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

СелоВојводинци добило 
је уређена игралишта за 
најмлађе мештане и спортисте и 
рекреаторе. Локална самоуправа 
Града Вршца финансирала је 
сређивање дечјег кутка за игру, 
испред сеоске школе, и спортског 
игралишта. 

- Драго ми је да смо 
омогућили деци у селу да имају 
пристојне услове за игру, као 
и младима да се баве спортом, 
рекао је Чедомир Живковић, 
градоначелник Вршца. Наредне 
године пресвући ћемо спортски 
терен тартаном и ја верујем да 
ће мештани уживати у игри и 
рекреацији.

Мирча Болдовина, директор 
Основне школе „Кориолан Добан“ 
у Куштиљу, истурено одељење 
у Војводинцима, захвалио се у 
име мештана вршачкој локалној 

власти што је обезбедила место за 
игру младим генерацијама.

- До сада нисмо имали 
никакво игралиште, тако да 
нам ова донација локалне 
самоуправе много значи, истакао 
је Болдовина. Љуљашкама и 
кланкалицама највише су се 
обрадовали наши ђаци јер ће 
сада имати место где ће моћи да 
се играју. Уређено је и спортско 
игралиште, постављени су и нови 
голови за мали фудбал.

У сеоској школи у 
Војводинцима има девет 
ученика који прате наставу од 
првог до четвртог разреда, а у 
забавишту их има једанаесторо, 
од којих је петоро малишана у 
предшколском. 

Живковић је најавио да су 
Путеви Србије расписали тендер, 
који ће ускоро бити завршен, 

а након тога почеће радови на 
реконструкцији пута који је веома 
важан за мештане овог села. Пут 
ће водити од Вршца до Месића, 
Куштиља, где је урађен спуст у 
село, затим преко Војводинаца, 
Добричева ка Белој Цркви. 

- То је посао од око 
130 милиона динара и радиће 
га Путеви Србије јер је реч о 
саобраћајници регионалног 
карактера, нагласио је Живковић. 
Овај пут је значајан јер спаја 
скоро сва наша насељена 
места са већинским румунским 
становништвом. 

Ј.Е.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА УРЕДИЛА ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ВОЈВОДИНЦИМА 

НОВИ КУТАК ЗА РАЗОНОДУ АКЦИЈА БАНАТСКЕ  БРИГАДЕ ГАРНИЗОНА ЗРЕЊАНИН

ХУМАНИТАРНИ 
ПАКЕТИ ЗА ПОРОДИЦЕ 

У ОРЕШЦУ  
Припадници Војске Србије Банатске 

бригаде Гарнизона Зрењанин прикупили 
су око стотину килограма хране и исто 
толико средстава за хигијену и уручили их 
социјално угроженим породицама Ванку, 
Јојин и Станисављев које живе у Орешцу. 
На њихов позив, овој акцији која се 
реализује у оквиру пројекта цивилно- војне 
сарадње „Хуманост на делу“ придружили 
су се и локална самоуправа, Центар за 
социјални рад и Црвени крст Вршац. 

Велизар Вемић, члан Градског већа 
задужен за социјалну политику, захвалио 
се припадницима Гарнизона Зрењанин што 
су своју хуманитарну акцију проширили на 
Вршац.

- Припадници Банатске  бригаде 
Гарнизона Зрењанин прикупили су помоћ 
и донели је у Орешац најугроженијим 
породицама, истакао је Вемић. Позвани су 
да се придруже акцији Град Вршац, Центар 
за социјални рад и Црвени крст и сви су се 
одазвали. Ово није крај помоћи и подршке 
породицама из Орешца, Вршац и поменуте 
установе помагаће им у наредном периоду. 
Центар за социјални рад дао је једну 
ширу листу породица које су социјалном 
угрожене, а Банатска бригада је одлучила 
да то буде у Орешцу, јер ово село има дугу 
сарадњу са војском.  У близини Орешца је 
војни полигон, стрелиште, војска долази 
у село, мештани су их лепо прихватили. 
Мислим да је ово леп гест да се Војска 
Србије и припадници Банатске  бригаде 
Гарнизона Зрењанин одуже на један овакав 
начин. 

Секретар Црвеног крста Вршац Бошко 
Митрашиновић подсетио је да ова 
хуманитарна организација већ помаже 
одређени број социјално угрожених 
мештана Орешца.

- Помажемо им свакодневним 
доношењем топлих оброка и ланч 
пакета, а једна од три породице које 
смо данас посетили и прима ту помоћ, 
каже Митрашиновић.  Мислим да би 
требало укључити и  остале две породице. 
Зрењанински Гарнизон нас је позвао да 
се прикључимо акцији и ми смо донели 
по један пакет за сваку од ових фамилија. 
Потребе су све веће, посебно у малим 
местима и оним која су удаљенија од града, 
где је претежно старо становништво.

Гарнизон Зрењанин спровео је низ 
оваквих акција на терену који покрива, 
а то су Средњи и Јужни Банат сем 
града Панчева. То је прилично велика 
територија за хуманитарне акције овог 
типа јер је доста породица које су на ивици 
егзистенције. Своје акције зрењанински 
Гарнизон реализовао је у Међи, Опову, 
Ковину, Алибунару... а у плану су и остала 
места у овом региону.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ БРЕГ ПРВИ ПУТ БЕЗ ИЗЛЕТНИКА

ИЗОСТАО ПРВОМАЈСКИ УРАНАК  
Град Вршац и Туристичка 

организација и ове године 
припремили су се за првомајски 
уранак, али је вршачки брег 1. 
маја био празан, без излетника. 
Туристички радници кажу да не 
памте да се тако нешто икада 
до сада догодило. Вршчани су 
традиционално првомајски празник 
обележавали шетњом по брегу, 
дружењем, роштиљањем. Ове 
године било је само пар излетника, 
а плато код Славише био је празан. 

Претпоставља се да је разлог 
прослава највећег православног 
празника Ускрса који се поклапао са 
1. мајем, а који се прославља у кругу 
породице те су Вршчани одлучили 
да дан проведу у својим домовима. 
Сигурно да је неизласку у природу 
на првомајски уранак кумовала 
и прилично јака кошава која је 
допринела да излетници одустану 
од шетње по брегу.

- Вршачки брег никада 
није био овако слабо посећен, 

чак и радним данима има 
више посетилаца него што је 
то био случај за Први мај, каже 
Ивана Варга, пројект менаџер 
Туристичке организације Града 
Вршца.  Вероватно је то било због 
ускршњих празника које су грађани 
желели да проведу код куће, а 
можда је на то утицала и кошава, 
киша и хладно време. Туристичка 
организација била је спремна за 
излетнике.  Организовали смо 
бесплатан аутобуски превоз за све 
заинтересоване суграђане који не 
могу сами да стигну до Брега за 1. 
мај. Поласци су били у 9, 10, 11 и 
12 сати, а повратак поподне у 15, 
16 и 17 часова. Првог маја био је 
отворен и Туристички инфо центар 
на Брегу где посетиоци могу добити  
туристичке брошуре, информације, 
али и купити освежење и сувенире.

Све је било спремно за 
првомајски уранак као и сваке 
године до сада. Изостали су само 
Вршчани којима је изгледа било 
лепше у породичном окружењу и 
топлим домовима. Шетњу по брегу 
оставили су за неко пријатније 
време, без кошаве и кише.

Ј.Е.Вршачки брег никад празнији за првомајски уранак
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО НОВАЦ ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ 

ПО ДЕСЕТ ХИЉАДА ДИНАРА МЕСЕЧНО ЗА СТРЕЛЦА 
Славко Ћирин, члан Градског већа за 

пољопривреду, потписао је, у име локалне власти, 
уговоре са противградним стрелцима о исплати 
накнаде за њихово ангажовање. Након две године 
проналажењазаконског начина да се стрелцима 
исплати надокнада, дошло се до решења. Закон 
је, након бројних полемика, интервенција великог 
броја локалних самоуправа широм Србије, 
дозволио да се потпишу уговори о ангажовању 
противградних стрелаца.

Према речима Ћирина, локална власт ће током 
наредних шест месеци, колико траје противградна 
сезона, исплатити сваком стрелцу по 10.000 динара 
месечно. На територији Града Вршца има 32 
стрелца који су распоређени у 16 противградних 
станица.

- Ову одлуку донело је Градско веће, а 
исплата ће бити сваког месеца, до 13. у месецу, 
рекао је Ћирин и изразио задовољство што је, 

после напора и договора, коначно издејствовано 
решење за исплату надокнаде стрелцима. Од 
12.8.2015. измењен је закон којим број привремено 
и повремено ангажованих људи не сме да 
пређе десет одсто од  броја стално запослених у 
локалним самоуправама. Ми смо до тада имали 
забрану и нисмо смели да потпишемо уговоре са 
стрелцима и исплатимо их. Сада је та препрека 
отклоњена и данас ћемо потписати уговоре.  
Пошто нема ретроактивне исплате, стари дуг 
према стрелцима преточен је делом у ове износе.

Противградни стрелци су и задовољни и 
незадовољни потписаним уговорима.

- Ја лично нисам задовољан, има колега који 
јесу, кажу боље ишта него ништа, истиче Предраг 
Црепић стрелац противградне станице Павлиш. 
Сматрам да је у реду да нам се исплати комплетан 
дуг Општине према нама. Из свега тога лошега, 
могу да као добро да издвојим Славка Ћирина који 

се, заиста, трудио. 
Сличног је мишљења и Ержебет Вираг из 

противградне станице Ватин:
- Нисмо задовољни, али принуђени смо, 

боље и то него ништа, сматра Вираг. Не дај Боже 
да нас задеси град, да потуче све, онда тек нећемо 
ништа да имамо. Знате, супруг и ја већ петнаест 
година радимо овај посао. А, кад вам мирис барута 
уђе у нос, тешко се то оставља!

Вираг је подсетила да противградни стрелци 
имају редовну везу са Центром у Самошу од кога 
добијају директиве када да дејствују. Сезона траје 
од априла до октобра и дешава се да по 2,3 дана 
имају константно дежурство када су временске 
прилике такве да градоносни облаци прете летини. 

Посао стрелаца није ни мало лак, некада су 
по читав дан везани за радио станицу и налоге 
из Центра, не могу да напусте кућу како би за 15 
минута могли да стигну до противградне станице 
и дејствују. Од РХМЗ месечно добијају по 4.000 
динара што чак и са општинском накнадом  од 
10.000 не чини баш превелику суму. 

Ћирин је нагласио да ће Вршац имати укупно 
108 ракета или 7 по станици, што је недовољно, 
свега 50 одсто од потребне количине. 

- Добили смо информацију да ће због 
рестриктивности републичког буџета локалне 
самоуправе саме да купују противградне ракете, 
истиче Ћирин. Вршац је основао Буџетски фонд за 
пољопривреду из кога ће 3 милиона динара бити 
искоришћено за набавку противградних ракета. Од 
тих средстава купићемо 90 ракета. 

Мада се не може рећи да су задовољни својим 
месечним примањима, стрелци ће бранити небо 
над градом и вршачким селима, јер су прави 
професионалци. Протекле две године радили су 
такорећи без накнаде, добијали су по 3.000 динара 
од државе месечно, али редовно су испуњавали 
своје радне задатке и чували летину у нашем атару.

Ј.Е. 

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ОМЛАДИНСКОМ  ТРГУ  

 У ПЛАНУ КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА  
У току су радови на уређењу двеју улица на 

Омладинском тргу, а локална самоуправа Града 
Вршца најављује тоталну реконструкцију овог 
дела града током наредних годину дана. Тренутни 
радови коштају десетак милиона динара. 

- Желим да најавим да ће се ребалансом 
буџета предвидети средства за реконструкцију 
Омладинског трга по истом узору како смо 
урадили Војнички трг, где је све комплетно 
реновирано, истиче Чедомир Живковић, 
градоначелник Вршца. Исти принцип и начин 
реконструкције применићемо и на реновирање 
Куштиљског насеља, Гудуричког насеља и на тргу 
ког градског гробља и Маргитском насељу. То 
подразумева уређење улаза, прилазних путева, 
стаза и тротоара око зграда и изолацију самих 
објеката. 

Према речима Живковића, радове ће 
финансирати Град Вршац заједно са Републиком и 
Покрајином.  У комплетну инфраструктура треба да 
буде уложено између сто и 150 милиона динара, а 
радови би, према плану, требало да буду завршени 
током ове године. 

Ј.Е. 

Противградни стрелци потписали уговоре са локалном самоуправом
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НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОДРЖАНА УСКРШЊА ШАРЕНИЦА 

НАГРАДЕ ЗА НАЈЛЕПША УСКРШЊА 
ЈАЈА 

Туристичка организација 
Вршца приредила је 
такмичење за најлепше 
украшено ускршње јаје, под 
називом „Ускршња шареница“,  
у суботу,  30. априла, у подне 
на градском тргу. 

На „Ускршњу шареницу“ 
позвана су деца 
предшколских и школских 
установа, као и деца 
старијег узраста  која су 
заинтересована  за такмичење 
у већ офарбаним ускршњим 
јајима као и ликовним 
радовима на тему “Ускрс”. 
Позиву су се одазвали 
малишани из вртића при 
Школи „Кориолан Добан“ чије 
је седиште у Куштиљу, као 
и из Вршца, али и градских 
основних школа „Младост“ и 
„Паја Јовановић“, узраста од 
другог до четвртог разреда.

Деца узраста од три до 
тринаест година донела су на 
трг већ офарбана ускршња 
јаја и предавала комисији која 
је касније оцењивала њихов 
рад и креативност.

Председник жирија био 
је мр Томислав Сухецки, 
академски сликар, коме су 
помагали чланови жирија 
Марија Николајевић (11 
годинa), Јована Чаркић  (6 
годинa) и Миодраг Ковач  (6 
годинa).       

Жири је, са много труда, 

прегледао све експонате и 
изабрао најлепше украшена 
ускршња  јаја чији су аутори 
добили лепе награде.  

Награђени су: трогодишња 
Милица Јовановић, годину 
дана старији  Огњен 
Митровски, Николина  Вукић, 
Страхиња Панчевац, Нађа  
Стојковић, петогодишња 
Теодора Вицикнез, Илија 
Николајевић и Јована  Чаркић 
који имају по шест година, 
осмогодишња Маша Ковач 
и десетогодишња Вишња 
Спорин.

Добитници су били 
задовољни признањима, лепо 
су се дружили, забављао их 
је аниматор, цртали су по 
асфалту, слагали ускршњу 
слагалицу... и све то уз гомилу 
слаткиша.

Ј.Е.

НОВЕ АКЦИЈЕ ВРШАЧКОГ УДРУЖЕЊА ПАРАПЛЕГИЧАРА И 
КВАДРИПЛЕГИЧАРА 

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 
„ПАРАКВАДА” 

Вршачко Удружење параплегичара и 
квадриплегичара ,,Параквад ВШ“ и Студио 
модерних плесова ,,Оља“ организовали 
су заједничку хуманитарну акцију у току 
фестивала ,,Вршац Денс Опен Гран При“, 23. 
априла. Циљ акције је подршка особама 
са инвалидитетом са територије нашег 
града. У току такмичења, чланови Удружења 
,,Параквад ВШ“ организовали су промоцију 
беџева под називом ,,Особе са инвалидитетом 
у срцу Србије“. Овом акцијом прикупљено је 
23.300 динара.

Удружење “Параквад ВШ” подржаве све 
акције особа са инвалидитетом широм Србије. 

- Недавно смо подржали и новосадско 
Удружење “Срећа”, донирали смо им беџеве 
“Особе са инвалидитетом у срцу Србије” и 
дали скромни допринос протесту подршке 
доношењу закона Родитељ - Неговатељ., каже 
Драган Виторовић, председник Удружења  
,,Параквад ВШ“ . Овај закон би омогућио 
родитељима деце са сметњама у развоју да, 
поред туђе неге и помоћи, примају и плату 
и добијају радни стаж као што то добијају 
неговатељи који се обавежу на збрињавање 
туђе деце са сметњама у развоју. Циљ је 
очување породице. Родитељ често не може да 
ради јер мора цео дан да брине о свом детету. 
Овај закон би таквим родитељима омогућио 
финансијску стабилност. Нико дете не може 
волети више од његовог родитеља.

Виторовић се, у име Удружења, захвалио 
свима на помоћи и подршци и најавио 
наставак борбе за све особе са инвалидитетом 
како би били равноправни грађани у нашем 
друштву.

Ј.Е.

Заједничка акција „Параквада“ и Денс студија „Оља“

НА 32. ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ „ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ“ 

ТЕОДОРА СТАНОЈЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ 
Мала велика сликарка, Вршчанка Теодора 

Станојловић добила је још једно признање - 
награду у категорији деце предшколског узраста 
на 32. Ликовном  конкурсу  „Железница очима 
деце 2015“. Конкуренција је била јака. На конкурс 
је стигло 2.754 рада из 159 основних школа и 
радионица и 80 предшколских установа, вртића и 
забавишта. 

Теодора има шест година, воли да црта, каже. 
Награда јој је уручена на традиционалној изложби 
“Железница очима деце”, коју Железнички музеј 
ове године организује 32. пут. Изложба  је свечано 
отворена у великој галерији Железничког музеја 
у Београду, а присуствовали су и генерални 
директор „Железница Србије“  Мирослав Стојчић и 
извршни директори Ненад Кецман и Рајко Ковић.

Скоро 3.000 дечјих радова прегледао је жири 
у саставу: мр Ненад Војичић, академски сликар 
(председник), Јелена Миљевић, историчар 
уметности, Страхиња Вуковић, менаџер уметничке 
продукције и Александар Пфићер, мајстор 
фотографије. Жири је  доделио 9 равноправних 

награда у категорији ликовни радови школске деце, као и 6 равноправних награда за ликовне 
радове у у категорији деце предшколског узраста, 
од којих је једна припала Теодори Станојловић.

Ментор Теодориног  рада је Ружица Тодоровић, 
иконописац Епархије банатске Српске православне 
цркве.

- На њеним радовима истиче се 
експресивност линије, пуноћа емотивног изражаја 
и доживљаја у креативном стваралаштву, каже 
менторка Тодоровић. 

Теодора каже да јој је забавно док црта, јер је то 
њена игра. Она не разуме шта значе награде, али 
их доживљава као нешто веома битно и значајно. 
Свесна је да је њен рад допадљив и то је подстиче у 
свакодневном креативном изражају.

Иначе, ово није прва награда коју је освојила 
шестогодишња уметница. На конкурсу у 
организацији „Пријатељи деце Србије“ у оквиру 
Дечје недеље, Теодора је освојила друго место на 
интернет изложби „Подршка породици-најбоља 
подршка деци“.

Ј.Е.Теодора Станојловић, добитница награде на ликовном  конкурсу 

Награде за најбоље ауторе

Најмаштовитије украшена ускршња јаја
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Милан Стојшић, Вршчанима 
познатији као Жућа, Бађина, провео је у 
рукомету 30 година као активан играч. 
Био је најуспешнији  голман овдашњег 
рукометног клуба. Љубав према овом 
спорту траје и данас. Члан је управе 
вршачке Младости. Спорт је нешто 
најлепше што ће памтити читав живот, 
каже, и поручује младима да се посвете 
спорту јер ће им донети много доброг.

Три деценије провели сте у 
рукомету. Одакле та љубав према 
овом спорту?

- Мени је, уствари, прва и 
једина љубав био фудбал, са 12 и по 
година бранио сам у великом фудбалу. 
Рукомет ми тада није био ни под 
тачком разно. Када сам 1974. отишао у 
Београд, у Графичку школу, тренирао 
сам у Галеници и за викенд долазио 
кући. После два месеца тренирања 
фудбала, тренер ми је рекао: “Или ћеш 
да останеш овде да браниш, или нема 
ништа од тога!“  Тако сам прекинуо 
са фудбалом и прешао на кошарку, 
јер је Графичка школа била код Хале 
спортова на Новом Београду, ту је 
играо Партизан, а мени је то било 
врло интересантно.  Тако сам заволео 
кошарку, тренирао сам мало у Београду, 
мало у Вршцу. А, неко време тренирао 
сам заједно и кошарку и одбојку овде, 
пар месеци. Играо сам пар утакмица за 
кадете кошарку и пар утакмица одбојку. 
Тренер Бата Поповић је одуговлачио да 
ме региструје за прву екипу и напустио 
сам и кошарку и одбојку. После 15- 20 
дана, не сећам се више ни на чији 
позив, дошао сам на рукомет и ту сам 
се задржао ових ситних тридесетак 
година. Тако сам се ја нашао у рукомету. 
Тренирао сам у Београду и Вршцу, а 
недељом у 11 сати играли смо утакмице 
у Порти.

Када сте одиграли прву званичну 
рукометну утакмицу?

- Вршачки Рукометни клуб звао 
се Младост, тренер је био Воја Папић, 
играли смо у Порти, Јужнобанатска 
лига. Прву званичну утакмицу играо 
сам у јесен 1975.  Ја сам тада био 5, 6. 
голман, толико нас је било. На тој првој 
мојој утакмици дебитовао сам, одиграо 
сам целу утакмицу, нису дошли ни Жика 
Симић, ни покојни Клинц Болтежар 
-Монголац. Ничега се не сећам са те 
утакмице, нисам знао ни шта је то 
трема, са 15 година упао сам у прву 
екипу. До краја сезоне нисам имао 
трему, ваљда сам превазишао сам себе. 
Нисам ни знао шта ме је снашло. Ето, то 
је почетак моје рукометне каријере. 

Ко је тада био у првој екипи 

Младости?
- Били су ту: Бацко, Браца 

Милићевић, Жаре Огризовић, 
Часлав Вуков Циле, Миша Каракаш, 
Геџа Дамњановић. Ја једини од 
свих рукометаша нисам имао своју 
генерацију, све сам то прескочио и упао 
у први тим. Међутим, следеће сезоне 
почео је са радом екипа Младост 2, која 
се такмичила у нижем рангу, па сам ја 
и ту мало бранио. Били смо Тиха, Осим, 
Коћец, ја ... 

Били сте врло талентовани. Која 
су била нека златна времена Ваше 
каријере?

- Кажу да сам био талентован, 
али, желим да кажем, да нико није 
радио са мном. Било би другачије 
да је то као данас, да има неко ко ће 
индивидуално да ради са играчем. 
Нисам чак могао ни на ТВ-у да гледам 
рукомет, тада није био популаран као 
данас. Био сам самоук, а у почетку 
ми је било проблем и то што сам 
бранио велики фудбал. А, велики 
фудбал, мали фудбал и рукомет се 
много разликују у начину одбране. 
Требао ми је један добар период 
прилагођавања да направим корекције. 
Када сам напунио 22 године, био сам на 
проби у београдској Црвеној Звезди, 
пар недеља. Тренер је био Михајло 
Обрадовић, Звезда је имала тада моћну 
екипу.  Добио сам месец дана да се 
одлучим да ли ћу да пређем у Звезду. 
Нису ми нудили посао, тада сам радио у 
вршачкој Штампарији, имао лепу плату. 
Нисам смео да рескирам да напустим 
сигуран посао и пређем у Београд 
на минималну Звездину стипендију. 
Моја садашња супруга играла је тада 
одбојку за београдску Црвену Звезду, 
предлагали су ми да будем заједно са 
њом у хотелу, уз неку малу стипендију. 
Није ми се остављао сигуран и добар 
посао у Вршцу, нисам био спреман да 
се отиснем у неку непознату авантуру. 
У праву је био Обрадовић када ми је 
рекао да ћу свакако да се кајем какву 
год одлуку будем донео. И данас се 
кајем, јер он ми је рекао да имам велики 
таленат, невероватан склад покрета 
за своју висину, као високи играч. 
Закључио је да је штета што нисам 
имао никога да ради са мном, да сам 
дошао у Звезду неку годину пре, имао 
бих, каже, сјајну каријеру. Мислим да 
целог живота нећу прежалити што се 
нисам отиснуо и прешао у Звезду. Али, 
оставио сам бар неки траг у вршачком 
рукомету.

Како је изгледала Ваша спортска 
каријера у Вршцу?

- Било је ту и успона и 
падова у РК Младост, који се једно 
време звао Мелинг Младост, затим 
Колонијал . Највећи успех остварили 
смо пласманом у 2. Савезну лигу 
Југославије, у сезони 1992/93. Био је то 
највећи успех док сам ја играо рукомет, 
после су наши ушли у 1. Б лигу. Али, 
ми смо се тада ослонили само на наше 
снаге, сви смо поникли из вршачког 
клуба, без играча са стране. Био је 
то највећи успех те моје генерације, 
коју ми зовемо златна генерација. 
Играли смо квалификације у Панчеву, 
против Гоше из Смедеревске Паланке, 
добили смо их  и ушли у виши ранг. И 
тада, уместо да славимо и уживамо, 
морали смо да играмо као домаћини 
у Качареву и Панчеву, јер Вршац није 
имао халу. Следеће године испали смо 
из тог ранга, одлучивао је 1 бод. Имали 
смо изузетно перспективну екпу, али 
недостатак хале, судије Панчевци нису 
нас волели јер смо избацили њихов тим 
из борбе за улазак у виши ранг. Били 
смо у немилости и судија и делегата. 
Наши гледаоци нису могли да нас 
прате и говорили су нам да је боље да 
испаднемо и да се вратимо да играмо 
овде. Тако је то била једна кратка 
епизода. Испали смо, али смо после 2 
године поново ушли у виши ранг. Онда 
је кренуло са довођењем играча, није 
то више било то. У реду је када у тим 
дође пар играча, али кад их је много па 
гледаоци питају који су овде наши?!

Ко је све од Вршчана играо у тој 
Вашој генерацији?

- Били су ту браћа Дејан и Бане 
Јосимов, Неша и Слободан Шашарога, 
Тибор и Драган Туркан, затим мој 
кум Бата Марић, Бобан Бекић, Лаза 
Токин, Миле Милковић, Дејан Спремо 
и ја од голмана, Срђан Ђорђев, мој 
шурак Милан Михајловић, Драган 
Ћирић, касније су нам се придружили 
Бранко Ковачевић Шубара и Здравко 
Стојановић, дошли су из Завидовића, 
као избеглице, радили су код Стеве 
Таталовића у Мелингу. Тренери су нам 
се мењали, Жаре Огризовић, Жика 
Симић, Миломир Џике Инђић, Миле 
Брацо Бојиновић. 

Рукомет је био у најнеповољнијем 
положају од свих вршачких 
спортова, недостатак хале, новца. 
Шта је било то што вас је везивало и 
давало снагу да постижете успешне 
резултате?

- Ми смо сви волели рукомет, а 
и дружили смо се и ван терена. Дисали 
смо као један. Мислим да је то нешто 
што недостаје овим генерацијама. Нама 
је била част да репрезентујемо овај 
град, млади се смеју када им то данас 
кажем. Била је част, привилегија да се 
избориш да уђеш у првих 12 играча, па 
у прву екипу. Нисмо добијали никакве 
паре, био сам потпуни аматер од првог 
до последњег дана док сам играо. Али, 
и да сам играо за паре, боље од овог не 
бих могао. Јер, ми смо увек давали више 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 9, БРОЈ 104, 26. ЈУЛ 1983.

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА ПИЛОТА  
Средином јула на пригодној свечаности у Пилотској 

школи ЈАТ-а у Вршцу директор Милош Шуњеварић 
уручио је двадесеторици младића из НР Гвинеје 
дипломе професионалног пилота са овлашћењима за 
инструментално летење. Свечаности је присуствовао и 
секретар  Амбасаде НР Гвинеје у Београду Секоу Камара.

За 2,5 године школовања у Вршцу, младићи из НР 
Гвинеје имали су 1890 часова теоријске и 240 часова 
практичне наставе. Иначе, од 1956. године у Вршцу је 
звање пилота стекло око 500 људи из несврстаних и 
неангажованих земаља, као и више од хиљаду младића 
из свих крајева наше земље.

Када је реч о Пилотској школи ЈАТ-а вреди истаћи да 
је почела изградња савремене асфалтне писте дугачке 
1000 и широке 25 метара. Осим мањих летелица, које 
служе за обуку пилота, писту ће моћи да користе и 
мањи путнички авиони до 50 седишта. Вредност радова, 
који треба да се окончају до 10. септембра, износи 45 
милиона динара, а извођач је “Војводинапут”.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 9, БРОЈ 106, 14.СЕПТЕМБАР 1983.  

ОД КАМЕНА ТЕМЕЉЦА 
Куштиљ ће, како обећавају извођачи радова из 

Илијаша, кроз два и по месеца имати нову основну школу 
са пет учионица, зборницом, кухињом и помоћним 
просторијама. Паре за зграду (9,95 милиона динара) 
обезбеђене су из самодоприноса мештана, од СИЗ-а 
образовања РО “Братство – јединство”, затим од ООУР-а 
“Вршац”, ООУР-а “Младост”.

Симболично постављање камена темељца, учинио 
је то председник ОК ССРНВ Јонел Ђан – обављено је 3. 
септембра на дан Куштиљске социјалистичке славе.

Мештани Куштиља су тога дана, заједно са својим 
гостима и војницима оближње карауле положили венац 
на споменик младом револуционару Кориолану Добану- 
погубљеном пре 40 година.

Пре почетка свечане седнице Месне конференције 
ССРН у Дому културе одата је пошта недавно преминулом 
народном хероју Иси Јовановићу, а након подсећања 
на борбени пут јужнобанатских партизана, о чему је 
говорио Стефан Лучијан, уручене су плакете заслужним 
организацијам и појединцима. Ова признања Куштиља 
примили су: Караула “Кориолан Добан”, Туристичка 
организација “Излетник” из Београда, Извиђачки одред 
“К.Добан” из Гребенца, Пионирски одред “К. Добан” из 
Уздина, а од  појединаца: Александар Васић, Чапајев, 
Власта Вукетић, Миле Чолаков, Бранислав Попов 
Миша, Петар Кукић, Петар Буцу и Јон Тапалага. Овом 

ИНТЕРВЈУ
МИЛАН СТОЈШИЋ- Ж У ЋА, ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ У РУКОМЕТ У: 

ЗА СПОРТ СУ ПОТРЕБНИ ТАЛЕНАТ, ВОЉА, 
ИСТРАЈНОСТ   

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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од сто одсто себе и на тренинзима и на 
утакмицама. 

Где сте све ишли са клубом на 
припреме?

- Ја, уствари, имам две 
неиспуњене жеље: да одем на 
заједничке припреме и одиграм 
утакмицу у хали у Вршцу. Ни једна ми 
се није испунила, а нису неке велике 
жеље, а нисам ни био много у рукомету, 
само 30 година. Замало да одем на једне 
припреме. Када сам прешао у Иланџу да 
играм, вршачки рукометаши су отишли 
на припреме. Могао сам још да играм 
за Вршац, али нисам баш редовно 
тренирао, па су тражили да пустим 
млађе да бране, да стекну искуство. 
Тако смо Тибор Туркан, Синиша Папић, 
Лаза Токин и ја прешли да играмо за 
Иланџу. Провео сам тамо непуне 4 
сезоне, од 2001. Ту сам завршио играчку 
каријеру. Ако ме неко пита колико сам 
утакмица одиграо, не знам да кажем. За 
тих 30 година, било их је сигурно много.

Било је у спорту и срећних и 
тужних тренутака. Којих се утакмица 
сећате?

- Сећам се турнира за 
Грожђебал и за Дан ослобођења 
Вршца. На једном од њих био је гост 
београдски Партизан, јака екипа, 
мислим да ми је то била утакмица 
живота. Утакмицу смо изгубили, али ја 
сам бранио фантастично.  Увек сам био 
посебно надахнут за добре противнике. 
Памтим и утакмицу у Панчеву, 
квалификације. Био сам прилично 
повређен, лево колено, али пружио сам 
сјајну партију. Рекао сам да ћу овакву 
утакмицу играти ако треба само на 
једној нози. Нисам хтео ни блокаду 
да примим, бандажирао сам ногу и 
одиграо целу утакмицу. Прогласили су 

ме за играча утакмице. Ми ту утакмицу 
једноставно нисмо смели да изгубимо, 
сви смо били одлучни и истрајали у 
жељи за победом. 

У чему је лепота спорта?
- Велика је разлика између 

спортиста и људи који никада нису 
потрчали за лоптом, у развоју, здрављу, 
бројним пријатељима... Ми нисмо 
пропутовали свет, али лепо је кад 
видиш да у сваком месту имаш неког 
пријатеља из времена спорта, кад се 
сећате оних лепих тренутака. То је 
најлепша награда, јер ми смо били 
аматери. Та су пријатељства трајна, 
са играчима, судијама, гледаоцима 
који те препознају на улици... Важан 
је тај спортски дух који нас је везао, 
другарство, заједништво. То је нешто 
што се преноси и у приватни живот, и на 
посао. 

Завршили сте играчку каријеру, 
али Ви сте и даље у рукомету. Како?

- Желим да нагласим да ја 
нисам одиграо опроштајну утакмицу 
у Младости, док су неки играчи имали 
и 2-3. Можда и даље рачунају да ћу 
да се активирам?! Нисам ни бесан, ни 
љут, али не могу то да им опростим. 
Прошло је 15,16 година да ја нисам ни 
крочио у клуб, можда сам погледао 2 
до 3 утакмице. Схватио сам да нисам 
једини, да и други спортисти имају 
исти третман од својих клубова када 
престану да играју и да осећају исто као 
ја. Прошле године, крајем јуна, сасвим 
случајно разговарали смо неколико нас 
из ове наше генерације рукометаша, 
Бобан Бекић, Бата Марић, Таталовић и 
ја, да уђемо у управу клуба. Ја сам био 
против, али кум је рекао да неће без 
мене, тако да смо заједно покренули 
акцију, добро засукали рукаве и 

направили овој генерацији максималне 
услове за напредовање. Ушли смо у 2. 
лигу север, а сад смо на путу да уђемо 
у 1. лигу север. Други смо на табели, а 
први и други директно улазе у виши 
ранг. Нико у Србији сада нема боље 
услове за рад од наших рукометаша, од 
хале, теретане, свлачионица... 

Ви сте међу првима у Вршцу 
отворили приватну штампарију. 
Како су тада били услови за малу 
привреду?

- Моја струка је графички 
техничар, и све до 1994. радио сам 
у друштвеној Штампарији у Вршцу. 
Приватну штампарију сам отворио 1989. 
под именом Сирпи. Једно  време сам 
радио у обе штампарије, а када више 
нисам могао да нађем заједнички језик 
са мојима у Штампарији, почео сам да 
радим само у Сирпију. Било је то време 
када је могло да се живи од тог рада, 
било је тешко, напорно, али успевао 
сам. И данас волим штампарство, али 
сада се бавим другим послом и не могу 
све то да спојим. Од 2003. проширио 
сам делатност СЗР Штампарије Сирпи 
и почео да радим ванлинијски превоз 
путника и робе у друмском саобраћају. 
Набавио сам комби возило, радио 
сам туре по Србији, нисам ишао у 
иностранство. Од децембра 2006. 
направио сам уговор са нашим ПИО 
фондом и Панчевом и сваког радног 
дана превозим пацијенте на линији 
Вршац - Сремска Каменица - Вршац. 
Превозим пацијенте из града и околних 
села у Сремску Каменицу.

Реците нам нешто о себи. Да ли сте 
Вршчанин родом?

- Да, рођен сам 11. априла 
1960, у Вршцу. Детињство бих волео 
да заборавим, јер није било баш 
најсрећније. Имао сам старију сестру 
Љиљану која је умрла пре 3 године. 
Отац Борислав умро је пре 2 године, 
а мајка Тереза умрла је на ћеркин 
рођендан пре 9 година, 29. новембра 
2006. Детињство сам провео у Вршцу, 
завршио сам ОШ “Вук Караџић”, Порта 
ми је била суђена. Становао сам у 
Синђелићевој, на 3,5 минута од Порте. 

Када сте формирали своју 
породицу?

- Део породице формирао сам 
2. септембра 1978. када смо почели да 
се забављамо моја садашња супруга 
Цица, Мирјана Михајловић, и ја. Имао 
сам 18, а она 15 година. Остали смо 
заједно 37 година, мислим да је то 
данас реткост. Цица је играла одбојку, 
тако да нам је и спорт био заједничка 
љубав. Ћерка Катарина- Тина родила 
се 1993, 29. новембра, тако да ћемо 
ми тај некадашњи југословенски 
празник славити до краја живота.  Тина 
је прво тренирала тенис, а касније 
је прешла на одбојку, тренирала је и 
играла до пре годину дана за вршачки 
клуб. Тенис је, ипак, спорт за људе са 
мало дубљим џепом тако да нисмо 
могли то да испратимо.  Тина студира 
агроекономију на Пољопривредном 
факултету у Земуну. 

Шта бисте, као дугогодишњи 
спортиста, могли да поручите 
младим генерацијама и њиховим 
родитељима?

- Свима им препоручујем 
да је боље, здравије и лепше да се 
млади баве спортом, да ту троше 
своју енергију, а не на друге ствари. 
Изградиће се квалитетније и боље и 
као млади људи и као личности. Наши 
родитељи нису могли да нас утерају у 
кућу са улица и игралишта, а данас децу 
не могу да истерају из куће напоље, 
да их одвоје од компјутера, таблета, 
телефона. Мислим да смо ми здравије 
одрастали, посебно спортисти. Јер, 
спорт је нешто предивно, од другарства 
до свега осталог што пружа. А, када 
сад погледам, заиста ми је спорт много 
пружио. Требало је уложити и труд, 
вољу, истрајност, таленат, али спорт 
много враћа. 

Јованка Ерски 
Фото: Лична архива 

свечаном скупу, на којем се у име добитника признања 
захвалио Бранислав Попов- Миша присуствовао је- 
поред представника овдашњих друштвено-политичких 
оргаизација- и Петар Јовановић.

  
 

ВРШАЧКА КУЛА,ГОДИНА 9, БРОЈ 108,  15. ОКТОБАР 1983.  

АСФАЛТ ПРЕКРИО СЕОСКЕ УЛИЦЕ 
Прошле недеље у Војводинцима је на свечан начин 

обележен завршетак асфалтирања пута кроз насеље, као 
и сеоских улица. Симболично пресецање траке обавио 
је председник Скупштине општине Вршац Гроздан 
Лековски. Истога дана обележена је и 50 годишњица 
постојања и рада Фудбалског клуба “Фрација”.

На свечаности у центру Војводинаца пред 
окупљеним житељима и гостима међу којима је био и 
члан Председништав ПК ССРНВ Мојсе Костић, говорио 
је Виорел Панчован, председник Скупштине месне 
заједнице. У пригодном програму учествовали су 
рецитори вршачке Школе  “Борислав Петров Браца”  
и чланови познатог дувачког ансанбла “Фанфара” из 
суседног села Куштиља.

Вредност радова на асфалтирању улица процењује 
се на око 13 милиона динара. Уз вишегодишњи 
добровољни рад мештана, средства за асфалтирање 
улица обезбеђена су из месног самодоприноса 
и од прилога становника Војводинаца, који су на 
привременом раду у иностранству.

  

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 9, БРОЈ 110, 25.НОВЕМБАР 1983. 

“РУПА” ЗАДРЖАЛА САМО ИМЕ
Нешто се дешава. Град је излепљен плакатима. Свечао 

отварање, уторак 16. новембар... Место збивања- “Рупа”. Неко 
се сетио да треба дугогодишњу замисао око преуређења још 
једног кутка за младе, спровести у дело.

Први утисак који се намеће уласком у происторије 
дискотеке (“стари” Дом омладине у улици Маршала Тита ), јесте 
– уложено се исплатило. Нова “Рупа” се у многоме разликује од 
некадашње. Атмосфера је много пријатнија, приснија, једном 
речју, баш онаква какви су то млади очекивали.

Нешто више о радовима и уложеним средствима рекао 
нам је Ђорђе Гуга , управник Дома омладине. Средства од 
око милион динара обезбеђена су од продатих улазница 
прошле године. Нова “Рупа” је искључиво дело омладинаца, 
изузимајући електро-радове које су обавили радници РО 
“Дехидратор”. Омладинцима је својски помогао и Јовица Томић, 
студент Академије примењених уметности.

Иначе рад дискотеке, односно “кафића”, ускоро ће 
проширити и преко дана. ЗА сада се предвиђа и једна новина 
уторком ће се ту скупљати ”старија” омладина, односно 
студенти, радници и сви они који су на неки начин “прошли” 
дискотеку у класичном смислу. Уторком поподне и увече 
организоваће се гостовања позоришних и филмских уметника 
и да не набрајамо. Најбоље је да посетите овај ”кафић” и да се 
лично уверите.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВРШАЦ:

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА, ОСНОВА КВАЛИТЕТНОГ 
РАДА 

У организацији Геронтолошког центра у Кањижи, одржана је едукација 
за водитеље случаја из центара за социјални рад и стручних радника 
запослених у установама за смештај одраслих и старијих корисника. Скупу је 
присуствовала Татјана Даничић, психолог Центра за социјални рад у Вршцу, 
која истиче да је континуирана едукација основа квалитетног рада.

- Тема стручног скупа, „Треће животно доба-тешкоћа или шанса“ била 
је посвећена старима и одраслима који се налазе на смештају у установама 
социјалне заштите, каже Даничићева. Потреба за доживотном активношћу 
и образовањем је неминовна и означена као важна у свим стратешким 
документима која се односе на заштиту корисника услуга у систему социјалне 
заштите, а нарочито оних старијих.

Након представљања и упознавања учесника, предавачи вршачки психолог 
Татјана Даничић  и Владимир Хајдер, дипл. правник, директор Геронтолошког 

центра у Кањижи, говорили су, најпре, о теоријским питањима везаним за 
област заштите старих који се налазе у установама социјалне заштите. Други 
део предавања, посвећен практичним знањима и искуствима из ове области, 
био је од учесника праћен са великом пажњом. 

- Након кратког подсећања колега на знања која се тичу психолошких 
процеса важних за учење и стицање нових знања, карактеристика старости, 
као животног доба и тешкоћа које са собом носи адаптација корисника који 
долазе на смештај у установу, стручни радници су, са великим занимањем, 
пратили део излагања који се односио на знања до којих се дошло у пракси 
и непосредном раду са старима на институционалном смештају, наглашава 
Даничићева. Питања мотивације старих за учење и стицање нових знања, 
одабир садржаја који ће им бити понуђен,  процес упознавања шире јавности 
са новом активношћу која се у установи спроводи, укључивање породице, 
сродника и пријатеља, биле су само неке од тема којима смо се бавили на 
овој едукацији. Посебно је било истакнуто које су карактеристике процеса 
учења у старости, а да смисао учења у старости не треба да буде само стицање 
нових знања него дружење и актуализација постојећих потенцијала сваког 
појединачног корисника. Колеге су биле изузетно задовољне квалитетом 
презентованог садржаја и разумљивошћу.

Едукацији је присуствовало тридесетак стручњака из геронтолошких  
центара у Суботици, Кикинди и Кањижи,  Дома за одрасле и старе „Batthyaneu“ 
из Кањиже, домова за старе и пензионере у Кули и Апатину, Центара за 
социјални рад Суботице, Кањижа, Апатина, Чоке и  Новог Кнежевца.

- Одлуком Коморе социјалне заштите овај скуп одобрен је као 
едукација без провере знања и носио је одговарајући број бодова, у складу 
са Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, 
за предаваче и организатора 10 бодова, а за остале, активне учеснике, по 5 
бодова, истиче Даничићева.

Скуп је био са пажњом праћен у лоланим медијима у Кањижи, а присутне 
је поздравио господин Еде Сарапка, члан Већа Општине Кањижа, задужен за 
питања социјалне заштите.

Ј.Е.
Татјана Даничић, предавач на едукацији у Кањижи

МИНИСТАРСТВО РАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОДЕЛИЛО ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКИМ ФАРМАЦЕУТИМА

У ХЕМОФАРМУ НАЈБОЉИ УСЛОВИ ЗА РАД   
Компанија Хемофарм добитник је Националног 

признања „28. април“ за преданост вредностима 
безбедности и здравља на раду и ширењу 
културе превенције. Ово је друга година за 
редом да Хемофарм добија признање за бригу 
о 2600 запослених у једној од најосетљивијих и 
најзахтевнијих индустрија. 

На свечаности у Атељеу 212, којој је 
присуствовао и министар рада, запошљавања и 
социјалне политике Александар Вулин, Управа 
за безбедност и заштиту на раду доделила је 
признања правним лицима, предузетницима и 
појединцима поводом 28. априла – Светског дана 
безбедности и здравља на раду. 

Генерални директор Хемофарма Роналд 
Зелигер истакао је да ова компанија сваке године 
у едукације из ове области, уложи више од 300.000 
евра и  да се сваки евро исплати. 

- Ова награда је још један доказ који 
потврђује да је Хемофарм компанија која је 

најпожељнији послодавац у области фармације 
више година уназад , рекао је Зелигер. Статистика 
говори да смо у 2014. години  смањили повреде 
за 4,3 одсто, и нисмо убележелили ниједну 
професионалну болест. Највећи степен повреде је, 
да будем прецизан, благо угануће чланка. Овакав 
статус нисмо заслужили само зато јер редовно 
стижу плате, које су, разуме се, најважнији елемент 
у радном односу. Пожељност једне компаније мери 
се свеукупном бригом о појединцу, а код нас је то 
ствар стратешког опредељења. 

 Хемофарм запошљава 2.600 радника на више 
производних локација у Вршцу, Шапцу, Подгорици, 
Бања Луци и Београду. У сваком сегменту рада 
Хемофарм примењује све светске стандарде 
заштите животне средине и управљања заштитом 
здравља и безбедности на раду, а највиши ниво 
безбедности потврђен је и кроз увођење стандарда 
ОHSAS 18001.

Осим испуњавања највиших захтева за 

безбедност и здравље на раду, Хемофарм води 
рачуна и о здрављу запослених, не само у складу са 
врстом делатности, већ и у контексту савременог 
живота.  У оквиру Хемофарма доступни су и 
стручни сарадници за пружање психосоцијалне 
подршке запосленима и њиховим породицама, 
како би на најквалитетнији начин избалансирали 
своју каријеру са породичним животом. 

Милан Смољановић, директор Сектора општих послова

Овогодишњи добитници признања “28. април” 
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Млади сликар Иван Блануша рођен је у Вршцу 
1980. године. Школовао се у Београду и Новом 
Саду, основну и средњу школу за дизајн завршио 
је у Београду, да би 2004. године уписао Академију 
Уметности у Новом Саду, смер сликарство. 
Дипломирао је 2009. године, а 2011. завршио и 
мастер студије, смер сликарство, код професорке 
Босиљке Зиројевић. 

Излагао је самостално у Новосадском 
отвореном Универзитету у Новом Саду, септембра 
2008. године, затим на Академији уметности у 
Новом Саду 2011. године (Одбрана мастер рада, 
Симболи урбаног) и у Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“ у Београду 2012. године 
(Трагови урбаног). Учествовао је и на колективним 
изложбама: Завршна изложба студената четврте 
године, Академија уметности у Новом Саду, јун 
2008, Пројекат „Уметност у Војводини данас“, 
Суботица, Нови Сад, мај – новембар 2008. године, 
Феномен Геометрије, Ноћ музеја, Нови Сад и 
Вршац, март 2009. године, Прва ликовна колонија 
Накучани, Галерија Културног центра, Шабац, 
2010. године, Годишња изложба УЛСШ, Шабац, 
2010. године, Октобарски салон, Народни музеј, 
Шабац, 2011.године, Годишња изложба УЛСШ, 
Шабац, 2011.године, Пријем нових чланова 
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд, 2012, 
Пролећна изложба УЛУС-а, Павиљон „Цвијета 
Зузорић“, Београд, 2012, Пролећна изложба УЛСШ, 
Галерија Културног центра, Шабац мај – јун 2012, 
Тријенале цртежа и мале пластике, Павиљон 
„Цвијета Зузорић“, Београд јули-септембар 
2012, Јесења изложба УЛУС-а, Павиљон „Цвијета 
Зузорић “, Београд, 2012, Пролећна изложба 
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић“ , Београд, 
2013, Октобарски салон, Народни музеј, Шабац, 
2015. године, Јесења изложба УЛУС , Павиљон 
„Цвијета Зузорић“, 2015. године, Годишња изложба, 
Народни музеј, Шабац, 2015. године, Новогодишња 
продајна изложба, УЛУС, „Цвијета Зузорић“, 
Београд, 2015. године. 

Блануша је члан Удружења ликовних стваралаца 
Шапца (УЛСШ) и УЛУС-а. Од 2012. године је у 
статусу самосталног уметника, а у периоду 
2013/2014. радио је и у просвети, у ОШ „Бранко 
Радичевић“ из Уљме и ОШ „Жарко Зрењанин“ из 
Избишта. 

Пре Академије завршили сте средњу 
школу за дизајн у Београду. Значи ли то да је 
ликовност одувек била ваше интересовање? 
Када сте и како одлучили да се бавите 
визуелном уметношћу? 

- Завршио сам школу за дизајн у Београду , али 
моје интересовање за ликовност или ликовну 
уметност почиње у седмом, осмом разреду ОШ 
„Раде Кончар“ у Београду. Слушајући и учећи 
у Школи за дизајн, схватио сам да је визуелна 
уметност, односно сликарство мој будући позив. 

Сликарство сте на Академији уметности 

у Новом Саду уписали 2004. године. Како 
је дошло до тога? Да ли је Академија 
преусмерила или само надоградила ваш стил и 
афинитете стечене претходним школовањем? 

- Уписао сам Академију уметности у Новом 
Саду 2004. године из првог покушаја. Са својим 
радовима, цртежима и сликама нашао сам се 
на шестом месту и тиме сам аутоматски био на 
буџету. Наравно, томе је претходио мукотрпан 
рад, вишемесечне припреме у Шуматовачкој 
школи у Беораду, па затим код проф. Радомира 
Кнежевића... У прве две године студија црта се и 
слика по моделу, а током треће и четврте године 
ми сами бирамо свој стил и правац у уметности. 
Ја сам се тада одлучио за стил геометријске 
апстракције и тога се држим и данас. Дакле, 
геометријском апстракцијом бавим се десетак 
година. 

Рођени сте у Вршцу, школовали сте се у 
Београду и Новом Саду. Где данас живите и 
радите? 

- Рођен сам у Вршцу, где имам кућу од покојних 
бабе и деде. Дипломске и мастер студије по 
Болоњи сам завршио у Новом Саду, а онда сам се 
вратио у Београд. 

Може се рећи да сте још увек на почетку 
каријере. Како је ваш развојни пут као 
уметника текао до сада? 

- Налазим се на почетку бављења геометријском 
апстракцијом. Уметници радећи свој посао 
пролазе кроз различите фазе и као и сви, и они 
имају успехе и неуспехе током своје каријере 
у већој или мањој мери. Не дешава се увек да 
каријера уметника тече само узлазном путањом. 
Неки уметници бивају схваћени и признати тек 
кроз рецимо двадесет или тридесет година. 

Шта су теме ваших радова? 
- На својим радовима сводим лица града 

на геометриске облике, поља и измишљене 
праволинијске облике који су ослобођени од 
било каквог утицаја, мог односно унутрашњег 
и спољњог, конкретног или измишљеног. Они 
представљају суштину простора, било дубине или 
празнине. Понекад се на мојим радовима налази 
слово или број као знак или симбол људског 
постојања и времена у којем живимо. 

У којој техници најрадије стварате? О којим 
форматима је реч? 

- Радим у различитим техникама, али највише 
сам се задржао радећи са акрилним бојама и 
комбинованом техником. У комбинованој техници 
користим акрилне боје и угљен за цртање.
Формати мојих радова су различити, од 50/50 
цм, 100/70 цм, 100/100 цм до 120/100 цм, што је 
формат у ком углавном радим. 

Ком стилу припадају ваши радови, о каквој 
је естетици реч? Можете ли да одредите чија је 
уметност утицала на вас као ствараоца, шта вас 
је обликовало као аутора? 

- На моју уметност утицала су дела Миодрага 
Протића, Стојана Ћелића,Лазара Возаревића, а од 
иностраних, дела Пита Мондријана, Ханса Арпа, 
Казимира Маљевича, Кандинског... наравно, не 
ради се о имитацијама, моја дела имају лични 
печат. 

До сада сте имали четири самосталне 
изложбе и излагали сте на двадесетак 
колективних изложби. Колико је за младог 
уметника битно да буде присутан на сцени? 

- Када човек не ради или није креативан у 
свом послу, као да и не постоји. С обзиром да се 
налазим на почетку каријере и када узмем у обзир 
кризу институција, поремећене вредности,лошу 
селекцију и у приватном и у јавном сектору, 
слаб откуп слика и од приватних и од државних 
институција, незапосленост младих уопште и 
одлазак младих у иностранство, морам бити 
задовољан оним што сам до сада постигао. 

Где је у Србији тренутно место сликарству? А 
где се налазе млади уметници? Мислите ли да 
је уметност генерално довољно заступљена у 
медијима и јавном животу? 

- Положај младих уметника је генерално 
гледано тежак. Да би се један уметник доказао 
мора да прође десет или петнаест година, ако 
не и више. Ниједан успех не долази преко ноћи, 
осим ако се не користе пречице, познанства, 
рођачке везе... Генерално гледано, посао и 
положај уметника у друштву је такав да уметници 
морају да се доказују кроз цео свој живот и тако 
је од памтивека до данас. Од наших уметника 
у позитивном смислу издвојио бих Јелену 
Средановић, Тадију Јаничића, Данијела Бабића... 
Уметност је у медијима слабо заступљена или је 
заступљена на погрешан начин. Форсирају се кич, 
шунд, ријалити програми... 

Бавили сте се и педагошким радом. Каква 
су ваша искуства на том пољу и да ли је тај део 
вашег посла на неки начин утицао на ваше 
стваралаштво? 

- Радећи као наставник ликовног нешто више 
од две године, имао сам прилике да упознам доста 
вредне и талентоване деце.Да ли ће неки од њих 
поћи путем ликовних уметности или не, показаће 
време, као и њихов рад и труд. 

Т.С. 
Фото: Лична архива 

ИВАН БЛАНУША, СЛИКАР  

ГЕОМЕТРИЈСКА АПСТРАКЦИЈА КАО СУШТИНА ПРОСТОРА  

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ  
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ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ 
Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова, 

док се Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска 
позоришна традиција у великој мери је обележена чињеницом да су у њеном 
стварању учествовале различите етничке заједнице које су настањивале ове 
просторе, а вишејезичност и естетска разноликост и данас су епитети којима 

се позориште које настаје на овом тлу може похвалити. 
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави 
Заједница професионалних позоришта Војводине која је основана 1969. 
године у Новом Саду, а да би се културна баштина сачувала, 1982. године 

основан је и Позоришни музеј Војводине. 
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним 

бројевима „Кула“ ће вам представити њихов рад. 

66. ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ    

ТРИЈУМФ „ЈУЛИЈА ЦЕЗАРА“ 
И „ДЕВОЈЧИЦЕ КОЈУ СУ СВИ 

ВОЛЕЛИ“   
Једна од најзначајнијих 

институција војвођанског театра 
је Фестивала професионалних 
позоришта Војводине. Још од 1947. 
године, Заједница професионалних 
позоришта Војводине организује 
Сусрет професионалних позоришта 
Војводине – који је 2002. године 
прерастао у Фестивал, као 
најзначајнију, а с обзиром на годину 
утемељења, и најстарију позоришну 

манифестацију те врсте у земљи, 
која, на основу мишљења селектора, 
представља избор најбољих 

позоришних остварења насталих у 
Војводини током минуле сезоне. 

После Суботице, Кикинде и 
Вршца, од 2005. године до 2011. 
Зрењанинско Позориште је било 
домаћин и суорганизатор Фестивала. 
Следећа два фестивала, 2012. и 2013. 
године, одржана су у Кикинди, док је 
фестивал 2014. одржан у Суботици. 
2015. године домаћин је поново била 
Кикинда. 

Организатор овогодишњег, 
66. Фестивала професионалних 
позоришта Војводине који је 
одржан од 11. до 16. априла било 
је Народно позориште Сомбор, док 
је селектор Фестивала био Денеш 
Дебреи, наш истакнути глумац, 
плесач, режисер, кореограф и 
професор на Академији Уметности 
у Новом Саду… Дебреи је остварио 
бројне улоге у позориштима у 
земљи и иностранству, као и на 
филму. Режирао је и осмишљавао 
кореографије у бројним представама 
код нас и у свету. Од 1989. године 
сарађује са Јожефом Нађом на 
бројним пројектима у Француској 
и у нашој земљи, а 2006. године 
овенчан је и Стеријином наградом 
за кореографију у представи „Ема“ 
Народног позоришта- Народног 
казалишта-Непсзинхаз из Суботице. 

Жири који је радио у саставу: 
Биљана Кескеновић, Дејан 
Средојевић и Бранислав Недић, 

донео је одлуке о наградама након 
једанаест одгледаних представа у 
званичној конкуренцији. 

Награда за најбољу драмску 
представу у целини припала је 
представи „Јулије Цезар“ Вилијама 
Шекспира, у режији Кокана 
Младеновића, у копродукцији Град 
Театра Сити Будва, Центра за културу 
Свилајнац и Народног позоришта 
Сомбор, док је награда за најбољу 
представу за децу у целини додељена 
представи „Девојчица коју су сви 
волели“ Лазара Ервина и Марка 
Роберта, у режији Габора Тенгеја, 
Дечјег позоришта Суботица. 

Једногласно, као и када је реч 
о најбољим представама, награду 
за најбољу режију стручни жири 
доделио је Кокану Младеновићу 
за представу „Јулије Цезар”, док су 
глумачке награде припале Саши 
Торлаковићу за више улога у 
представи „Јулије Цезар“, Милици 
Јаневски  за улогу Марие Шмит 
у представи „Хајматбух” (Књига о 
завичају), Каће Челан, Народног 
позоришта Сомбор, Јелени Минић за 

епизодну улогу у представи „Јулије 
Цезар” и Елвири Гал за улогу Мајке и 
Девојчице, у представи „Девојчица 
коју су сви волели”. 

Младеновићев „Јулије Цезар“ 
награђен је и у категоријама најбоље 
сценографије (Марија Калабић), 
најбољег костима (Татјана Радишић) и 
најбоље музике (Ирена Поповић). 

Награда „Тихомир Мачковић“ 
припала је представи за децу 
„Плави Петар” Ђуле Урбана, у режији 
Емилије Мрдаковић, Луткарске 
сцене Народног позоришта „Тоша 
Јовановић” Зрењанин. Награда 
младом глумцу коју додељује Савез 
драмских уметника Војводине, 
припала је Ивану Ђорђевићу 
за улогу Галија Геја у представи 
„Човек је човек” Бертолда Брехта, у 
режији Анђелке Николић, Народног 
позоришта „Тоша Јовановић” 
Зрењанин. Специјалну награду за 
правилност и лепоту сценског говора 
такође је добио ансамбл представе 
„Јулије Цезар”. 

Т.С. 
Фото: Милан Ђурђевић 

Апсолутни победник Фестивала: “Јулије Цезар” 

“Девојчица коју су сви волели” - најбоља у дечијој конкуренцији 

Иван Ђорђевић - најбољи млади глумац 

Награда „Тихомир Мачковић“ за представу  „Плави Петар”
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PINGVIN

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

Књижевна општина Вршац 
приредила је поводом 
Светског дана књиге књижевни 
перформанс у суботу, 23. 
априла у ТЦ „Бахус“. Вршачки 
књижевници представили су 
публици своје песме и прозна 
остварења. Обележавајући овај 
дан, КОВ је даривао публици 
и случајним пролазницима 
своја издања. Своја књижевна 
остварења надахнуто су 
читали Милан Бешлин, Михајло 
Миловац, Драгица Станојловић, 
Анастас Настевски, Михајло 
Прошевски, Слободан Ђекић, 
Александар Јовановић, Ержебет 
Фехер Лиза, Николина Бабић, 
Емил Сладоје, Драгољуб 

Влаховић... 
- КОВ се и ове године 

сопственим концептом и 
организацијом манифестације 
придружио бројним градовима 
широм света који истог дана 
славе књигу. Намера КОВ-а је да 
обележавањем Светског дана 
књиге, као и другим својим 
активностима, заинтересује 
људе за књигу, а нарочито да 
подстакне младе на читање. 
Надам се да ће у будућности 
оваквих дружења бити још више 
и да смо овом акцијом успели 
да обрадујемо нашу публику 
– рекла је Сања Вукелић, 
уредница књижевног програма 
и културних трибина у КОВ-у. 

Светски дан књиге и 
ауторских права обележава се 
сваке године 23. априла. Одлука 
о обележавању Светског дана 
књиге и ауторских права донета 
је на генералној конференцији 
УНЕСЦО-а одржаној у Паризу 
1995. године, у част двојице 
„бесмртних“ књижевника, 
Шпанца Мигела де Сервантеса 
и Енглеза Вилијема Шекспира, 
који су обојица преминули 23. 
априла 1616. године. 

УНЕСЦО прославља овај дан 
истичући снагу књига да споје 
и пренесу културу различитих 
народа, као и њихове снове о 
бољој будућности. 

Т.С. 

ПЕРФОРМАНС ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ     

ИЗДАЊА КОВ-А ЗА СЛУЧАЈНЕ 
ПРОЛАЗНИКЕ  

Тачка сусретања у сарадњи 
са Филмским центром 
Србије организује филмско 
вече и промоцију књиге 
Ксеније Зеленовић „Неоноар 
у савременој холивудској 
продукцији: начела обнове 
класичног ноара“. Промоција је 

заказана за среду, 11. мај у 18 
часова, а након разговора који 
ће водити Часлав Васић, биће 
одржана и пројекција филма 
изненађења. 

„Већ пун наслов књиге 
Ксеније Зеленовић говори о 
једном темељитом, студиозном 
истраживању, и континуитету 
једног од највиталнијих 
жанрова. Зналачки се бавећи 
генезом жанра, истражујући 
констелације његовог настанка, 
претходнике али и следбенике, 
Ксенија Зеленовић обогаћује 
своју књигу низом корисних 
информација, аналитичких 
узлета, и богатом фактографском 
грађом. Акцентујући 
есенцијалне одлике жанра 
на конкретним филмским 
примерима, ауторка користи 
богату пропратну литературу, 
сучељава разна критичка и 
теоријска полазишта, и своју 
књигу чини веома привлачним 
читалачким штивом“ – стоји 
у једној од рецензија књиге 
„Неоноар у савременој 
холивудској продукцији: начела 

обнове класичног ноара“. 
Мр Ксенија Зеленовић, 

завршила је Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек 
глума, у класи професора 
Миленка Маричића и 
Бранислава Мићуновића. Радила 
је као глумица у скоро свим 
београдским позориштима, 
снимила је десетак ТВ драма, 
играла у неколико домаћих 
серија, четири домаћа и два 
страна филма. 2009. године 
магистрирала је на Факултету 
драмских уметности у Београду 
на одсеку за теорију филма 
и медија са темом „Неоноир 
у савременој холивудској 
продукцији: начела обнове 
класичног ноира“, а исте године 
одобрена јој је и теза докторског 
рада „Деконструкција 
транзиције: Српски филм у првој 
деценији 21. века“. Један је од 
оснивача удружења Демоде, 
који има за циљ подршку 
продукцији и промоцији радова 
домаћих и страних уметника. 

Т.С. 

ФИЛМСКО ВЕЧЕ У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О НЕОНОАРУ  
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Академски сликар Иван Блануша представио се недавно 
Вршчанима изложбом слика у Културном центру. Према речима 
критике, реч је о „простору експонованих и поједностављених 
облика, где аутор преплитањем духовности и свођењем боја 
са лакоћом одузима форму и тако приказује ситуацију познату 
као продубљена Геометријска Апстракција“, док сам Блануша 
објашњава да се ради о ликовној представи суштине простора, 
његове дубине или празнине. 

„Вршачка кула“ својим читаоцима представља мали део опуса 
овог младог аутора. 

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ИВАНА БЛАНУШЕ  

ГЕОМЕТРИЈСКА ЛИЦА ГРАДА  

ФОТОРЕПОРТАЖА
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САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ИВАНА БЛАНУШЕ  

ГЕОМЕТРИЈСКА ЛИЦА ГРАДА  

ФОТОРЕПОРТАЖА
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196. мај 2016. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE IDEI RAJZPÁLYÁZATÁNAK TÉMÁJA A MI TEMPLOMUNK VOLT

Képzőművészeti pályázatának 
idei díjazott gyermekrajzai

 » A beérkezett pályaműveket Lépaft Pál karikaturista bírálta el.
Óvodások:
Szemerédi Máté, Hódegyháza
Móric Lilla, Ürménykháza
Sándor Dávid, Torda
Első osztály:
Virág Ognjen, Versec
Szabó Dávid, Temesvajkóc
Bene Anita, Nagybecskerek
Második osztály:
Detki Vana, Nagybecskerek
Nagy Marina, Magyarcsernye
Pozojević Emil, Muzslya
Harmadik osztály:
Kiss Roland, Magyarcsernye
Sztojkó Ingrid, Muzlya
Ečedi Matejo, Versec
Negyedik osztály:
Kátity Anna, Szaján

Móra Martin, Szaján
Horváth Kornél, Törökbecse

Dicséretben részesültek: 
Vastag Margaréta, Hódegyhá-
za (óvoda), Fekete Sofija, Mu-
zslya, Lázár Dékány Dávid, 
Nagybecskerek, Makai Han-
na, Muzslya, Sági Egon, Tö-
rökbecse, Csapó Viktor, Tó-
ba, Horváth Nelli, Törökbecse, 
Horváth Rudolf, Törökbecse, 
Nagy Leó, Muzslya  (első osz-
tály), Zsarkó Letícia, Hódegy-
háza, Bíró Denisz, Szentmi-
hály, Miskelyin Katarina, Mu-
zslya, Horváth Julianna, Mu-
zslya, Tót Norbi, Muzslya, Fe-

her Simona, Nagybecskerek, 
Horváth Szintia, Szentmihály 
(második osztály), Rác Edina, 
Muzslya, Csernák Aleksandar, 
Nezsény, Lajos Annabella, Tö-
röktopolya, Rnić Zorana, Ka-
nak, Bibu Marina, Szentmi-

hály, Tóth Dániel, Muzslya, 
Rigó Ella, Beodra, Fehér Bar-
nabás, Beodra, Buják Adrián, 
Tiszaszentmiklós (harmadik 
osztály), Szemerédi Emese, 
Hódegyháza, Kovács Noémi, 
Szaján, Kulman Marina, Ver-
sec, Túri Endre, Ürményhá-
za, Nagy Anna, Nagybecske-
rek, Keszég Valentina Mária, 
Nagybecskerek, Molnár Anna-
bella, Muzslya, Makai Edvárd, 
Muzslya,  Bálint Nóra, Erzsé-
betlak, Huszta Laura, Lukács-
falva, Sári Sándor, Magyarcser-
nye, Biacsi Árpád, Magyarcser-
nye, Rukovina Ksenija, Ópáva 
(negyedik osztály).

Hagyományos májusfaállítások  
Április utolsó napján a nyugdíjas-egyesület 

szorgos kezű tagjai már a délutáni órákban 
elkezdték díszíteni a májusfát. A fára a virágo-
kon, a nemzeti színű szalagokon, kendőkön 
kívül édesség és ital is került. A településen a 

barátfalviak — a Munkácsy Mihály utca lakosai 
—, a partiak — Felszabadulás utca — is ápolják 
ezt a hagyományt, valamint a Muzslai Petőfi 
Sándor MME elé is került májusfa. Az igazi né-
pünnepélyre pünkösd vasárnapján, a május-

fa bontásakor kerül majd sor, a háziasszonyok 
ugyanis süteménnyel, a férfiak házi készítésű 
borral, pálinkával, a zenekarok pedig vidám 
talpalávalóval fognak majd kedveskedni a je-
lenlévőknek.  BORBÉLY TIVADAR

A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁRA  AZ IDÉN IS GONDOT FORDÍTOTTAK A MUZSLYAIAK A TELEPÜLÉSÜK TÖBB PONTJÁN

MUZSLYAI ÓVODÁSOK KIRÁNDULTAK

Erzsébetlakra 
látogattak
A muzslyai Fókusz Klasz-

ter - Családi Gazdlákodók 
Egyesületének szervezésében 
a helybeli Hófehérke Óvoda és 
a település tőszomszédságá-
ban levő Sava Kovačević helyi 
közösség Tücsök Óvoda ma-
gyar tagozatainak iskolafelké-
szítő csoportjai a közelmúlt-
ban Erzsébetlakra kirándultak.

Matus Eszter Lenke, a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság Pe-
tőfi Sándor-programjának fia-
tal ösztöndíjasa, a kirándulás 
megálmodója elmondta, hogy 
az esemény elsődleges célja az 
volt, hogy a szeptembertől  a 
muzslyai Szervó Mihály Általá-
nos Iskola első osztályaiba indu-
ló gyerekek az általuk készített 

ötletes és szebbnél szebb kép-
zőművészeti alkotásokkal be-
mutatkozzanak a leendő tanító 
néniknek és így könnyebbé te-
gyék az iskolakezdés pillanatait.

A gyerekek először az er-
zsébetlaki tájházat tekintették 
meg, ahol Pozsár-Halász Éva 
és Milan Nedeljkov, a helybe-
li általános iskola tanítónője 
és igazgatója bemutatták a te-
lepülés múltját. Ezt követően 
ellátogattak a Lujza-major Ál-
latsímogató Központba, ahol 
a háziállatokkal való barátko-
zás után  részt vehettek a Ma-
tus Eszter Lenke által készített 
valamennyi ügyességi, játékos 
foglalkozásban.

BORBÉLY TIVADAR

MADÁCH SZÍNHÁZ HÉTVÉGI AJÁNLÓJA

Talányos variációk 
a műsoron
Eric Emmanuel Scmitt talányos variációk című kétsze-

mélyes drámáját láthatja a nagybecskereki közönség 
2016. május 6-án a nagybecskereki színház kamaratermé-
ben. Az előadás rendezője Lilijana Ivanović.

A darab 20.00 órakor kezdődik.

Bogner Mária Margit 
– Zarándokút 2016. 
május 14.
Bogner Mária Margit me-

lencei születésű vizitá-
ciós nővér halálának évfor-
dulója alkalmából és bol-
doggá avatásáért   emlék-
misét  mutat be Érd-Óvá-
ros plébániatemplomában 
msgr. Spányi Antal székes-
fehérvári megyéspüspök 
2016. május 14-én, szom-
baton 17 órakor.

Az egynapos zarándok-
latra különbusz indul reg-
gel 5 órakor a muzslyai plé-
bániatemplom elől, amely 
útközbenfelveszia  nagy-
becskereki,szentmihá-
lyi,  magyarcsernyei,  tor-
dai, kisoroszi, kikindai, pa-
déi, szajáni,tiszaszentmik-

lósi, csókai, szanádi és a tö-
rökkanizsai zarándokokat.

Érd-Óvárosban csatlakoz-
nak a Szabadkai Egyházme-
gye zarándokaihoz, közösen 
megkoszorúzzák Bogner Má-
ria Margit sírját majd részt 
vesznek az emlékmisén.

Jelentkezni lehet legké-
sőbb május 12-ig, az útikölt-
ség befizetésével és az útle-
vélszám leadásával az ille-
tékes plébánia irodákban, 
vagy az alábbi címen:

Halmai Tibor, 23206 Mu-
zslya, Magyar Kommün u. 
12. Tel: 064 2020 685. tibor-
halmai@mts.rs 

Az útiköltség 2.000 di-
nár személyenként. 

A NAGYBECSKEREKI  EGYHÁZMEGYE  ZARÁNDOKÚTJA

„
A beérkezett 
pályaműveket 
Léphaft Pál 
karikaturista bírálta el  

Katonai felvonulás  a 
győzelem napján

Május 9-én hétfőn a győ-
zelem napi, illetve a ka-

tonaság napi központi ünnep-
séget Nagybecskereken ren-
dezik meg. A hétfőn 12.00 óra-
kor kezdődő katonai díszfel-
vonulás az állami és katonai 
vezetők jelenlétében zajlik le. 
A  felvonulás alkalmából harci  
repülők és helikopterek is el-
húznak a város központi tere 
felett.  Az egykori Dungyerszki 
palota előtt, a Bégán viszont a 
hadsereg hadrendben álló ha-
jói kötnek ki. 

Az előkészületek a hé-
ten már nagyban folyamat-
ban is voltak. A tribün, ahol 
a díszvendégek fognak he-
lyet foglalni, már fel is van 
állítva a plébánia előtti te-
rületen.

Tekintettel arra, hogy 
hétfőn városunkban magas 
rangú állami vezetők érkez-
nek, a polgárok különös biz-
tonsági intézkedésekére és 
forgalmi rend változásokra 
számíthatnak.
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
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________

Број 

1063
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о 
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, 

СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

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. 065/40-11-886.

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.

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. 
069/799-853.

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. 
064/411-99-94 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. 060/07-22-005.

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 Булевар Жарка Зрењанина 
73/3. Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у 
КО Вршац. Тел. 063/551-403.

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.

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.

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. 
063/767-59-25.

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. 063/551-403.

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.

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.

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.

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.

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. 068/420-85-54.

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. 
013/806-460.

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.

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.

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250m2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500m2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

Кућа на продају, површина 
800 m2, са великом баштом , 
налази се у Другог октоба 83. 
Тел. 28-24-853 или 064/51-069-
06.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

Продајем приземну кућу, у 
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици 
Јанка Катића  бр. 9, струја, 
вода, плин, башта. Веома 
повољно. Тел. 064/878-44-09 
или 063/70-144-81.

Продајем кућу-стан, у 
центру Панчева, улична страна 
13 м, са два улаза (укњижена). 
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79-
722.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца, ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, башта. 
Веома повољно. Тел. 064/878-
44-09 и 063/70-144-81.

Продајем кућу 20 m2, у 
Белој Цркви, или мењам 
за стан 40 m2 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

Продајем локал у ТЦ Бахус, 
улица Вука Караџића. Тел. 
063/86-29-749.

Продајем једнособан 
стан од 36 m2, у Улици Никите 
Толстоја бр. 1, приземље, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

Продајем стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/232-
76-51.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 

ара плаца (9мх60м) ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
064/87-84-409 и 063/70-144-81.

Продајем  локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135 m2. Тел. 064/123-17-56. 

Продајем двособан стан у 
Вршцу, Иве Милутиновића 80, 
близу центра. Тел. 062/511-751.

Продајем гарсоњеру 28 m2. 
Тел. 062/511-751.

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 
013/807-337 и 061/72-39-359, 
(после подне). 

Продајем двособан стан 
у згради на Војничком тргу, 
5. спрат, лифт, тераса, бокс 
у подруму. У добром стању, 
усељив одмах, директно од 
власника (без агенцијске 
провизије).Цена 37.000 ЕУР, 
063/85-48-481

На продају кућа у Павлишу. 
Тел. 062/471-511.

Издајем или продајем 
локал 135 м2, у Подвршанској 
17 Тел. 064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  стан  
у  центру  Алибунара.Тел.  304-
914 или   2101640.

Продаје  се  двособан  стан  
у  центру  Алибунара Тел. 
064/459-68-04 или  210-16-40.

На продају кућа у Павлишу 
са великим плацом. Тел. 
062/471-511.

Продајем приземну кућу 
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. 
Јанка Катића 9, струја, вода , 
плин, башта. Веома повољно. 
Тел. 064/87-84-409 или 063/70-
144-81.

На продају двособан 
стан 52 м2 + бокс у подруму, 
на 1. спрату, ул Архитекте 
Брашована 8/6 Вршац, преко 
пута Пољопривредне школе, 
грејање на плин, усељив 
одмах. Цена 25.000 евра није 
фиоксна. Тел. 064/149-94-20 и 
013/415-083.

Продајем јако повољно 
укњижен стан – кућу у центру 
Панчева, фронт 13 м, гаража, 
шупа. Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

Продајем стан у згради 
на Војничком тргу, 5. спрат, 
лифт, тераса, бокс у подруму, 2 
климе. Стан је двособан, с тим 
сто се може без много улагања 
претворити у трособан. У 
добром стању, усељив одмах, 
директно од власника (без 
агенцијске провизије). Цена 
37.000 ЕУР. Тел. 063/85-48-481.

На продају кућа у Павлишу 
са великим плацeм. Тел. 
062/471-511.

На продају плац у граду 
од 17 ари, доступни су струја, 
вода, канализација, телефон... 
Тел. 064/124-75-57.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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.
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тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 060/046-
01-11.

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. 063/551-
403.

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- 834- 975.

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  лежаје за преноћиште 
групи радника, самаца, са 
купатилом. Цена повољна. Тел. 
063/551-403.

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-
17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем за 
апотеку или празан, или продајем 
локал 39 m2. Тел. 064/248-72-90 и 
064-155-99-40.

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 гаражу код ДДОР-а. Тел. 
28-39-461.

Студенту у Новом Саду потребан 
цимер. Тел. 061/71-89-109.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 061/294-
11-63.

За издавање кућа ненамештена, 
поседује три собе, предсобље, 
трпезарију са нишом, купатило 
и двориште, стара градња све 
адаптирано, Филипа Вишњића 31, 
у Вршцу. Тел. 064/429-06-14.

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 

Суботички булевар. Повољно. 
Тел. 013/831-587 и 064/ 215-46-
83.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру. 
Стан има централно грејање, 
кабловску , интернет, wi fi. Тел. 
062/250-963.

Издајем намештену 
гарсоњеру, Београд, 
Карабурма, ул. С. Аљендеа. 
Почетна аутобуска станица. 
Тел. 013/834-324 и 063/77-31-
585.

Издајем или продајем 
локал у ТЦ Бахус, улица Вука 
Караџића, слободан од 1. 
марта 2016. Тел. 063/86-29-749

Младом брачном пару 
потребан празан или 
полунамештен једнособан 
стан или гарсоњера, или мања 
кућа. Тел. 064/235-48-54 и 
063/745-24-22.

Двособан намештен стан 
за издавање, у Вршцу, Васка 
Попе 5. Тел. 013/831-521 и 
069/243-93-34.

Издајем гаражу у центру. Тел. 
28-39-461.

Издајем локал у Улици Жарка 
Зрењанина 77,  површине 33 
m2. Тел. 063/894-91-63. звати 
после 16 сати.

Издајем намештену 
кућу у Озренској улици на 
Гудуричком путу. Повољно. 
Тел. 063/325-117

Издајем локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135m2. Тел. 064/123-17-56. 

Стан за издавање опремљен, 
клима, кабловска, интернет, 
веш машина. Близу Пилотске 
академије. Тел. 065/505-74-24.

Издајем намештен 
једнособан стан на Војничком 
тргу. тел. 064/129 - 40 - 62

Издајем кућу у Бихаћкој, 
близу Миленијума. Тел. 
065/885-99-78.

Издајем локал 33 м2, у 
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел. 
063/894-91-63.

Издајем стан у центру града, 
празан 65м2, први спрат, 
Дворска 18, код позоришта 
и гаражу у дворишту. Тел. 
013/834-058 и 064/ 494-33-94.

РАЗНО
На продају дечији бицикл 

са помоћним точковима. 
064/598-3898

Продајем писаћи сто 
(дрвени) тел. 060/84-35-097.

Чувала бих старију женску 
особу. Тел. 013/805-142 и 
063/8779-525.

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. 
063/429-569. 

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. 063/28-05-99. 

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.

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 црвена 
фасадна цигла и кантар – вага 
Може замена за огревно дрво. 
Тел. 064/5118-882. 

На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје 
као сунчани зраци. Цена 
по комаду је 8.000,00. Тел. 
065/33-55-343.

Радим ситне кућне 
поправке. Цена повољна. Тел. 
062/538-838 и 063/292-177

Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 
Тел. 064/186-52-44.

Продајем термоакумула-
циону пећ 3,5 kw, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Продајем ТА пећ 
„Магнохром“, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Помагала бих старијој 
особи у кући. Може и чување 
деце. Тел. 069/53-64-334

На продају  
малокалибарска пушка, 
круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување 
деце. Тел. 063/ 159-14-48.

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.

Тел. 064/133-51-32.
Чувала бих децу или старије 

особе током новогодишњих 
празника и викендом. Тел. 
061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.

Чувала бих децу, а деци 
школског узраста помажем 
у учењу (Завршила сам 
Учитељски факултет). Тел. 
064/511-88-82.

Чувала бих децу или 
помагала у кућним пословима. 
Тел. 064/511-88-82.

Потребна млађа женска 
особа за помоћ средовечном 
човеку у кући. Награда по 
договору. Тел. 066-939-25-49.

Продајем празну бутан 
боцу, плинске пећи, плинске 
бојлере и котао на гас 24 kw. 
Тел. 013/21-01-623 и 063/482-
418.

Припремала бих оброке, 
код мене, по договору, 
старијим особама и водила 
бригу о домаћинству.Тел. 
061/205-99-00.

Продајем очувани 
трпезаријски сто 120х80 +2х40 
и 6 столица, храстовина. Тел. 
831-594.

На продају потпуно нова 
собна пуна врата димензије 
195х85. Повољно. Тел. 066/939-
25-49.

Математика, крајње је 
време да почнете припрему 
за пријемни за факултет. Тел. 
283-94-61.

Продајем  половна 
балконска (80х140 цм 
„Словенијалес“), очувана, са 
дуплим стаклом и пластичним 
ролоом. Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, 
исправну, моторну мешалицу 
за бетон. Тел. 064/123-17-56.

Продајем  нова сљемена од 
јачег поцинкованог лима, за 
постављање на врх крова или 
као заштита зида од ½ цигле 
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70 
м /ком. Тел. 064/123-17-56.

На продају шиваћа машина 
„Унион“ (руска) само глава, 
веома очувана. Тел. 064/123-
17-56.

На продану нова бокс врећа 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно (фи 35цм 
х120цм). Тел. 064/123-17-56.

На продају пластични 
спојлер (дефлектор) за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
риколице и мању потрошњу 
горива. Тел. 064/123-17-56.

На продају половна, 
очувана, комплетна, оргинал 
фабричка ауто кука (немачка) 
од аудија 100, са електро 
инсталацијом. Тел. 064/123-
17-56.

Продајем полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка), 
први власник, са кожном 
футролом, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.

На продају полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац), 
први власник, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.

На продају половна 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“ ) и предњи 
лимени блатобран од Пјађу 
„Веспе“ ПХ 200 Е Тел. 064/123-
17-56.

Купујем  дечје кревете на 
спрат. Тел. 013- 838-950.

Купујем шиваћу машину 
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.

Хитно потребан посао 
скромној жени код старијих 
лица, нега, рад у кући. 
Плаћање на сат или пуно радно 

време. Повољно. тел. 064/205 - 
99 - 00

У Алибунару  на продају 
половна  бела  техника, 
електрични штедњак,  тв у  
боји.  Тел.  064/459-68-04.  

Продајем  класичну гитару  
одличног  звука.Тел. 21-01-640.

Продајем половна, 
исправна, балконска врата 
(80х225цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим термо 
стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  064/123-17-
56.

Продајем  полован, 
исправан прозор (80х140 
цм „Словенијалес“), очуван, 
са  дуплим термо стаклом  и 
пластичним ролом. Цена 40 
евра. Тел.  064/123-17-56.

Продајем половну 
исправну мешалицу за бетон. 
Цена 100 евра. Тел.  064/123-
17-56.

На продају шиваћа 
машина „Унион“, руска, нова, 
само глава, очувана. Тел. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 100 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 евра.Тел.  
064/123-17-56.

На продају нова сљемена 
од јачег поцинкованог лима, 
за постављање на врху крова 
или као заштита зида од1/2 
цигле (уместо каљева), 3 ком. 
Л=2,70 м/ком. Цена 7 евра 
ком. Тел.  064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно. 
(фи35х120цм) Цена 35 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

Продајем пластични 
спојлер – дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
приколице и мању портрошњу 
горива. Цена 30 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем половну, 
очувану, комплетну, оргинал 
фабричку ауто куку (немачку) 
од Ауди-а 100, са електро 
инсталацијом. Тел.  064/123-
17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“)и предњи 
лимени блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

За продају машина за 
прање веша, италијанска, 
Елин, исправна у одличном 
стању. Цена 65 евра. Тел. 
064/429-06-14.

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 
064/915-88-35.

На продају комода за 
ципеле (може и као ормарић),  
сточић дрвени (собни), 
оградицу за бебе, фрижидер, 
сто трпезаријски са шест 
столица, две фотеље, тросед, 
сет (3 комада) стаклених 
сточића, врата дрвена, 
пластичну бурад. Тел. 833-806 
и 069/129-53-12. 

Продајем плинске бојлере, 
пећи, шпорете и делове за 
исте, може са уградњом и без. 
Тел. 064/351-20-32.

Услужно вршим 
култивирање мањих башта 
у Вршцу и околини. Долазим 
на вашу адресу. Тел. 063/8321-
772.

Продајем фрижидер 
„Горење“ са комором. Цена 50 
евра. Тел. 064/186-52-44.

Купујем старе изгореле 
склопке ЦН 250 и 170 може и у 

деловима. Купујем и контакте 
од склопки изгореле. Тел. 
060/358-62-09.

Поштена, радна и вредна 
жена служила би и неговала 
старије особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-10-216.

Продајем плац од 3186м2, у 
Думбрави, Месић, има струју и 
воду, погодно за пчеларе. Тел. 
060/022-01-28

Два кавеза за коке носиље 
за продају са изронилицама 
и појилицама. Цена једног 
кавеза је 20 евра. Тел. 063/11-
21-270.

Вршим услужно поправку 
плинских уређаја: шпорета, 
бојлера, пећи, решоа са 
гаранцијом до 12 месеци. Тел. 
063/482-418 и 2101623.

OSB  плоче за подашчавање 
кровова. Цена 296 дин м2. 
Превоз на адресу. Тел.062-437-
236

Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.

Издајем подупираче. Тел. 
064/150-01-45.

Чувала бих децу, жена 
средњих година, има искуство. 
Тел. 065/546-95-13.

Часови немачког језика 
(Бела Црква), припрема за 
полагање А1,А2,Б1 испита на 
Гете институту. Тел. 013/853-
783. 

Чувала бих старије особе. 
Тел. 064/313-44-64.

Продајем свиње од 100 кг. 
Цена по договору (Загајица). 
Тел. 064/219-30-27.

Продајем празну бутан 
боцу 10кг, плински бојлер 
за купатило (сервисиран, 
исправан, са гаранцијом) Тел. 
2101-623 и 063/482-418.

Издајем гаражу у центру 
града, код Позоришта. Тел. 
013/834-058 или 064/494-33-94.

На продају прозори 
двокрилниса ролетнама, 
тучани казан 80 литара за 
топљење масти, машина за 
шивење „Багат“. Тел. 837-180.

Тражим старију кућу са 
помоћним просторијама да 
станујем са ћерком од 15 
година. Чувао бих, одржавао 
и живео у њој дуже времена. 
Кирија по договору. Тел. 
061/20-63-014.

На продају две веш машине 
„Горење“ и „Ардо“, потпуно 
исправне и у одличном стању, 
цена 50 и 70 евра. Фрижидер 
„Горење“ исправан цена 40 
евра. Тел. 064/429-06-14.

Продајем: дрвене 
жалузине за прозоре и 
балконска врата, ауто 
приколицу и куку за „заставу 
101“, метални светларник са 
орнамент стаклима, бојлер 
„горење“ од 10 л, два фото 
апарата полароид, нов 
дрвени прозор са пластичном 
ролетном и машину за 
центрифугирање веша. Тел. 
061-187- 89-30.

Мушкарац пензионер 
тражи озбиљну жену око 60 
година, по могућности саму. 
Тел. 062/158-44-39

На продају “Симпо” 
гарнитура, кауч, витафон, 
ратан гарнитура за терас, 
гарнитура за купатило, туш 
када и кабина са осталом 
белом санитаријом, бутан 
боце (2 ком.) Тел. 062/80316-06

  

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 
063/275-986.
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ТОП ЛИСТЕ 

ВУЛКАНОВА ТОП ЛИСТА 

1. Останите јаки, Ник Вујичић 
2. Хроно кухиња, Ана Ћубела  
3. Уништи дневник, Кери Смит  
4. Чудесна шума, креативна бојанка за 
одрасле 
5. Казна за грех – Књига успомена, Јелена 
Бачић Алимпић 
 

ТОП ЛИСТА 
ВУЛКАНЧИЋА  

1. Свет око нас 
2. Моја књига тајни 
3. 101 прича за лаку ноћ 
4. Бескрајна прича 
5. Атлас за децу 
 

МТВ ДОМАЋА ТОП 
ЛИСТА 

1. Ничим изазван – Одлазиш? 
2. Детоур – Заљубила сам се 
3. Даниел Кајмакоски – Само за љубав 
4. Едо маајка – Ојојој 
5. Ана Ћурчин – Ремаин цалм 
 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ИСТОРИЈА ПСИХОЛОГИЈЕ  

КАКО ЈЕ НАУКА О ДУШИ ДОБИЛА СВЕСТ?  
Изучавање свести и несвесног у психологији није 

почело са Фројдом. И још важније, није се ту завршило. 
Поред изучавања свесних процеса и понашња, оно што је 
заједничко за психологе различитих дисциплина, било да се 
баве маркетингом, поремећајима понашања или на пример 
перцепцијом, јесте да трагају и за оним психичким процесима 
којих човек није свестан, а који у великој мери утичу на 
његово понашање, мотиве, ставове и емоције. 

Питања садржаја свести и настајања знања о свету су 
питања на којима је психологија као наука настала. Могло 
би се рећи да се психологија (психа – дух, душа, логос – 
истраживање, студија) родила онда када су научници почели 
да проучавају свест  која је до тада била предмет филозофије, 
експерименталним методама преузетим из природних наука. 
Како је наука о души почела да изучава свест? 

МЕНТАЛНА ХЕМИЈА 
Почетком 17. века радом француског математичара и 

филозофа Рене Декарта, свест заузима централно место у 
филозофским разматрањима о уму. Декарт је говорио да 
је заправо свест тј. могућност мишљења и рефлексије над 
собом, оно што човека дефинише као биће и разликује га од 
животиња. 

Нешто касније, у Енглеској, филозоф Џон Лок покушава да 
одговори на питање како свест настаје и од чега се састоји. 
Лок, данас сматран оцем емпиризнма у филозофији, заступа 
идеју да је сво наше знање о свету стечено кроз искуство, 
путем чула и да се целокупна наша свест може раставити 
на саставне делове – једноставне идеје. Локов савременик, 
немачки филозоф Готфрид Вилхелм Лајбниц, први говори о 
различитим нивоима свесвности и прагу свести и тиме на 
мала врата уводи појам несвесног у разматрања о уму. 

И док су се филозофи у својим кабинетима и 
библиотекама бавили оваквом “менталном хемијом”, 
средином 19. века у лабораторијама у Немачкој, физичари 
и лекари се све више баве експерименталним проучавањем 
физиологије чула и опажањем, односно, односом стимулуса 
из спољашње средине и човекове свести о тој стимулацији. 
Тако настаје посебна научна дисциплина – психофизика, 
која се бави проучавањем односа између човекове свести и 
материјалног света који га окружује. 

Утицај ове две струје, емпиризма у филозофији с једне, 
и експерименталног проучавања физиологије чула са друге 
стране, доводи до рађања психологије као науке крајем 19. 
века. 

СВЕСТ ПОД ЛУПОМ 
Први човек који је сам себе назвао психологом, данас 

познат као отац психологије као формалне науке, био 
је Вилхем Вунт. Вунт је основао прву лабораторију за 
експерименталну психологију 1879. године у Универзитету 
у Лајпцигу. Психолози у првој психолошкој лабораторији су 
покушавали да, користећи експеримент, одгове на питање од 
чега се састоји наша свест, који су њени саставни елементи и 
како се они повезују. 

Другим речима, проучавали су процес настанка 
нашег знања о свету преко информација које добијамо 
преко чула. Како је свест дефинисана као субјективни, 
унутрашњи доживљај, метод за испитивање свести био 
је самопосматрање – посматрање и извештавање о 
свесним мислима и осетима које човек осеча под строго 
контролисаним, лабораторијским условима. 

Међутим, почетком 20. века, у Америци, долази до 
велике револуције у психологији – 1913. године Џон 
Вотсон објављује манифест према коме циљ психологије 
као науке може бити само видљиво и мерљиво понашање 
(никако свест и слични унутрашњи доживљаји), а једини 
ваљан метод објективно спољашње посматрање. Тиме су 
свест и самопосматрање били протерани из психологије 
уз образложење да треба да остану у домену филозофије, 
одакле су и потекли. 

Бихевиористи се посвећују изучавању понашања пацова, 
паса, човеколиких мајмуна што је значајно допринело 
разумевању интелигентног понашања људи, посебно 
процеса учења и решавања проблема. Немачки психолог 
Волфанг Келер проводи 6 година на Канарским острвима 
посматрајући понашање шимпанзи. Наиме, Келер је сматрао 
да људи када решавају сложене проблеме (далеко сложеније 
од проблема како дохватити банану штапом) нису свесни 
процеса који их доводе до решења и да о тим процесима 
можемо сазнати посматрајући шимпанзе, човекове најближе 
биолошке рођаке. 

У МЕЂУВРЕМЕНУ, НА КАУЧУ 
“…Наша је душа као неки дом, подељен у два неједнака 

дела. Врло пространо предсобље несвеснога и прилично 
тесни салон, у којем станује свест…” писао је Фројд, почетком 
20. века, у Бечу, када је идеја да је понашање у великој 
мери ирационално, подстакнуто несвесним мотивима, па 
још сексуланим, била прилично револуционарна. Сигмунд 
Фројд, творац психоанализе, најзаслужнији је за присуство 
концепата свести и несвесног у свакодневној употреби и поп 
култури. Данас се чини готово очигледно да несвесно може 
утицати на човеково понашање, иако одувек није било тако. 

Фројд, по професији лекар, развијао је своју 
психоаналитичку теорију потпуно независно од психологије 
и није се много освртао на развој психологије свога доба. 
Као млад лекар одлази на усавршавање код Шаркоа, 
угледног паришког неуролога који је међу првима 
говорио да су душевне болести (како су се тада називали 
психички поремећаји) излечиве и да се могу излечити само 
разговором, без лекова и инструмената, што је било потпуно 
револуционарно у то време. 

По повртаку из Француске Фројд, у сарадњи са својим 
ментором доктором Јозефом Бројером, почиње приватну 
праксу са пацијентима са психичким проблемима на основу 
које развија психоаналитичку теорију. Основа Фројдове 
теорије била је да нагони, страхови и жеље из детињства, 
које смо током одрастања и васпитања потиснули, касније, у 
одраслом добу “избијају на површину” у виду лапсуза, снова 
и различитих психичких поремећаја. У складу са том идејом, 
Фројд је веровао да освешћивање тог потиснутог садржаја 
(методом слободних асоцијација, анализом снова или 
хипнозом), доводи до излечења и нестанка симптома. 

На истој претпоставци се и данас заснива највећи 
број психотерапијских праваца. Савремени когнитивно-
бихејвиорални терапеутски правци занивају се на 
претпостваци да су човеково понашање и емоције у великој 
мери одређени уверењима и животним филозофијама којих 
се слепо држи, а да тога није свестан, те је циљ терапије 
управо њихово освешћивање и креирање алтернативних, 
флексибилнијих животних филозофија. 

СКЕНИРАЊЕ СВЕСТИ 
Развојем технологије у другој половини 20. века свест 

и других “невидљиви” психички процеси враћају се на 
психолошку сцену. Савремене технике неуроодсликавања 
(енгл.neuroimaging) омогућавају директно праћње мождане 
активности у завиности од пихичких процеса који се 
дешавају. Једна од најстаријих техника неуроодсликавања, 
електроенцафалографија, заснива се на бележењу 
активности мозга регистровањем можданих таласа 
електродама које су једним крајем постављене на површину 
главе, а другим везане за полиграф, на коме се се “оцртава” 
рад мозга. 

Позитронска емисиона топографија (енгл.PET scan) 
занисва се на бележењу разлика у протоку крви које 
повезаних са можданом активношћу, захваљујући кретању 
радиоактивне супстанце убризгане у крвоток испитаника. 
Најмоћнија техника, неуроодсликавање путем функционалне 
магнетне резонанце, ради на принципу бележења разлика у 
магнетној резонанци одређених атомских језгара у зонама 
неуралне активности. За разлику од Вунта који је могао 
да се ослони само на самопосматрање и извештавање 
својих испитаника, данас психолози о свесним и несвесним 
процесима сазнају преко објективних, мерљивих показатеља. 

Психологија је кроз историју мењала, сужавала и ширила 
предмет свог истраживања као и методе којима се користила, 
али питања свести и несвесног не престају да буду актуелна. 
Психоге из различитих психолошких дисциплина и данас 
инспиришу иста питања од којих су почели Вунт и сарадници 
крајем 19. века – на који начин постајемо свесни о свету које 
нас окружује и од чега се та свест састоји. Процеси опажања 
и пажње, памћења и заборављања, аутоматизованих радњи, 
измењених стања свести (нпр. под дејством психоактивних 
супстанци), процеси доношења одлука, имплицитни и 
експлицитни ставови само су неки од свесних и несвесних 
психичких процеса који су данас предмет проучавања 
различитих психолошких дисциплина, али и медицине и 
неуронаука. 

Извор: elementarium.cpn.rs
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ВРАТИЛА СЕ УОБИЧАЈЕНА ЖИВОСТ НА 
НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

ВИШЕ ЦЕНЕ – БОЉЕ ТРГОВАЊЕ
Најава ценовног препорода берзанске 

робе из претходне недеље нашла је своју 
пуну потврду у недељи за нама. Раст цена 
подстакао је и интензивније трговање. 
Без обзира на околност приближавања 
празника и нерадних дана, што по правилу 
успорава тржиште, трговање на Продуктној 
берзи било је врло интензивно. Укупно 
1.450 тона робе, колико су међусобно 
разменили купци и продавци, више је за 
34,88% од обима трговања у претходној 
недељи, док је финансијска вредност 
трговане робе износила 27.731.000 
динара и већа је за 38,75% од вредности трговања у претходном 
периоду.

Пшеница је протекле недеље била у центру пажње. Ова роба не 
само да је била најчешће заступљена на берзанском тржишту већ 
је, што је много важнија вест, имала један од највећих недељних 
ценовних скокова у последњих годину дана. Цена хлебног зрна 
кретала се у распону од 17 дин./кг без ПДВ-а па до 17,50 дин./кг. 
Просечна цена трговања је износила 19,01 дин./кг (17,28 дин./кг 
без ПДВ-а), што је за 6,67% виша цена од просечне регистроване 
цене у претходном периоду.

Цена кукуруза у стандардним параметрима који су предвиђени 
берзанским правилима за објављивање цене практично није 
регистрована. Међутим, цена на бази четири уговора и 500 тона 
прометоване робе која се односи на одложену испоруку с гратис 
лагером до средине маја износила је 19,25 дин./кг (17,50 дин./кг 
без ПДВ-а), што је врло индикативан показатељ о тренду на овом 
тржишту. Очито је да се мртва трка у висини цене између две 
најважније житарице и даље наставља.

Продеx је на новом овогодишњем рекорду и на дан 27. 4. 
2016. године износи 2016,16 индексних поена, што је у односу 
на вредност овог показатеља од пре недељу дана раст од 1,69 
индексних поена.

 Током ове недеље на америчким берзама најзначајнију улогу 
одиграли су фондови који су умногоме диктирали ниво цена 
углавном вођени техничким анализама и капитализацијом 
профита. Једини фундаментални фактор који је додатно утицао на 
цену јесу временски услови. Обилне падавине у САД одлагале су 
сетву кукуруза, а забринутост због временских услова у Аргентини 
и Европи такође је утицала на цене.

 Пшеница с мајском испоруком појефтинила је за 4,32%, а кукуруз 
за 1,65%.

 Цена фјучерса на робу из соја комплекса није се мењала од 
краја прошле недеље. Притисак фондова је и на овом тржишту 
почетком недеље оборио цену, која је касније имала узлазни 
тренд вративши се на прошлонедељни ниво.

 У Будимпешти је цена пшенице нижа за 1,21%, док је цена 
кукуруза виша за 1,04%. У Паризу су цене пшенице и кукуруза 
забележиле пад за 1,31%, односно 0,31% од прошле недеље.

Приликом овонедељне 
посете Породилишту 
Опште болнице Вршац, 
репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке 
и њихове бебе. За  први 
осмех  радо су позирале:  
Маргарета Миок и 
син Ромулус Ружеу, 
Александра Симоновић 
Лекса и ћеркица Сара 
Лекса, Ивана Вељковић 
и њена ћеркица Лена 
Мишчевић.

А.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ

Маргарета Миок  

Александра Симоновић 
Лекса   Ивана Вељковић    
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Заклоњени стратегијским 
положајем места , боравили су 
мирно ови насељеници, помешани 
са урођеницима, и ако их није пусти 
рат узнемиравао, предавали су се 
само кућевном животу. Изгледа 
као да им је главна радња  била 
ратарство и трговина. Последња 
зато, што је Вршац, на граници 
лежећи, давао прилике Јазигима, 
да од напреднијих Римљана 
набављају трампом алате, наките и 
т.д. У оно време водио је од Алмаша 
споредни калдрмски друм на 
Слатину и Саску, у ком се пределу, 
по Гризелинију 1), налазе многи 
трагови рударства, а  одавде, на 
сву прилику, преко Варадије до 
Вршца. Настаје питање, које се 
име може Вршцу може приденути 
од оних 64 места у Дакији, што су 
нам позната. Јошт пре неколико 
десетина година, кад на остатке 
трагова римског живота  у Вршцу 
нико ни гледао није, покушавали су 
неки историци да га прекрсте овим 
или оним именом. Андреја Васић 2) 
хтео би овде да нађе Ледерату ( или 
као што он каже Turris litterata),  а то 
чими и Л.-Бем у првом немачком 
издању своје историје Баната 3) 
. Овој тврдњи нема основа. Тек 
ваљаном студијом “рајтингерове 
таблице” приближили сом се 
решењу ове прилике. На основу 
ове карте и новијих археолошких 
открића, Ледерета односи се на 
Раму у Србији, где се на врху брега 
јошт и данас види темељ старом 
месту, а Арцидава на Вршац. Овога 
сеу назора: Илић 4) , Бем 5) , Милец 
6), Ортвај 7), Томашек 8) , Гоос 2) 
и др. Но очигледна испитивање 
др. К. Торме Г. 1880- 1882. у јужној 

Угарској, оборила су горње 
мишљење. Друм за војску, поред 
којега је лежала Арцидава, вукао се 
више источно од Вршца, и по томе 
Арцидава односи се на Варадију. 
Тако би Вршац остао без имена.

Преостају имена јошт неких 
места, на карти Дакије нису 
смештена. Непознати римски 
географ из Равене спомиње 
места Bacaucis, Canonija и Potula, 
у свом путопису за Арцидаву, која 
Томашек 9) држи да су станице 
по споредном путу на северо-
запад. Ово мишљење побија Гоос, 
навађајући како би Равенац овај 
пут доиста споменуо, да је постојао. 
По њему требало би последња два 
места сместити пре између Вршца 
и Ушћа Караша,  Bacaucis пак у Срп. 
Пожежину 10). 

Необазирући се на то што се 
нема основна разлога да се Бакаук 
смести на земљиште Пожежине, 
самим истраживањима Торме, 
по којима се Арцидава односи 
на Варадију, оборено је оно прво 
мишљење Томашеково. И на 
послетку ако баталимо мњење 
Манерта, који Бакаук тражи на 
доњем Бегеју 11) , па сместимо, 
по примеру Боровског, Потулу у 
Фењ а Канонију у Денту 12) , на 
којим се местима нашли трагови од 
Римљана, имао би Вршац лежати, 
по мишљењу Томашека, као 
међустаница за Бакаук. Наравно 
тиме јошт није доказано као да 
Вршац лежи на месту старог 
Бакауциса, али ово мњење доста 
вероватно.

Име Бакаук, као и Арцидава, 
Берсовија и др. имена  из времена 
пре Римљана, јесте по својој 

прилици да је Дачког порекла. 
Римљани су просто примили овај 
назив и даље се њиме служили 13).

Госпоство римско трајало је у 
Дакији подруг столећа. Готи, који 
годинама узнемиравају Дакију, 
присилише Римљане да напусте 
ову земљу. Ово се догодило, по 
старим историцима, по записима 
на каменим плочама и по нађеном 
новцу, а за време владе цара 
Галијене (253-278), на сву прилику 
крајем године 257. или ппочетком 
258. 14) међутим римљани нису 
одмах напустили Дакију. Војска је 
нека утврђење између Тамишу и 
Дунава – дакле у нашем пределу- 
држала још поседнута 15) . Али 
почетком 260. године пређу и 
последњи Римљани преко Дунава у 
Мизију. Наш је дакле предео видео 
почетак и краја рим. господству у 
Дакији 16) .

Што се одпочело под Галијеном, 
свршило се под Аурелијаном. Он се 
је г.271. Сасвим одрекао ове земље, 
да је узбуркани таласи сеобе 
народа са Истока прогутају 17) .

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (18)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,ЛИСТ СОЦЈАЛИСТИЧКОГ  САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  
ГОДИНА 2, БРОЈ 38, 31. ЈАНУАР 1978. 

НИЧЕ ЈОШ ЈЕДНА ФАБРИКА У ВРШЦУ
У непосредној близини постојећих објеката хемијске индустрије 

“Инекс -Бриксол”почела је априла прошле године изградња погона 
за производњу диоктифталата, омекшивача пластичних маса 
(ПВЦ-А), капацитета 20 хиљада тона годишње. - ови нови капацитети 
, у ствари, представљају део реализације плана  развоја  петро-
хемијске индустрије Војводине и ХИП-а у Панчеву, а предвиђа се 
да ће годишња вредност производње новог погона износити око 
280 милиона динара. Објекат ће , како очекујемо , бити пуштен 
у погон  негде маја месеца ове године обавестио нас је Ђорђе 
Марковић , директор “Бриксола” - а у овом тренутку на њему се 
обављају завршни грађевински и монтерски радови ( који се, иначе, 
у овом случају раде паралелно). Што се тиче опреме, она је једним 
делом домаћа, (произвођач- “Прва Искра” из Барича ), а другим 
делом инострана ( допремамо је из З. Немачке). Погон , за чију ће 
изградњу бити утрошено око 100 милиона динара, имаће савремену 
технологију производње, запослиће 40 нових људи, а сировине ће 
бити обезбеђење, делом из земље а делом из суседне Румуније. 
Најзад, када је реч о пласману наших производа ( омекшивача 
пластичних маса) потребе за њима из дана у дан расту, посебно у 
индустрији каблова и код произвођача такозваних топлих подова. 
С друге стране , и инострано тржиште показује интресовање на том 
плану. 

Многи љубитељи спорта вероватно не знају да у нашем граду 
живи државни првак у дизању тегова у категорији до 100 кг, који 
је на недавно одржаном Европском првенству у западнонемачком 
граду Манауу освојио 9. место са подигнутих 670 кг. Реч је , наравно, 
о Радовану Гаврилову ,”Гаври”, 32 годишњем службенику, који је 
запослен у Републичом заводу за статистику у Београду. Дакле, иако 
до радног места свакодневно путује, “Гавра”, налази времена да 
вредно тренира у спорту који је доста необичан и који бар засад у 
нашем граду нема много присталица.

 Ја припадам Клубу дизача тегова “Жарко Златар” из Беле 
Цркве, али смо нас неколико ентузијаста основали Секцију дизача 
тегова у Вршцу – каже Гаврилов. -Сви углавном вежбамо код куће, а ја 
сам за ту сврху направио праву теретану. Када идемо на такмичење 
у земљи. Метална индустрија”Жарко Златар” даје нам возила за 
транспорт а покрива и све наше трошкове. Међутим, за такмичење 
ван земље, све трошкове сносимо ми. Тако је било и недавно 
када сам учествовао на Европском првенству у западнонемачком 
граду Манауу, где сам у својој категорији био 9, подигавши 670 кг. 
Конкуренција је била јака, јер су се надметали представници 18 
земаља старог  континента.

 Још једна занимљивост је вредна помена. Гаврилов нам 
је испричао да је Национални савез дао “зелено светло” дизачима 
тегова за учешћу на Европском првенству, али при томе им није 
обезбеђено ни динара помоћи. Када им је организатор затражио 
заставу и химну што је уобичајно на оваквим такмичењима, они 
нису имали ова основна обележја земље, јер их на то савез није 
посебно упозорио.

Гаврилов је учествовао и на неколико јаких турнира у Пољској 
и Чехословачкој и постигао запажене резултате. У три дисциплине 
успео је да подигне 710 кг што је резултат вредан пажње.

“Гавра” је прави ентузијаста у овом спорту- сам вежба, а сам 
је себи и тренер, користи стручну литературу и живи правим 
спортским животом. Сваког дана је најмање два сата у својој 
теретани. Овакав рад сигурно води ка још већим успесима они се од 
нашег суграђанина ускоро и очекују.

Млада вршачка група “Чувари срца” кренула је са снимањем 
ЦД и спотова у вршачком студију “Код Моме”. Група је састављена 
од пет чланова и то: Дамир певач, Небојша гитара и пратећи вокал, 
Кики бас, Нандор клавијатура и Весна пратећи вокал.

Ова рок група почела је са радом још 90-тих година али тек ове 
године успели су да сниме свој први ЦД. Учестали су позиви за 
гостовања на телевизији а вршачка публика имаће прилике да их 
види на Грожђебалу где ће одржати концерт у центру града. 
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ЧУВАРИ СРЦА 

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом  веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне 

прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и 
војничка посада у Вршцу за време Римљана - Име Вршца тога времена - Крај римској владавини
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КЊИГЕ ЗА СВАКУ 
КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, 
проверите понуђене 
рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије 
и специјалитете од меса 
раскошног – домаћег укуса и 
мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, 
Тел: (021) 459691; 464762 и 063 
549633.

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА

КОМОВИЦА ОД ГРОЖЂА 
Многи познаваоци прилика у производњи ракија склони су да тврде како је 

комовица „душу дала“ за лажирање. Тврде и то да се на нашем тржишту уместо 
природне ракије од грожђа често нуди фалсификат, или како се каже „вештак“.

Али, да ове работе оставимо онима који и по службеној дужности о томе треба 
да брину.

Ракија комовица производи се на два начина, већ према томе да ли се као 
сировина користе „остаци“ превреле, или непревреле комине након производње, 
црног или белог вина.

Дестилацијом превреле комине (покожице, петиљке) и мање количине 
заосталог винског талога, који су као узгредни производ остали од производње 
црног или ружичастог вина, добија се квалитетна комовица. У неким случајевима, 
преврела комина може да садржи и заостале  количине непреврелог шећера. 
Такву комину треба ставити у судове да настави врење. Наравно, треба је добро 
сабити у судове да настави врење. Наравно, треба је добро сабити у судове за 
завршетак ферметације, затворити поклопцима, или поливинилским фолијама 
како би се омогућило отицање угљен-диокцида. Кад након десет до четрнаест дана 
превари, треба је дестилирати.

Уколико нисмо у могућности да комину одмах дестилирамо, треба је сачувати 
од присуства ваздуха, како не би дошло до развоја бактерија сирћетне киселине 
и плесни, а тиме и до њеног кварења. Иначе, комини не треба додавати воду, 
пошто она олакшава 
развој штетних 
микроорганизама, 
који изазивају њено 
кварење.

Количина алкохола 
у комини зависи од 
количине алкохола 
у вину и начину 
цеђења комине. 
Најчешће, пажљивом 
ферментацијом, 
од 100 килограма 
превреле коминецрних 
и ружичастих вина 
можемо добити од 10 до 12 литара комовице јачине 50% алкохола.
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АТЛЕТИЧАРИ ВРШАЧКЕ “АТИНЕ” У ДОБРОЈ ФОРМИ   

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ДЕБИ МАНДИЋА, 
ПОВРАТАК НА СТАЗУ ВЛАЈИЋА

Такмичари АК Атина били су протеклог викенда ангажовани 
на неколико митинга. Млађи јуниор Михајло Мандић боравио 
је на припремама атлетске репрезентације Србије за јуниоре 
у Бару (Црна Гора) на позив селектора Едина Зуковића. Након 
припрема Мандић је наступио на интернационалном митингу 
у Бару у конкуренцији сениора земаља у региону (Црна Гора, 
Албанија, БиХ, Србија), у трци на 200м и заузео одлично 6. место 
са временом 23,41 с, што је његов лични рекорд.

На другом митингу одржаном у Сремској Митровици, 30. 
априла наступили су јуниори АК 
Атина и постигли следеће резултате. 
Повратник на атлетску стазу након 
повреде Владимир Влајић заузео је 
одлично друго место у трци на 200м 
са резултатом 23,36 с.

Солидан је био и Петар Мича  
такође у трци на 200м са резултатом 
24,94 што је било довољно за 6. 
место, као  Иван Жарков у трци на 
100м са временом 13,10 с. 

Ово је увертира за предстојећа 
такмичења и Првенство државе које 
ће се одржати у Крушевцу за млађе 
јуниоре и у Београду за старије 

јуниоре,почетком јуна месеца. 
То ће уједно бити и изборна 
такмичења за првенство Балкана. 

ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА ВРШАЧКЕ ЏУДИСТЕ У ГРЧКОЈ     
ТАРА ЂЕКИЋ И ОГЊЕН ОЖЕГОВИЋ НА 

ПОБЕДНИЧКОМ ПОСТОЉУ
Вршачки Џудо клуб „Локомотива“ је на Олимпус Џудо купу у 

Литохору, у Грчкој који се одржао 23. и 24. априла,  освојио две 
медаље. На турниру је учествовало око 1000 деце из Грчке, 

Кипра, Бугарске, Румуније, Молдавије, Македоније, Црне Горе 
и Србије. има десет година, од чега шест тренира џудо. Млада 
нада „Локомотиве“ Тара Ђекић победила је у све четири борбе 
и освојила златну медаљу. Огњен Ожеговић је са две победе и 

једним поразом узео бронзу, а Лука Судар и Данило Ђорђевић су 
стигли надомак бронзане медаље, али победе су им измакле.
 Иначе, Џудо клуб „Локомотива“ је пре месец дана отворио 

секцију у дому за незбринуту децу у Белој Цркви. Тренинзи се 
одржавају, како тренер Виктор Ожеговић каже, из алтруистичких 
побуда, а на радост деце из Беле Цркве која предано тренирају. 
Узгред, мало је познато да је после фудбала,  џудо најмасовнији 
спорт на свету, са милионима деце која се њиме баве, а осим у 
Јапану, који је колевка ове вештине, џудо је један од школских 
спортова у Холандији, Француској, Хрватској и Словенији.

 Џудо клуб „Локомотива“ у наредном периоду очекује 
мноштво такмичења. Осим Школске олимпијаде у Врању, 12. маја, 
на коју излазе са четири такмичара, ту су и два турнира у земљи 
и један у Словачкој. Најважнији о предстојећих турнира је сада 
већ традиционални, 7. по реду трофеј Вршца.

В. Јањић

ВРШАЧКИ БАДМИНТОН КЛУБ “ФАНАТИК” СОЛИДАН НА ТУРНИРУ У ГРЧКОЈ
МЕДАЉА ЗА ВУКА ДИМИТРИЈЕВИЋА 

Вршачки бадминтон клуб „Фанатик“ је од 21.до 23. априла 
учествовао на међународном турниру у Сидирокастру, у Грчкој. 
На турниру је наступило четворо такмичара из Вршца. Ана 
Сламарски и Александар Шафарик у конкуренцији до 15 година, 
Богдан Станишић у конкуренцији до 13, и Вук Димитријевић до 
11 година. Ана, Александар, и Богдан су стигли до четвртфинала, 
а Вук је изгубивши тек у полуфиналу заслужио бронзану медаљу. 

 - Ово је веома добар успех с обзиром на то да је на турниру 
учествовало 150 такмичара из Грчке, Грузије, Пољске, и Чешке, 
које су доста јаке у бадминтону, рекао је тренер Станислав 
Димитријевић, поносан на успех својих такмичара. 

 Бадминтон савез Србије броји свега 15 клубова, који раде у 
већим градовима, тако да је овај спорт још увек мало заступљен 
код нас. Вршачки клуб „Фанатик“ је један од новооснованих, 
будући да ради од 2011, као школа Бадминтона, а 2012. је 
званично основан. За релативно кратко време постојања клуба,  
такмичари „Фанатика“ су освојили 5 медаља на турнирима 
у  Мађарској, Грчкој и Хрватској, а на државним првенствима, 
највећи успеси су прво место Ане Сламарски 2011., друго место  
Андреја Шафарика и треће место Александра Шафарика 2012. 
године. 

В. Јањић 

МИРОСЛАВ ПОПОВ, СЕЛЕКТОР ЖЕНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ РУМУНИЈЕ

НАЈБОЉА СЕЗОНА АЛБА ЈУЛИЈЕ 

Некадашњи тренер кошаркашица 
вршачког Хемофарма са којима је 
освојио три титуле првака државе и три 
национална купа, већ четири године са 
успехом ради у Румунији. Попов је тренер 
Алба Јулије, овогодишњег финалисте плеј 
офа румунског шампионата, а предан  рад 
и познавање прилика у румунској женској 
кошарци допринели су да му румунски 
савез у новембру 2015. године понуди 
функцију селектора женског националног 
тима ове земље. 

Који циљ Вам је као новом селектору 
репрезентације земље наших суседа?

- У прошлом циклусу квалификација за 
Европско првенство у Мађарској, Румунке 
нису успеле да се квалификују тако да је циљ 
јасан, пласман на Шампионат Европе у Чешкој 
2017. године.  Румунија је у квалификационој 
групи са Турском, Израелом и Босном и 
Херцеговином, и уочи последња два кола 
имамо скор две победе и два пораза. У 

новембру нас очекују мечеви са Израелом 
код куће и Турском на страни, реално је 
да победимо Израел, али можда ће нам за 
пролаз бити неопходна и победа против 
Турске, која је прва на табели наше групе и 
практично се већ квалификовала за Европско 
првенство. Тренутно смо у фази ангажовања 
две Американке које би требале да заиграју 
за Румунију на те две последње утакмице. У 
питању су Ешли Вокер, чланица италијанског 
Скија, која игра на позицији крилног центра 
и чека се само обављање административних 
формалности око добијања румунског 
пасоша, а близу смо и ангажавања једног 
плејмејкера, играчице Њујорк Либертија. 
Имаћемо добро проверу на турниру у Чешкој, 
од 10. до 13. јуна,  где ће нам противници 
бити А и Б селекције Чешке и репрезентација 
Мађарске.

Прошла сезона била је најбоља у 
историји Алба Јулије, екипе коју већ 
водите четири сезоне. Играли сте финале 
плеј офа домаће лиге и освојили трофеј 
у региналном такмичењу. Да ли су газде 
задовољне?

- Сви у клубу су презадовољни победом у 
полуфиналу плеј офа против Брашова тако 
да је финале било награда за моје играчице. 
Нажалост, баш тада смо остали без најбоље 
играчице, Американке Дајер, а колико она 

значи за екипу најбоље говори податак да 
по мечу бележи 20 поена и десет скокова. 
Тражила је после полуфинала додатни 
новчани бонус који клуб није могао да 
исплати и морали смо да се растанемо са њом. 
Због тога у финалу нисмо могли равноправно 
да се носимо са Сепсијем из Сфунту Георгеа, 
екипом  коју води Бањалучанин Зоран Микеш 
и поражени смо са 3:0 у серији. Ипак, освајање 
трофеја у Централноевропском купу, други 
пут у последње четири године,  “залечило” је 
ту рану. На фајнал фору у Словачкој очекивали 
смо финале против домаћина Ружомберока, 
међутим аустријска екипа Флајинг Фоксис 
је направила изненађење и славила у 
полуфиналу. У финалу смо ми имали наш 
дан, добро расположење и заслужено смо 
освојили трофеј.

Да ли је било српских играчица у Алба 
Јулији ове сезоне?

- На полусезони је директни наш 
конкурент за пласман у плеј оф, Арад, 

запао у финансијске проблеме и морао 
је да се одрекне најбољих играчица.  Ми 
смо то искористили и ангажовали бившу 
играчицу Хемофарма Бранкицу Хаџовић, 
бивши играчицу Радивоја Кораћа Јефимију 
Каракашевић и поменуту Американку Дајер. 
И Бранкица и Јефимија су сјајно одиграле 
други део сезоне и дале огроман допринос 
пласману у финале румунске лиге и освајању 
трофеја у регионалној лиги.

Колико сте имали времена да пратите 
резултате вршачких кошаркашице ове 
сезоне?

- Лига Србије је неупоредиво слабијег 
квлаитета него претходних година, али то 
не умањује одличан резултат који је Вршац 
остварио пласманом у полуфинале плеј офа 
и домаћег купа.Ипак, то су све продукти 
некадашег доброг рада, најбоља играчица 
Марина Мандић поникла је у некадашњем 
систему Хемофарма, као и Данијела Ризвић 
која је урадила одличан посао као тренер. 
Жао ми је што не можемо да направимо још 
бољи тим и остваримо још боље резултате, 
јер у једној осведочено успешној средини за 
развој женске кошарке каква је Вршац мислим 
да у ситуацији суженог квалитета у Србији 
никад лакше и са мање уложених пара не би 
дошли до титуле. 

ПОЗИВ ВОЛОНТЕРИМА  
Трофеј Вршца у џудоу једна је од најмасовнијих спортских 

манифестација у Вршцу. Из клуба су замолили суграђане 
добре воље да помогну у организацији турнира колико могу. 
Потребне су особе са познавањем страних језика, да помогну у 
комуникацији са такмичарима, или ако неко може да помогне 
око њиховог смештаја, или на неки други начин.е.  

Време ради за њих: Мича, Жарков, 
Мандић

Догодине на титулу у румунском шампионату: Мирослав Попов
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 24. 
КОЛО

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

Табела: 

1.Оџаци  24 15 6 3 51 
2. Раднички (СМ) 24 12 7 5 43 
3.ТСЦ  24 10 9 5 39 
4.Раднички (НП) 24 11 6 7 39 
5.Сента  24 9 10 5 37 
6.Бачка 1901 24 9 9 6 36 
7.Дунав  24 8 10 6 34 
8.Слога  24 8 6 10 30 
9.Железничар 24 9 3 12 30 
10.Омладинац 24 7 8 9 29 
11.Раднички (Ш) 24 6 10 8 28 
12.Цемент 24 7 7 10 28 
13.Борац (С) 24 7 3 14 24 
14.Вршац 24 5 8 11 23 
15.Банат (-6) 24 6 8 10 20 
16.Долина 24 4 8 12 20

БАНАТСКА ЗОНА 24. КОЛО 

ЖАК – Слобода  0 : 2
Јединство (НБ) - Слога 5 : 1
Пролетер (БК) - Младост (Л) 7 : 0
Вршац Јунајтед-Црвена звезда 

(РС)    2 : 0
Раднички (К) - Раднички З. 0 : 1
Славиа - Јединство (БК) 1 : 1
Будућност - Полет  8 : 0
Козара - Раднички (С) 7 : 0

Табела: 

1.Раднички Зрењанин 24 21 1 2 64 
2.Козара 24 15 5 4 50 
3.Јединство (БК) 24 13 4 7 43 
4.Јединство (НБ) 24 12 3 9 39 
5.Раднички (С) 24 12 3 9 39 
6.Вршац Унитед 24 11 3 10 36 
7.Будућност 24 11 2 11 35 
8.Слобода 24 11 2 11 35 
9.Слога  24 11 1 12 34 
10.Пролетер (БК) 24 9 6 9 33 
11.Славиа 24 8 5 11 29 
12.Раднички (К) 24 8 4 12 28 
13.Црвена звезда (РС)24 8 0 16 24 
14.ЖАК (-1) 24 7 3 14 23 
15.Младост (Л) 24 7 1 16 22 
16. Полет 24 6 1 17 19 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 23. 
КОЛО 

Борац (С)- Партизан (У) 5 : 1
Партизан (Г)-Војводина 1 : 0
Југославија - БАК  2 : 2
Јединство Стевић - Вултурул 3 : 0
Младост (О) - Црвена звезда 2 : 0
Динамо 1945 - Слога (БНС) 2 : 1
Будућност (А)- Младост (В) 4 : 2

Табела: 

1.Динамо 1945 22 20 2 0 62 
2.Младост (О) 22 16 3 3 51 
3.Слога (БНС) 22 13 3 6 42 
4.Будућност (А) 22 12 4 6 40 
5.Војводина 21 12 4 5 40 
6.Вултурул 22 9 4 9 31 
7.Борац (С) 21 8 6 7 30 
8.Јединство Стевић 21 8 4 9 28 
9.БАК  21 7 6 8 27 
10.Црвена звезда22 8 2 12 26 
11.Партизан (У) 21 7 0 14 21 
12.Младост (В) 22 6 2 14 20 
13.Југославија 21 5 3 13 18 
14.Партизан (Г) (-1) 21 3 4 14 12 
15.Владимировац 21 2 3 16   9

Изабраници тренера Мише Бељина 
су у мечу без резултатске неизвесности 
лако освојили бодове, потврдили да 
се налазе у одличној форми и заузели 
позицију у горњем делу табеле која им 
је по квалитету играчког кадра, стручног 

штаба и организацији клуба припадала 
још у првом делу сезоне. Њихов ривал 
из Руског Села није показао превелику 
жељу да у Стеријином граду освоји бодове 
спаса а није ни показао ниво спортске 
културе достојан зонског ранга такмичења. 

Домаћи су повели већ у петом минуту 
после велике грешке одбране гостију, 
када је Бојан Тимић вешто искористио 
поклон дефанзивца Црвене звезде 
Кнежевића и пласирао лопту у мрежу. Иако 
квалитетнији, играчи домаћег тима од 
тада почињу да диктирају спорији ритам, а 
гости нису имали расположеног појединца 
кадрог да иницира преокрет. Имали су, 
додуше, Рускоселци две прилике да дођу 
до бода, Петровић у 58. и Кнежевић у 73. 
минуту, а казна за промашаје стигла их 
је у финишу, Јовановић је, на центаршут 
Станковића из корнера, лепим ударцем 
главом савладао Харјовића и поставио 
коначних 2:0. Меч је својом бриљантном 
игром обележио бек Вршчана Данијел 
Бељин, сигурно један од најозбиљнијих 
кандидата за место у идеалном тиму лиге.

ВРШЧАНИ ПРИВОДЕ КРАЈУ БОРБУ ЗА ОПСТАНАК

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД КОНАЧНО У ВРХУ  
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (РС) 2:0 (1:0)

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У БОРБЕНОМ ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

САРАЈЛИН ОБНОВИО ПОВРЕДУ
БАНАТ (З) - ВРШАЦ 2:0 (1:0)

Фудбалери Вршца нису успели да се из 
Банатског Двора, са дербија зачеља врате 
непоражени. Раднички из Зрењанина славио 
је са 2:0, тако да је у доњем дому и даље све 
отворено и сва четири угрожена тима (Борац 
из Сакула, Вршац, Долина из Падине и Банат 
из Зрењанина) налазе се у распону од четири 
бода. Нису се изабраници тренера Јована 

Стефанова бранили, али нису успели да 
материјализују свој период домаинације на 
терену..

- Рано примљен гол умногоме је одредио 
даљи ток меча . Отворили смо се, играли 
офанзивно, међутим, имали смо хендикеп 
да нам се већ у уводним минутима повредио 
најбољи стрелац Сарајлин, па су две прилике 

из којих он обично даје голове остале 
неискоришћене. Да несрећа буде већа, 
можда ћемо без њега морати да играмо до 
краја првенства. Немам ниједну реч замерке 
играчима, борили су се максимално, уопште, 
дају све од себе да клуб опстане у лиги иако 
смо у незавидном положају на табели и у 
тешкој материјалној ситуацији, каже Стефанов. 

Стратег Вршчана додаје да у клубу 
имају своју рачуницу, врло једноставну, у 
преосталих шест кола непоходно је освојити 
десет бодова. То подразумева да Вршчани не 
смеју да киксну на Градском стадиону, а један 
бод би морали да потраже на гостовањима. 

- Морал екипе је на изузетном нивоу. Сви 
верују да је опстанак достижан, играчи су 
максимално посвећени остварењу циља. Прва 
наредна утакмица је најважнија, волео бих да 
у суботу против Дунава из Старих Бановаца, 
сви будемо Вршац, играчи, стручни штаб, 
управа и навијачи, закључио је популарни 
Белов.

Меч Вршац - Дунав игра се од 16:30 часова.

ФУД БА Л 

ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА

КАДЕТИ ВРШЦА ПРЕД ПЛАСМАНОМ У ЕЛИТНО 
ДРУШТВО 

Кадетска екипа Вршца под вођством тренера Александра Какована 
исписује једну од најлепших фудбалских прича ове сезоне. Ови дечаци, 
рођени 1999. и 2000. године, после одличних игара у регуларном делу 
сезоне нашли су се у плеј оф групи Кадетске лиге Војводине и после 

првог круга, односно пет одиграних кола, први су са бодом више од 
новосадске Војводине. У последњем колу првог круга плеј оф групе 
кадети Вршца били су бољи од Суботичког Спартака са 3:2. 

- Задовољан сам формом екипе, која је у дуелу са Суботичанима 
показала да не зависи од изостанка једног, двојице, тројице па чак и 
четворице стандардних играча. Момци имају лепу прилику да остваре 
највећи успех у историји вршачког фудбала када су у питању млађе 
категорије, и да као шампиони Војводине заврше један период своје 
каријере, рекао је Какован.

 Кадети Вршца би чак и у случају да Војводина буде прва остварили 
пласман у елиту јер Новосађани већ имају екипу у том рангу 
такмичења, а у Кадетској лиги Војводине наступају са годину дана 
млађом генерацијом.

Омладинцима Вршца замало је измакао плеј оф па су морали да се 
задовоље наступом у доигравању за опстанак. Изабраници тренера 
Перице Ранкова су осигурали опстанак међу најбољим војвођанским 
тимовима, а у прошлом колу декласирали су Бегеј из Житишта 6:2.

Пионири Вршца и Вршац јунајтеда налазе се у плеј аут групи 
Банатске зоне, а у прошлом колу, у међусобном окршају бољи су били 
дечаци Вршац јунајтеда и славили са 2:0.

Кадетска лига Војводине, плеј оф група, резултати 5. 
кола: Вршац - Спартак 3 : 2, Индекс - Војводина 1 : 3, Хајдук 
јуниор (Кула) - Раднички (Сомбор) 3 : 1.

Табела: 1. Вршац 11, 2. Војводина Нови Сад 10, 3. 
Спартак Суботица  7, 4. Раднички Зрењанин 7, 5. Индекс 
 Нови Сад 4,  6. Хајдук јуниор Кула 3 бода. 

Омладинци, Банатска зона, плеј аут група, табела:
1. Банат 37, 2. Омладинац (НБ) 32, 3. Пролетер (БК) 20, 

4. Вршац (-1) 19, 5. Слога (П) 13, 6. Бегеј 9 бодова.

Пионири, Банатска зона, плеј аут група, табела:
1. Динамо Панчево 35, 2. Пролетер 2006 (-1) 33, 3. 

Вршац 30, 4. Раднички (З) 28, 5. Вршац Јунајтед 22, 6. 
Младост (Л) 0 бодова.

Сви као један: ФК Вршац 

Квалитет дошао до изражаја: ОФК Вршац јунајтед
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