неке измене статута , као и нови
календар такмичења за 2016.годину.
На челу Балканске федерације остао
је Карамаринов а један од кандидата
за потпредседника био је и генерални
секретар АСС-а Слободан Бранковић.
О детаљима са Конгреса читајте у
наредном броју “Вршачке куле”.

У организацији Атлетског савеза
Србије Вршац је био домаћин
Балканског атлетског конгреса. Елиту
краљице спортова предводили су
нови председник Светске атлетске
федерације Себастиан Коу, као и први
потпредседник Сергеј Бубка.Такође,
и председник Европске атлетске
федерације Свен Арне Хансен и

потпредседник Добромир Карамаринов,
који је уједно и реизабрани председник
Балканске федерације.
Конгресу су присуствовали Габриела
Сабо, бивша олимпијска и светска
рекордерка, данашња Министарка за
спорт у влади Румуније и Роберт Емиан,
још увек актуелни европски рекордер
у скоку удаљ , председник Јерменске

„Вршачки атлетски клуб 1926“ у сарадњи
са СО Вршац, Туристичком организацијом
општине Вршац и Спортским савезом
општине Вршац организовао је 4. по
реду ’’Гожђебалске уличне трке 2015’’. На
овогодишњим тркама учествовали су
такмичари из свих предшколских установа
Вршца, а највећи број најмлађих такмичара,
њих дванаесторо, дошао је из предшколске
установе ’’Плави чуперак’’, као и такмичари
свих вршачких основних и средњих школа,
од којих су највећи број учесника дали ОШ
“Вук Караџић” са 15 такмичара и Гимназија
“Борислав Петров Браца”са 10. У највише трка,
чак 6 од могућих 8, наступали су такмичари
ОШ “Јован Стерија Поповић”. Поред наших
суграђана на овогодишњим Грожђебалским
тркама учешће су узели и Београђани,
Суботичани, такмичари из Банатског
Карловца, Јаношика, Уљме, Влајковца и
Великог Средишта, као и такмичари атлетских
клубова и то АК Смедерево, АК Нови Београд,
АК Партизан Београд, АК Атина Вршац и наш
Вршачки атлетски клуб 1926. На стартовима
трка појавило се укупно 226 такмичара,
чиме смо за 30- ак такмичара премашили
прошлогодишњи број такмичара. Највећи
број учесника било је у трци предшколаца
дечака 2009. годиште и млађи, укупно 45
такмичара, док је најмањи број такмичара у
тркама девојчица 2001/ 2002 и сениорки по
4 такмичарке.
Најмлађа такмичарка на Гожђебалским
уличним тркама 2015 била је Лана Грковић
рођена 2014. године, док је најстарији
такмичар био члан ВАК 1926 Радомир Раша
Поповић 1947. годиште. Волонтери ВАК
1926 у циљу су свим такмичарима поделили
флашице са водом које је обезбедио ЈКП
Други октобар из Вршца и чоколадице које је

ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАО “4. ГРОЖЂЕБАЛСКЕ ТРКЕ”

РЕКОРДАН БРОЈ ТРКАЧА

СТАРТОВАЛА СУПЕРЛИГА

ПОРАЗИ У ПРВОМ КОЛУ

Прошлог викенда стартовала је најквалитетнија стонотениска
лига Србије. Мушка и женска екипа Стонотениског клуба Вршац
наступају у елити и на старту шампионата доживели су поразе.
Мушкарци у Прокупљу од Топличанина 4:2, а девојке у Новом
Кнежевцу против Обилића са 4:1. Мушка екипа Вршца игра у
потпуно промењеном саставу у односу на претходну сезону.
Тим чине: Лука и Матија Јовичић и искусни Горан Коцић.
ТОПЛИЧАНИН - ВРШАЦ 4:2 (Габровски - Л. Јовичић 3:0, Л.
Лупулеску - М. Јовичић 2:3, Јовић - Коцић 1:3, Габровски - М.
Јовичић 3:0, Јовић - Л. Јовичић 3:1, Л. Лупулеску - Коцић 3:1)
Женска екипа у односу на прошлу сезону игра у
непромењеном саставу: капитен Уна Радак, Тијана Јокић и
Ребека Дани. У првом колу Вршчанке су гостовале солидној
екипи Обилића а поен је освојила само млада Тијана Јокић.
ОБИЛИЋ - ВРШАЦ 4:1 (Радоњић - Радак 3:2, Агоштон - Јокић
0:3, Вигњевић - Дани 3:2, Радоњић - Јокић 3:2, Вигњевић - Радак
3:2).

ШАХ
БАНАТСКА ЛИГА ЈУГ 8. КОЛО

ВРШЧАНИ ПРЕД ПРОМОЦИЈОМ
обезбедио Свислајон -Таково Вршац.
Спонзори су били: Руска биљна апотека,
Пингвин, Компакт, Фризерски салон Владо,
Салтикон, СТР Јадранка, Пасат и Ерсте
банка. Медијски спонзори: ТВ Банат, ТВ Лав,
Вршачка кула, Вршачке вести, еВршац и
Вршац мој крај.
На одржаних 14 трка постигнути су
следећи резултати:
Девојчице 2009. и млађе: 1. Маша Стокић АК Смедерево, 2. Анђела Томић АК Смедерево,
3. Ирис Гојковић Београд. Дечаци 2009. и
млађи: 1. Урош Бранковић АК Смедерево,
2. Андреј Мандић ВАК 1926, 3. Огњен Дунат
из Вршца. Девојчице 2008/ 2007: 1. Андреа
Лепир ВАК, 2. Сара Миленковић ВАК, 3. Мина
Митровић ВАК. Дечаци 2008/ 2007: 1. Матеја
Радојевић АК Смедерево, 2. Вук Алексић ОШ
Вук Караџић, 3. Михајло Дарањи ОШ Паја
Јовановић. Девојчице 2006/ 2005: 1. Сара
Стокић АК Смедерево, 2. Милица Мајкић
ВАК, 3. Лана Ивковић АК Смедерево. Дечаци
2006/ 2005: 1. Бобан Павков ОШ Вук Караџић,

2. Борис Хеђеши ОШ Јован Стерија Поповић,
3. Огњен Видић ВАК 1926. Девојке 2003/ 2004:
1. Наталија Дијак ВАК 1926, 2. Клара Рибак
АК Смедерево, 3. Теодора Стевановска АК
Смедерево. Дечаци 2003/ 2004: 1. Лазар
Чанковић, 2. Лука Божиловић АК Смедерево,
3. Лука Савић АК Нови Београд.
-У трци са најмање такмичарки: 1. Ана
Марија Вит ВАК 1926, 2. Тара Владов АК
Смедерево, 3. Настасија Божиловић АК
Смедерево. Дечаци 2001/ 2002: 1. Иван
Ђоковић ВАК, 2. Алексеј Федор Павков ВАК,
3. Миливој Павков ВАК. Средњошколке: 1.
Огњена Михајловић Смедерево, 2. Наташа
Месарош АК Атина Вршац, 3. Бојана Лаушев.
Средњошколци: 1. Петар Мича АК Атина
Вршац, 2.Стефан Живанов “Борислав Петров
Браца” 3. Иван Жарков АК Атина. Сениорке:
1.Моника Вајда, 2. Саманта Гилице, 3. Клара
Вајда све ВАК 1926. Сениори: 1.Бегенишић
Марко АК Атина, 2. Дарио Матицки из
Влајковца, 3.Немања Бабић АК Атина.

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ЗА ЈУНИОРЕ

ВРШАЧКА АТИНА СЕ ПРИБЛИЖАВА ВРХУ
узрасту старијих пионира. У истој
трци солидан резултат остварио
је Петар Мича са временом 24,90
секунди. У конкуренцији јуниорки
на 200 метара Наташа Месарош је
остварила време 32,29 секунди. У
трци на 800 метара Марко бегенишић
је убедљиво водио читавих 600
метара али се префорсирао и на
крају остварио време 2:18, 00 минута.

На државном првенству за
јуниоре у Београду наступило је
5 атлетичара из вршачке Атине.
Најуспешнији је био скакач с мотком
Илија Антал, који је савладао висину
од 270 сантиметара и освојио четврто
место. Изузетно вредан резултат
остварио је Михајло Мандић у трци
на 200 метара, где је са резултатом
23,91 секунди поправио лични
рекорд , иако још увек наступа и у

Р У КО М Е Т
ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

БЕГЕНИШИЋ И РАКОВИЋ ВОДИЛИ ДО ПОБЕДЕ
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - РАДНИЧКИ 1958 (ШИД) 25:21 (11:10)

У изузетно борбеној и неизвесној утакмици вршачки
рукометаши су извојевали прву овосезонску победу и обрадовали
своје најиксреније присталице. Изабраници тренера Бориса
Каракаша нису бриљирали, играли су са доста осцилација, али
жеља за тријумфом их је држала у игри чак и када је противник
био бољи. Гости из Шида су се представили као изузетно
чврст састав, који је своју тактику базирао на јакој одбрани и
контранападима. Такво опредељење је у првих петнаест минута
игре збунило домаће па је Раднички стекао великих четири гола
предности (7:3). Међутим, до полувремена се ситуација на терену
потпуно променила. Младост је загосподарила тереном у свим
елементима игре и уследила је серија Вршчана од 5:0 за вођство
које није испуштано до самог краја. У другом полувремену је
посао домаћим играчима био донекле олакшан, кад је, због
трећег искључења, терен морао да напусти најбољи дефанзивац
Шиђана, Грчић. Младост је у неколико наврата имала прилику да
сломи отпор ривала, али је просто невероватно какве зицере у
контри нису користили, Јоловић, Максимовић и Костић. Ипак, у
самом финишу није било превише узбуђења, јер су прорадили
најефикаснији играчи Вршчана Бане Бегенишић и Душан Раковић,
који су се по седам пута уписали у листу стрелаца.
- По сцилацијама се види да нисмо у пуној форми, и упозоравају

Добар старт: РК Младост Вршац
да морамо појачати одговорност појединаца и дисциплину у
игри. Још увек тражимо себе на неким позицијама, мислим да
ћемо, како сезона одмиче, бити бољи, истакао је тренер Каракаш.
Младост у петак (25. септембра, у Миленијуму дочекује другу
екипу Црвенке.
Резултати 2. кола: Црвенка 2 - Беочин 31:30, Младост ТСК Нова Пазова 26:25, Раднички (Ј.Томић ) - Славија 34:27, Срем (С.
Митровица) - Потисје Плетекс 33:24, Сивац 69 - Војвода Степа
35:28, Хајдук - Кљајићево (петак, 25.9).

Победом у Панчеву против ПАШК-а шахисти вршачког “Боре
Костића” направили су одлучујући корак ка титули и пласману у
виши ранг такмичења. Њихов главни конкурент “Бата Ћосић” из
Опова одиграо је нерешено, 4:4 у Ковину против Радничког, па
су им Вршчани одмакли на два бода предности. Шахисти “Боре
Костића” у последњем колу дочекују управо Ковинце и уколико
не изгубе прославиће титулу.
Резултати 8. кола: ПАШК - Бора Костић 3:5 (Марковић - Ђонин
1:0, Урошев - Митрованов 0:1, Ђукић - Басараба реми, Радевић
- Караси реми, Атанацковић - Петровић 0:1, Марковић - Попов
0:1, Адамовић - Мрђа 1:0, Марија Станимировић меч добила
без борбе), Раднички - Бата Ћосић 4:4, Алибунар - Ковачица
2,5:5,5, Будућност Банатски Брестовац - Слога Пландиште 2,5:4,5,
Униреа Ритишево - Агростепа Иланџа 6,5:1,5
Табела: 1.Бора Костић 22, 2. Бата Ћосић 20, 3. Ковачица 15, 4.
Униреа Ритишево 12, 5. Будућност 12, 6. Слога 10, 7. Алибунар
10, 8. Раднички Ковин 10, 9. ПАШК 6, 10. Агростепа 0 бодова.

ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Резултати 9. кола: Спартак (Дебељача) - Избиште 5:3,
Баваниште - Вултурул - Гребенац 1,5:6,5, Чокот (Гудурица) Јединство (Качарево) 1,5:6,5, Бела Црква - Светозар Глигорић 2
(Панчево) 5:3, Банатски Карловац - Аљехин (Панчево) 8:0, Воја
Поштар (Гај) - Кефало (Омољица) 6:2, Борац Старчево слободна
екипа.
Табела: 1. Банатски Карловац 24, 2. Јединство Качарево 24, 3.
Вултурул 21, 4. Бела Црква 17, 5. Чокот 14, 6. Спартак 12, 7. Борац
Старчево 9, 8. Воја Поштар 9, 9. Избиште 9, 10. Кефало 7, 11.
Аљехин 5, 12. Светозар Глигорић 4, 13. Баваниште 3 бода.

С П О Р ТС К И Р И Б О Л О В
29. КУП ГРАДОВА ОДРЖАН НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ВРШЧАНИ НЕ ДАЈУ ПЕХАР
Традиционални сусрет спортских риболоваца, који су по 29.
пут организовали чланови УСР “Шаран”, одржан је на Градском
језеру. Наступиле су екипе из: Сремске Митровице, Ковина,
Панчева, Доњег Милановца, Новог Бечеја, Алибунара, Рудоваца,
Беле Цркве и Вршца, а међу њима и екипа вршачких ветерана
која је на овом такмичењу прославила јубилеј, двадесети наступ
на Купу градова. Тим поводом су од организатора награђени
пригодним статуама и плакетама. Такмичење у екипној
конкуренцији било је једно од најнеизвеснијих у последње
време, а победнички пехар припао је екипи домаћина, УСР
“Шаран” који је укупно остварио 8 секторских пласмана и
улов од 3, 130 кг. Екипа “Дунав” из Ковина имала је исти број
секторских пласмана и за свега 105 грама слабији улов од
победника па се морала задовољити другим местом. Треће
место освојила је екипа “Штука” из Доњег Милановца. са 12,5
секторских пласмана.
Прво место на стази у појединачној конкуренцији припало
је Тонију Цветановском из алибунарског “Смуђа”, друго место
освојио је Тома Радосављевић из ковинског “Дунава” док је
трећи био Звонко Милер из “Кечиге” из Сремске Митровице.
- Задовољни смо пре свега што су се наши гости осећали
пријатно на нашој манифестацији чиме смо направиули
добру увертиру за јубиларни 30. Куп градова наредне године.
Захваљујемо се на великој подршци општини Вршац и
Спортском савезу, који су помогли да будемо добри домаћини
и организатори, нагласио је председник УСР “Шаран”, Милан
Дрљача.
Шампиони на стази и у организацији: чланови УСР “Шаран
Вршац

Спортске стране уредио :
Бранис лав Јосимов
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