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ОДБОРНИЦИ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ

ДРАГАНА МИТРОВИЋ ПРВА

Драгана Митровић

Одборници новог сазива Скупштине Града
Вршца састали су се у понедељак, 16. маја, у
свечаној сали градске куће. Конститутивном
седницом председавала је др Драгица Станојловић,
као најстарији одборник, и констатовала да
сазив има кворум јер присуствује 44 од укупно 45
одборника. На самом почетку кренула је полемика
о томе да ли су пословник и статут усаглашени
због преименовања статуса Вршца из Општине
у Град, те је др Станојловић затражила састанак
шефова одборничких група како би се договорили
и разрешили дилему. Дарко Гавриловић и Милуцу
Живков, одборници СПС коалиције, указивали су
на то да не постоји важећи акт о раду Скупштине.
Конститутивна седница градске Скупштине је
настављена и одборници су усвојили дневни ред.
СНС и Покрет владајућа коалиција
Одборници су положили заклетву да ће посао
обављати коректно и поштено, у интересу грађана
који су их изабрали. Према резултатима оствареним
на локалним изборима, што је потврдила и Градска
изборна комисија, Српска напредна странка има 20
одборника, по седам имају Покрет Вршачка регија,
европска регија и коалиција Социјалистичка партија
Србије - Јединствена Србија, 6 одборника има Група
грађана За бољи Вршац, 3 Демократска странка и
два одборничка мандата припала су Доста је било

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ
ВЕЋА

Ненад Барош

На предлог градоначелнице изабрани су
чланови Градског већа. Српска напредна
странка и Покрет Вршачка регија, европска
регија, као владајућа коалиција, поделили су
ресоре, али још увек није предочено јавности
ко ће управљати којим ресором. Чланови новог
Градског већа су: Милош Ђокић, Наташа Ћирић,
Иван Јосић, Татјана Николић, Дејан Сантрач,
Милош Васић, Славиша Максимовић, Маријана
Голомеић из СНС-а и из Покрета ВРЕР Јулкица
Митрашиновић, Наташа Маљковић Чонић и
Владимир Бајић.

- Саша Радуловић. Владајућу коалицију формирали
су СНС и Покрет ВРЕР.

Заркула поново председник Скупштине града
Одборници су једногласно донели решење о
престанку мандата председника Скупштине Града
Вршца Јовици Заркули. За новог председника
група од 27 одборника владајуће коалиције
предложила је Јовицу Заркулу, док су представници
опозиције (4 листе: СПС- ГГ За бољи Вршац, ДС,
Доста је било) 17 одборника за исту функцију
предложили кандидата Дарка Гавриловића. Након
краће дискусије, формирана је комисија у саставу
Наташа Ћирић, Јулкица Митрашиновић и Славица
Стоисављевић, која је, након тајног изјашњавања за
двојицу кандидата, пребројала гласове и известила
одборнике о резултату. Заркула је добио 27 гласова,
а Гавриловић 17. Пошто је нови председник

ШЉИВИЋ И ИВАНИШ
ОДУСТАЛИ ОД МАНДАТА
Љубисав Шљивић и Игор Иваниш одустали
су од одборничких мандата. Њихово место у
скупштинској клупи заузели су Милана Копил
(СПС) и Зоран Томић (ДС). Положили су заклетву
и придружили се раду Скупштине.

Скупштине града Јовица Заркула положио заклетву,
настарији одборник др Драгица Станојловић
препустила му је вођење седнице захваливши се на
сарадњи.
Ненад Барош - заменик председника
Скупштине
Након изгласавања решења о престанку мандата
заменика председника Скупштине Града Вршца
Небојши Јанчићу, 27 одборника предложило је да
ту функцију преузме Ненад Барош. Одборници су
подржали предлог те је новоименовани заменик
председника Скупштине града Ненад Барош
положио заклетву и придружио се Заркули у
вођењу седнице.
Уместо
Милуцуа
Живкова,
досадашњег
секретара Скупштине град Вршца, коме је, такође,
истекао мандат, изабрана је Снежана Костић јавним
гласањем. Функција заменика секретара Скупштине
и у новом сазиву поверена је Бранислави Лучић.
Изабрана прва градоначелница
Одборници су донели решења о престанку

Александар Ђорђевић

Снежана Костић

Дејан Сантрач

Др Иван Јосић
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА
функција градоначелника Чедомира Живковића
и његовог заменика Владана Стајића, а председник
Скупштине Заркула предложио је за нову
градоначелницу Драгану Митровић из редова
напредњака. Износећи њену биографију, Заркула
је нагласио да је Митровићева рођена 12. 6. 1982. у
Вршцу, да је завршила Правни факултет у Београду.
Прво радно искуство стицала је у ВДП „Јужни Банат“,
2008, а након годину дана прелази у вршачку
Филијалу Министарства финансија где је до сада
радила као порески инспектор наплате.
Одборник Зоран Томић (ДС) сматрао је да су
бирачи обманути јер је увек први на изборној листи
биран за председника општине или градоначелника
и да би, према том принципу, градоначелник
требало да буде Александар Ђорђевић. Он је
закључио да је све то фарса.

ИМЕНОВАНИ НОВИ
ОДБОРНИЦИ СНС-А
Након именовања Драгане Митровић
за
градоначелницу
и
Александра
Ђорђевића за њеног заменика, изабрани
су нови одборници који су их заменили,
јер су се, због функција, одрекли мандата.
У скупштински сазив ушли су одборници
СНС-а Јелена Мушкиња и Коста Трусник.

Др Драгица Станојловић (ГГ За бољи Вршац)
нагласила је да је реч о централизму, да ће и даље
бити терора већине у Скупштини и изразила сумњу
да се политика неће водити у Вршцу, већ у Београду,
Панчеву, а у вршачкој градској кући одлучиваће се
онако како буде наложено.
Александар Ђорђевић (СНС) истакао је да су
напредњаци успех на изборима постигли тимским
радом и да ће Драгана Митровић, као дипломирани
правник, успешно обављати посао градоначелника,
а он ће се трудити да јој буде десна рука.
Чедомир Живковић (СНС) је позвао на
пристојност, да се не нападају људи док још нису
дошли на функцију и додао да је кандидаткиња за
градоначелницу одговорна и вредна и да младима
треба дати шансу.
У дискусију су се укључили и Ракићева,
Гавриловић, Живков износећи замерке о начину
избора првог човека града, као и томе да до
тренутка када је изнет предлог нису имали никакав

Честитке новим одборницима

податак о кандидату.
Горан Штрбац (Покрет ВРЕР) и др Предраг
Мијатовић (СНС) позвали су одборнике да подрже

ДОПУЊЕНЕ
ОДБОРНИЧКЕ КЛУПЕ
Новоизабраним члановима Градског
већа укинут је одборнички мандат те
су скупштинске клупе допуњене новим
одборницима.
Одборнички
мандат
верификован је члановима СНС-а. То су:
Марин Дујић, Андријана Максимовић,
Владимир Соларевић, Марин Меић,
Данијела Дондур, Драган Поповић и
Милован Вујичић. Из редова Покрета
одборницима се придружио Божидар
Пашајлић.
Јулкица Митрашиновић

предлог за градоначелника подсетивши да су
напредњаци убедљиво победили на локалу и да
треба да имају на овој функцији човека из својих
редова.
Тајним
гласањем
за
прву
вршачку
градоначелницу изабрана је Драгана Митровић
(27 за и 14 против), а за заменика градоначелника
именован је Александар Ђорђевић са 37 гласова за
и 4 гласа против. Изабрани су на мандат од 4 године
и положили су заклетву.
Полемике око Градског већа
Новоименована градоначелница предложила
је 11 чланова Градског већа који су изабрани
тајним гласањем. Највише полемика представника
опозиције изазвало је то што није обелодањено
који ће члан већа преузети који ресор. Није
прихваћен предлог Милуцуа Живкова да се смањи
број чланова Градског већа са 11 на 5.
Ј.Е.
Фото: Доша
Милош Васић

Славиша Максимовић

Милош Ђокић
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суфинансира Скупштина општине Вршац

33

4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 20. мај 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 20. мај 2016.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ СПРЕМАН ЗА НОВЕ МАЛИШАНЕ

УПИС ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Предшколска установа „Чаролија“ у Вршцу
објавила је оглас за упис деце у целодневни боравак
и у обавезни предшколски програм.
Уписи се обављају од 8 до 13 часова
и биће реализовани по објектима, објашњава
Габријела Тошовић, васпитач, ПР Предшколске
установе „Чаролија“ у Вршцу. Упис почиње 6. јуна
у објекту Колибри, Стевана Немање 70, а следећег
дана у објекту Бамби, Султане Цијук бб, 8. јуна биће у
објекту Бубамара, Жарка Зрењанина 87, 9. јуна упис
ће се обављати у вртићу Детлић у Хемограду. Упис
деце у централни објекат Плави чуперак вршиће
се 9. и 10. јуна. На целодневном боравку су деца
рођена од 1. 3. 2011. до 31. 10. 2013. године. За упис
је потребно: потврда о запослености оба родитеља,
фотокопија извода из матичне књиге рођених за
дете, лична карта на увид и образац за упис који
ће родитељи добити од васпитача или референта.
Новина је да се при првом доласку детета у вртић
доноси и закључак о здравственом стању детета
који издаје надлежна здравствена служба у Вршцу.
Цена за целодневни боравак је 3.600 динара.
У вртићу Плави чуперак обавља се упис деце
јасленог периода која су рођена од 1. 11. 2013.
године до 1. 3. 2015.
Упис се врши 8. јуна, каже Тошовићева и
наглашава да ће упис трајати закључно са моментом
када се испуни планирани број деце, а за неуписану
децу формираће се листе чекања.
Други уписни рок почиње 20. 8. и траје до 31.
8. и обавља се радним данима од 8 до 13 часова, у
објекту Плави чуперак у Улици Ђуре Јакшића 3.
Што се тиче обавезног предшколског
програма, ту се подразумевају деца рођена од 1.
3. 2010. закључно са 28. 2. 2011. године, истиче
Тошовићева. На захтев родитеља, припремни
предшколски програм могу да похађају и деца
рођена од 1.3.2011. до 31.8.2011. године. Обавља

ЗАПАЖЕНО УЧЕШЋЕ ВИНАРИЈА
ВИНИК И БАХУС
Сајам меда и вина под називом „Они виде мед и вино“ , 11. по реду,
одржан је у оквиру Мајских свечаности у Неготину, 12. и 13. маја. У
организацији Туристичке организације Вршац на овом неготинском Сајму
вина учествовали су вршачки произвођачи вина, Винарија Виник и Винарија
Бахус, које су представиле своја вина, винарије и своје угоститељске
објекте , за које су посетиоци показали велико интересовање.

Габријела Тошовић, васпитач, ПР Предшколске
установе „Чаролија“
се на два начина: полудневи боравак у трајању од
5 сати и целодневни боравак који покрива и радно
време установе, а то је од 5,30 до 16,30 часова. За
полудневни боравак упис ће се обављати од 16. 5.
до 17. 6. а целодневни од 30. 5. до 3. 6. ове године.
Од докумената је потребно припремити
фотокопију извода из матичне књиге рођених за
дете, доказ о здравственом стању детета, лична
карта родитеља на увид и образац за упис који се
добија у вртићу. За целодневни боравак детета
потребне су потврде о запослености оба родитеља.
Предност уписа имају деца чија су оба
родитеља запослена, запослене самохране мајке
и деца у старатељском, односно хранитељском
статусу, наглашава ПР менаџер Предшколске
установе „Чаролија“ у Вршцу.
Детаљније информације могу се погледати на
сајту Предшколске установе „Чаролија“ у Вршцу.
Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ СТРАХИЊЕ НИКОЛИЋА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„САВРШЕНИ ТРБУШЊАЦИ И ЈЕЗГРО ТЕЛА“
Научно популарна књига под називом
„Савршени трбушњаци и језгро тела“ аутора
Страхиње Николића представљена је 13. маја
у Градској библиотеци. Вршчанин Стрaхињa
Николић, дипломирaни професор спортa и имa
мaстер диплому у спорту. Ово је његова прва књига
и резултат је петнаестогодишњег искуства у спорту
и десетогодишњег искуства у спортској науци.
Припада научно-популарној литератури спортског
тренинга и у облику је практичног приручника.
Занимљив и високостручно обрађен садржај,
као и једноставност у излагању допринели су да
књига привуче велико интересовање како стручне
спортске јавности, тако и аматера, рекреатора.
Књига је прихваћена и објављена од стране свих
светских издавача електронских књига у верзији на
енглеском језику, а неки од програма почели су да
се примењују у Институту за физикалну терапију у
Цириху.
Аутор Николић указао је на јединственост књиге
објаснивши да о језгру тела у нашој земљи може да
се прочита у појединим часописима, на блоговима,
али да не постоји детаљна и свеобухватна
информација.
Моја првобитна идеја била је да свој
дипломски рад претворим у књигу, каже Николић.
Тада сам се већ 4 године бавио језгром тела и хтео
сам да о томе буде само једно поглавље. Међутим,
када сам почео да пишем о језгру тела, једноставно
се нешто отворило, склопило и ја сам буквално
написао књигу у даху. Када сам се мало боље
распитао, видео сам да су много повољнији услови
за електронску књигу него за штампану. Написао
сам књигу на енглеском, послао је на форматирање,
које је неопходно да би се могла читати на свим
уређајима, и имао сам срећу да су ми сви светски
електронски издавачи прихватили књигу за пет
дана.
Страхињина књига може се наручити са сваке
тачке на планети преко интернета код свих светских
електронских књижара. Књига је светлост дан
угледала у енглеској верзији, затим у штампаном
облику на српском, а преведена је још и на руски и
кинески језик.
Према речима аутора, циљ књиге је да интегрише
научни и практични приступ спортском тренингу и

ВРШАЦ НА САЈМУ МЕДА И ВИНА У НЕГОТИНУ

Вршачки винари на Сајму у Неготину
На Сајму је учествовало осамдесетак излагача из Србије, Бугарске,
Румуније и Македоније који су изложили своје производе од меда, вина
и ручне радове. Излагаче и посетиоце поздравио је Јован Миловановић,
председник Општине Неготин, који је и званично отворио неготински
Сајам 11. маја.
У оквиру Сајма меда и вина првог дана организована је и промоција
књиге „ВиноГрад“ професора Зорана Ђукановића са Архитектонскох
факултета. Другог дана одржана су предавања „Искоришћавање пчелиње
паше“ доктора пчеларства Горана Јевтића, као и „Храна и вино“, где
је предавач била дипл. инж. Ђурђа Катић, потпредседница Удружења
сомелијера Србије.
На затварању манифестације додељена су признања и проглашена
најбоља вина од око 80 узорака у категорији белог, црвеног, розе и
специјалних врста вина.
Ј.Е.

ОДРЖАН САЈАМ ТУРИЗМА „ЛИСТ“ У ЛУКАВЦУ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА
ВОЈВОЂАНСКУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ

она је јединствена у свету јер обједињује у једну
јединствену целину три наизглед одвојена сегмента:
трбушњаке, језгро и држање тела. У књизи се
налази око 200 илустрација са комплетним описом
вежби и теоријским објашњењем јединственог и
специфичног програма за развој сва три сегмента,
као и табеларни прикази и практични примери
тренинга.
Стрaхињa Николић
је сертификовaни
специјaлистa зa рaзвој свих видовa снaге
и специјaлистa зa кондицију и зa одбојку.
Квaлификовaн је зa педaгошки рaд, тренинг и
истрaживaњa у спорту и другим aктивностимa,
да спроводи aнaлизу и евaлуaцију тренaжне
припремљености и тaкмичaрске aктивности
спортисте, да примењује сaвремену технологију
тренингa и резултaте примењених истрaживaњa у
спорту, да спроводи aнaлизу тренингa и тaкмичењa
у врхунском спорту, пројектује и упрaвљa
спортским тренингом, системом спортa нa нивоу
спортске оргaнизaције, да упрaвљa спортским
догaђaјем, да aсистирa у пројектимa технолошког
рaзвојa спортa. Рaдио је две године нa Спортској
aкaдемији у Беогрaду кaо сaрaдник у нaстaви, као
кондициони тренер у тенису у Беогрaду и кратко у
инострaнству.
Аутор Страхиња Николић и модератор
промоције Драгана Ракић поклонили су Вршчанима
једно занимњиво књижевно вече у Градској
библиотеци.
Ј.Е.

На овогодишњем, 14. по реду, Међународном сајму туризма „Лист“ у
Лукавцу представљена је општа туристичка понуда регије Војводине, чији
је део био и потенцијал града Вршца.
На заједничком штанду Туристичке организације Војводине, од 12. до
14. маја, излагали су војвођански градови и општине: Вршац, Нови Сад,
Апатин, Жабаљ и Бачка Паланка.
На Сајму је учествовало 130 излагача из 10 земаља, а посетиоци су,
током три дана Сајма, показали велико интересовање за вршачку и осталу
војвођанску туристичку понуду. Имали су прилику да се упознају и уживају
у бројним дегустацијама и промоцијама на штандовима излагача.
Церемонију свечаног отварања увеличале су бројне званице:
амбасадори Француске, Хрватске, Малезије и представници амбасада

Вршчани на Сајму туризма у Лукавцу
Чешке и Турске, затим делегација Мађарске на челу са градом Харкањем,
министар животне средине и туризма Федерације Босне и Херцеговине
Едита Ђапо, као и представници министарства и влада појединих кантона у
Федерацији Босне и Херцеговине.
Партнер овогодишњег Сајма био је град Жупанија из Хрватске.
Организатори су обезбедили и пратеће садржаје, као што је промоција
специфичне босанско -херцеговачке кухиње и новинарска котлићијада.
На овом традиционалном, 14. по реду Сајму туризма додељена су и
бројна признања за унапређење туризма у региону. Вршачки туристички
посленици задовољни су промоцијом туристичког потенцијала нашег
града и регије, као и великим интересовањем посетилаца.
Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 20. мај 2016.

РАДОЈЕ- РАДЕ НИКОЛИЋ, САТИРИЧАР:

МОЈЕ ЈЕ ДЕЛО ОБЕЛЕЖИЛО ЕПОХУ, АЛИ ОНА
ТОГА ЈОШ НИЈЕ СВЕСНА
ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 41,
31. MAРТ 1978.

ПИОНИРИ САВРЕМЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
Истински пионир у савременој живинарској
производњи на вршачком подручју била је бивша
Земљорадничка задруга, која је касније трансформисана
и реорганизацијама припала ПКБ ООУР „Панонија“. Са
четири зачетна инкубатора, 1960. године, у радионици
Земљорадничке задруге Вршац, израђено је за две
године још 8 инкубатора према затеченим узорцима.

Данас је ту организована модерна производња,
у којој се годишње леже око милон и триста хиљада
пилића. С друге стране, живинарска фарма се десет
хиљада кока носиља, обезбеђује део приплодних јаја
за потребе инкубаторске станице. Уз све то развила се
и богата сарадња са индивидуалним произвођачима, а
нове инвестиције у току ове године треба да дају право
обележје овдашњој живинарској производњи.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 44, ЈУЛ 1978.

УСПЕШНА АФИРМАЦИЈА
ПАДОБРАНСТВА И ВРШАЧКОГ
АЕРО-КЛУБА
Особеност овогодишњег тродневног 12. првенства
Војводине у падобранству (којеје одржано на аеродрому
Пилотске школе ЈАТ-а у Вршцу) огледалеа се између осталог
и у следећем. Организатори и домаћини такмичења,
чланови овдашњег Аеро-клуба „Мила Матејић“ нису у
званичној конкуренцији имали ни једног представника.

Одговор на питање како је и зашто до тога дошло врло
је, међутим, једноставан. Клуб је конституисан пре нешто
више од годину дана и још увек се ( са своје три секције:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Радоје - Раде Николић познат је
поштоваоцима писане речи како у
Вршцу, тако и шире по свом сатиричном
перу. Пише афоризме, комедије, хаику
поезију, објавио је четири књиге.
Привлачи га роман, Хашки трибунал
има добар сатиричарски материјал,
каже. Биће времена, јер сматра да није
заокружио свој стваралачки опус.
Бавите
се
књижевним
стваралаштвом.
Коју
форму
користите?
Бавим се сатиром, а користим
различите форме. Прва књига, коју сам
објавио, била је збирка афоризама, а и
прво што сам почео да пишем били су
афоризми. Мој тата је неком приликом
купио књигу „Корак назад“ свог земљака
Владе Булатовића Виба, обојица су
Крагујевчани. У тој су књизи били јако
добри афоризми. Виб је у покојној
социјалистичкој Југославији, пре појаве
београдског
афористичког
круга,
сигурно био најбољи афористичар.
Ја сам тада био при крају основне
школе и та ми се књига много допала.
А, прве афоризме сам објавио у листу
„Студент“, 1984. Били су то афоризми:
„Три лоша иселише Милоша.“, затим
„Право на рад је загарантовано,
нарочито затвореницима.“ и трећи
је био везан за зимску Олимпијаду у
Сарајеву и гласио је: „Јесмо ли се и о
Олимпијади договорили на АВНОЈ-у?“.
У то време су београдски афористичари
мало зафркавали сву ту помпу око
Олимпијаде, док су организатори у
Босни били много поносни на све то,
испало је малтене да је Олимпијада
тековина АВНОЈ-а. Тако сам се ја досетио
да напишем тај афоризам. Можда он
данас није свима најјаснији, људи се
сећају Олимпијаде, али оне атмосфере
вероватно више не.
Кад сте почели да пишете
афоризме? Како се зове Ваша прва
књига афоризама?
Почео сам да их пишем
на првој години студија, а ови први
објављени афоризми били су када
сам био на трећој години. Прва збирка
афоризама зове се „Нови светски
поредак“, а објављена је 2004. Значи
скоро двадесет година од када сам
објавио прве афоризме у „Студенту“.
Афоризми су ми објављивани и у
локалним новинама, а збирка је настала
вероватно што ми је после толико година
писања пало на памет да укњижим своје
афоризме. Ваљда то иде како човек
стари, да не буде све разбацано, него да
буде на једном месту. Ја сам био издавач
те прве збирке, самиздат како се то
говорило. Исто сам урадио и са својом

другом књигом.
Како се зове Ваша друга књига?
То је комедија „Брат је мио које
вере био“ коју сам написао исто 1984.
године када сам био докон тог лета јер
сам очистио другу годину у јуну. Исто
ми је, после двадесет година, пало на
памет да, уз мале измене, објавим и то.
Комедија је заснована на догађајима
из „Горског вијенца“, употребљени су
ликови из тог дела, уз пар додатака.
Ради се о истрази потурчењака, радњу
нисам пребацио у данашње време,
једино је осавремењено у смислу да
се употребљавају неки нови изрази
који тада, свакако, нису коришћени. Ја
сам сатиричар и пало ми је на памет да
укрстим нашу епску историју са тада
важећим марксистичким погледом на
свет. То сам и написао да ли у предговору
или у поговору књиге, да сам ја то
укрстио и ставио на увид научно стручној јавности како то изгледа.
Третирао сам то као експеримент да
се марксистички материјалистички
приступ укрсти са нашом славном
прошлошћу, а „Горски вијенац“ ми је био
згодан зато што је познато дело, има
драмску радњу, ликове...
Какве су биле реакције на ту Вашу
комедију?
Успео сам да напуним салу и на
промоцији прве књиге афоризама, као и
ове комедије која је била у Културном
центру. Обе књиге сам представио
и у Библиотеци „Петар Кочић“ на
Врачару, а са првом књигом сам ишао
и у Пландиште, Белу Цркву... по Јужном
Банату. Наша уважена професорка
књижевности
Драгана
Јосифовић
говорила је о мојим књигама, као и
мој велики пријатељ Дуле Влајковић
Митрованов. Професорка Јосифовић ме
је похвалила за моје познавање „Горског
вијенца“, да су били обухваћени сви
битни моменти из књиге и о ономе што
сам написао. С обзиром на то да је реч о
комедији, није било никаквих негативних
реакција због „Горског вијенца“, чак ни у
мојој тазбини, моја жена је Црногорка.
Њена тетка чак каже да се јако смејала
на ту комедију. Мој циљ није ни био да
се подсмевам било коме него је жаока
била уперена на марксистички поглед
на историју. Сматрао сам да ако се
укрсти са нашом историјом да се некако
најбоље види који се апсурд ту добија.
Мислим да нисам никога увредио,
није било разлога да се било ко осети
повређеним, ни потомци чији су преци
помињани у „Горском вијенцу“.
Која је следећа књига коју
објављујете?
„Уџбеник опште историје за

све разреде свих средњих школа и све
године свих факултета“ објавио сам
2008. у издању Градске библиотеке
Вршац. У књизи сам дао своје виђење
од старог века па до 1945. године и
светске и српске историје. Пошао
сам од тога да је за нас наша историја
најважнија и да, са нашег гледишта,
треба да заузима централно место у
светској историји. Нисам хтео да идем
до данашњих дана до догађаја у којима
сам и сам био актер, ја сам био у рату
1991, бавио сам се и политиком. Нисам
имао историјску дистанцу, могао сам
бити пристрасан, па сам се зауставио
на 1945. Књига почиње са старим веком
где ја износим теорију да су Срби и
Цигани два најстарија народа, дајем и
неке доказе у санскритском језику, јер
су Цигани пореклом из Индије. Има део
о старој Грчкој, Римском царству, рани
средњи век... Срби су ту од почетка до
краја. Пошао сам од тога да сви црни
народи потичу од Цигана, сви бели од
Срба, а жути народи што су тако вредни
вероватно од ванземаљаца. Тешко да
могу да потекну од ова два народа јер
су тако вредни. Пошто сам ја Србин,
све почиње и завршава се са Србима,
а не оспоравам право свим другим
народима да пишу исте такве историје
за своје потребе.
Имате и четврту објављену књигу.
Коју?
То је збирка хаику песама
„Србија до Токија“. Први пут ми је пало на
памет да би се нешто могло објавити и у
форми хаику поезије и то за време оног
НАТО бомбардовања, 1999, када сам,
природно, био нешто лоше расположен.
Хаику јесте да има врло строгу форму,
али ради се истовремено и о краткој
форми која мени одговара. За некога
ко пише афоризме, то је најприроднија
форма поезије којом би се могао
изразити. „Србија до Токија“ објављена
је 2013. у издању Вршачког књижевног
клуба.
Да ли сте писали и неке друге
књижевне форме?
Пошто није баш лако писати
афоризме који имају трајнију вредност,
досетио сам се да је Јован Хаџи Костић
имао рубрику Трн у Вечерњим новостима
где је, уз афоризме, коментарисао и
актуелне догађаје. Пошто је од 2000.
у моди израз транспарентност, ја
сам у Вршачким вестима почео са
рубриком Транспарентност, скраћено
Трт, коју сам писао под псеудонимом
Јавни бележник. То ми се чинило
најприкладнијим.
Иначе, афоризми
су ми објављивани у Вршачкој кули и
осталим вршачким локалним новинама,
затим у крагујевачкој Независној
светлости. Ђорђе Оташевић, који је, по
мом мишљењу, савремени Вук Караџић
за сатиру, убацио је неке моје афоризме
у Енциклопедију афоризама 2. Успео сам
један афоризам да објавим и у Трну код
Бојана Љубеновића. Од 10 афоризама,
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Купујмо домаће. Наши људи су јефтинији.
Немојте изводити своју децу на пут. Биће прегажени.
Предратни комунисти су говорили да су затвори били
њихови универзитети. После рата је студирање омасовљено.
На Голом отоку нису страдали само комунисти. Било је тамо
и недужних људи.
Кад два наркомана заједно дувају, то се зове joint venture.
које сам му послао те 2014, највише
му се допао: „Истину на видело, да је
лакше одстрелимо“. Недељу дана након
објављивања тог мог афоризма, рањен
је власник Вечерњих новости. Више
ми нису ништа објавили, ваљда да не
призивају даље несрећу.
Да ли сте добили какво признање?
Крајем прошлог века, Милан
Ковачевић је организовао конкурс
за најбољи афоризам Југоисточног
Баната. Прве године сам поделио 3.
место, а наредне 1999. сам победио.
Та су такмичења била под шифром,
слали смо више афоризама. Наредне
године био сам у жирију, као победник
на претходном конкурсу. Иначе, за
сатиру се не дели ордење, тако да ме мој
презимењак за сада није одликовао.
Да ли је у плану нека нова књига?
Па, било би лепо када бих
имао времена. За сада га немам, због
породичних обавеза. До сада још
нисам објавио роман. Када бих имао
времена, Хашки трибунал би душу дао
за сатиричну обраду. То је још жива
материја, нису завршена првостепена
суђења, после ће ићи још неколико
жалбених поступака. То још није готово,
а има ту доста материјала за сатиру.
Неки су већ пробали да пишу на ту
тему. Биће за то још времена. Осим
ове две објављене комедије, имам две
необјављене: „Времеплов лепе вароши“
, то је вршачка прошлост, и „Првобитна
акумулација капитала у Београдском

пашалуку“, која се бави Првим српским
устанком.
Колико је тешко, а колико лепо
бити сатиричар?
Није лако, јер кад на памет
падне афоризам, онда се он дотерује,
да буде што краћи, а кад га скратите,
онда се питате да ли је јасан... Тако да
се може прилично времена изгубити
око форме која, у принципу, не треба
да има више од 25 речи. Неки сматрају
да преко тога то више није афоризам.
А, опет не могу да кажем да је писати
афоризме ни претерано тешко. Мени
је тренутно, због недостатка времена,
тешко да пишем роман. Исто је и са
трагедијама. Комичари кажу да је много
теже насмејати, него расплакати народ.
Али, ја нисам ни пробао да се огледам у
трагедији.
Реците нам нешто о себи, Вашем
детињству. Какве успомене носите?
Рођен сам 22. априла 1963.
Датум наводим ако некога занима који
сам хороскопски знак, мада ја у то не
верујем. Рођен сам у земљи Србији
у време када то још није био злочин,
у Вршцу. Моји родитељи су са две
различите стране. Мама Драгиња је из
Северног Баната, а мој отац Драгиша је
био Крагујевчанин, Шумадинац. Обоје
су били лекари. Ја сам син јединац. У то
време у Југославији се није ратовало па
нисам морао да испраћам оца у рат. Он је
свој рат обавио у Другом светском рату.
Ја сам иначе 4. генерација Николића

узастопно, које су морале да ратују.
Средња класа је у другој половини
прошлог века у Југославији живела
све боље и боље, из године у годину.
То се, рецимо, видело код одласка на
летовање. Прво смо ишли у приватан
смештај, а седамдесетих година могли
смо ићи у хотеле. Стандард је ишао на
боље, после смо видели да је то због
задуживања. Државни дуг је, у то време,
био државна тајна, ништа о томе нисмо
знали.
Основна школа коју сам учио била
је Олга Петров Радишић. Био сам трећа
генерација усмереног образовања и
после прве две године заједничких
основа, идем на правни смер. После
средње школе ишло се у војску, није
било цивилне службе. Војска је трајала
годину дана, а онда сам уписао Правни
факултет у Београду.
Где добијате први посао након
завршеног Правног факултета?
Прво запослење је било у
тада још друштвеном Трговинском
предузећу Агропанонија комерц, 1990.
Претходно сам прошао известан стаж
незапослености. Од 1995. до 2000.
радио сам у вршачкој Пивари. Онда сам
2 године био члан Извршног одбора СО
Вршац, после демократских промена
у јесен 2000. То је, уствари, као сада
Градско веће. Са те функције враћам се у
Пивару, а од јесени 2003. до данас радим
у сада Градској управи Вршца. Сада ми је
већ део стажа у локалној управи нешто
дужи него онај у привреди.
Бавили сте се политиком. У којој
странци сте били?
Од 1992. до 2003. године био
сам у Демократској странци Србије. Било
је то занимљиво време, и мислим да је
истинита она кинеска клетва: “Да Бог да
живео у занимљива времена“. Био сам у
рату 1991, а у оним досадним земљама,
Финска, Швајцарска, Шведска... људи
немају то искуство. Ми смо прошли
и две хипер инфлације из 1993. и
она заборављена из 1989. што јесте
занимљиво, али није згодно, мислим да
је онима што су се досађивали у оним
досадним земљама било боље. Можда
се ја тада не бих бавио политиком,
али схватио сам то као неку врсту
самоодбране. Хвала Богу, од 2001. на
овамо имамо бар да се власт мења, али
да не мора да се лупа у шерпе, лонце,
одлази пред Скупштину. Политиком сам
престао да се бавим 2003. из разлога
чисто локалне природе, не бих желео
да говорим о томе. Није био никакав
разлаз са идеологијом ДСС-а. Од тада
нисам прешао ни у какву другу странку.
Имам обичај да кажем да од тада себе
сматрам политичким пензионером.
Када сте формирали породицу?
Ја сам се матор оженио, 2010.
Моја жена се зове Бранка, родом је из
Бачке, пореклом из колонистричке
породице, отац јој је рођен у Црној Гори,
а мајка у Далмацији. На Велику Госпојину
2013. добили смо сина Драгишу, добио је
име по деди. А, сада очекујемо женско
дете за који месец. Бранка је фармакотехнолог, сада је незапослена. Радила
је у Новом Саду. Када се дете родило,
оставила је посао, нисмо могли да
живимо у викенд браку.
Која је Ваша филозофија живота?
Да ли сте задовољни?
Превалио сам педесету, али
још ми некако делује рано да оцењујем
свој живот. У животу треба почети од
10 Божјих заповести, придржавати се,
мада то често није ни мало лако. Ако
сте хришћанин, онда сматрате да је
хришћанство за сва времена, треба се
држати тога. Што се тиче књижевности,
све се надам да нисам заокружио свој
стваралачки опус. Пошто сваки аутор
себе сматра најбољим, или бар мање
лошим од других, и ја волим да кажем
да је мој стваралачки опус, невелик
обимом, али садржином богат, обележио
епоху, али да, из неких разлога, епоха
тога још увек није свесна.
Јованка Ерски
Фото: Лична архива
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падобранском, авио-моделарском, и једриличарском)
налази у фази стасавања. То истовремено значи да млади
падобранци, којих има доста и који се успешно обучавају,
нису били у могућности да испуне све норме неопходне
да би били увршћени у конкуренте за учествовање на
првенству . Стога је протекли шампионат представљао
за Вршчане јединствену прилику да на практичном плану
афирмишу постојање и рад Клуба. Падобранске секције и
овог подручја у целини. По општој оцени, они су у томе у
потпуности успели.
Дванаесто војвођанско првенство у падобранству
окупило је иначе, двадесет и једног такмичара из Новог
Сада, Зрењанина, Суботице и Сремске Митровице, а
ван конкуренције су наступили и падобранци, чланови
приштинског Аеро-клуба.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 45, СЕПТЕМБАР 1978.

ПОНОВО У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА
Учини се понекад да безбрижним летњим играма
нема краја.

Ипак, први септембар је ту да нас опомене – готово
је са необавезама, наступа јесен, почиње школа! Тај
позив је овога пута упућен, наравно, и првацима, којих
на старту школске 1978/79. има на подручју вршачке
општине шест стотина четрдесет (њих четири стотине
двадесеторо у граду и две стотине двадесеторо у
сеоским насељима). Најмањи број уписаних првака имају
Сочица и Месић ( по једног ђака), затим Ватин и Парта
(по троје), Мали Жам (четворо), Шушара (петоро) Стража
(седморо) итд.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 45, СЕПТЕМБАР 1978.

НА ДАН ОСЛОБОЂЕЊА - НОВА
ФАБРИКА
Било је својевремено планирано да нова фабрика у
Вршцу, чији су објекти никли у индустријској зони града у
близини „Зенита“ и „Југопетролове пумпе“ с десне стране
излазног пута према Београду, буде пуштена у производњу пре
отприлике месец и по дана. Радови су се, међутим, одужили
због општепознатих потешкоћа које прате грађевинарство
(несташица материјала), тако да се сада очекује да ће нова
фабрика бити пуштена у погон на Дан ослобођења Вршца2. октобра. Реч је, иначе, о производном погону једне од
доскорашњих основних организација удруженог рада вршачког
ФОРС-а, која се у међувремену интегрисала са „Утвом“ из
Панчева, поставши званично ООУР Фабрике опреме за припрему
и прераду грађевинског материјала. То на практичном плану
значи да ће Вршац ускоро постати произвођач веома тражених
постројења за вађење, сепарацију, прераду и млевење камена и
шљунка, као и друге опреме.
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АСТРОНОМСКА СЕКЦИЈА ПРИРОДЊАЧКОГ ДРУШТВА ГЕА ОРГАНИЗОВАЛА

ПОСМАТРАЊЕ ПРЕЛАСКА МЕРКУРА ПРЕКО СУНЧЕВОГ ДИСКА

Вршчани су, 9. маја, имали прилику да буду
сведоци једног занимљивог и ретког астрономског
догађаја. Астрономска секција Природњачког
друштва Геа из Вршца организовала је телескопско
посматрање преласка планете Меркур преко
Сунчевог диска. Постављена су два телескопа код
Крста, на градском тргу, и Вршчани су могли да
гледају ову занимљиву небеску појаву од 17 часова
па све до заласка Сунца. Бистар поглед у небо
омогућили су већи телескоп Cellestron 8, који је у
власништву Природњачког друштва, и мањи тип
Sky watcher, власништво младог астронома аматера
Уроша Мрђе.
Телескопи су били опремљени сребрнастим
светлосним филтерима од фолије милара како би
заштитили очи посматрача од светлости увећаног
Сунца, објашњава Драган Лазаревић, председник
Астрономске секције Природњачког друштва Геа.
На већем телескопу је увећање било 72 пута, а
на мањем 36 пута. Због кише, која је пала у подне,
и влаге у ваздуху, веће увећање је давало мање
оштру слику. Посматрачи су имали прилику да виде
планету Меркур као мали тамни круг на светлом и
великом Сунчевом диску, а виделе су се и неколико
тамнијих области Сунчевих пега неправилног
облика.
Према речима Лазаревића, ову астрономску
појаву је посматрало око 150 грађана различитих
генерација.
Појава преласка Меркура преко Сунчевог
диска се ретко догађа, јер Земља,Меркур и Сунце
треба да се нађу приближно на истој линији, истиче
Лазаревић. Како је раван путање Меркура нагнута
у односу на раван Земљине путање тзв. еклиптике

Вршчани посматрали ретку астрономску појаву

за 7 степени, обе планете би требало да буду у
близини осе пресека тих равни да би се видела
ова појава. Меркур је најмања планета Сунчевог
система и најближа Сунцу од којег је удаљена 46 до
70 милиона км. Пречник Меркура износи 4. 880 км,
око Сунца обиђе за 88 земаљских дана, а дан и ноћ
се смене за 175,4 дана. На страни окренутој Сунцу
температура порасте до 430 степени Целзијуса, а
на ноћној опада до -170º С. Меркур нема атмосферу,
а површина му је прекривена бројним кратерима
насталим ударима астероида. Слична је Месечевој
површини и детаљно је снимљена и картографисана

ПОЗИВ ПИТОМЦИМА И СТАРЕШИНАМА ШКОЛЕ РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ПЕШАДИЈЕ

ЗАЈЕДНИЧКИ ОДЛАЗАК У БИЛЕЋУ
НА ПРОСЛАВУ ШРОП-А

Ове године је јубиларних шест деценија од оснивања Школе резервних официра
пешадије – ШРОП у Билећи. Тај догађај биће свечано обележен у Билећи, од 16.
до 19. јуна, а централна прослава је 18. јуна. Организациони одбор упућује позив
Вршчанима питомцима и старешинама Школе резервних официра пешадије да се
придруже прослави.
- Овом приликом желимо да позовемо све бивше питомце и старешине из Вршца
и околине, да нам се придруже, и да заједно одемо у нашу ШРОП, како би пронашли
своје класиће и евоцирали успомене на неке срећније и безбрижније дане, каже члан
Организационог одбора Предраг Петровић. Постоји могућност да се организује
један аутобус да крене из Вршца. За све додатне информације, као и за детаљан план
и програм путовања за Билећу, и рокове за уплату, заинтересовани се могу обратити
на и - мејл адресу: pedja.predrag.petrovic@gmail.com
Петровић подсећа да је 2010. године група ентузијаста, бивших питомаца, кренула
у Билећу, у обилазак Школе, и то је био почетак окупљања, које ће касније прерасти
у традицију.
На 6. окупљању, 2015. године, било је око 600 питомаца, из свих Република бивше
СФРЈ.
Школа резервних официра пешадије - ШРОП у Билећи, била је једна од
најелитнијих јединаца у бившој СФРЈ, подсећа Петровић. Подједнако је била цењена
и поштована и у земљама чланицама НАТО пакта и Варшавског уговора. Звали су је
европски Вест Поинт. Школа је основана давне 1956. године, као ПШРО, а касније је
променила име у ШРОП.
За време свог постојања, кроз Школу је прошло 108 класа и око 56.000 питомаца.
Многи питомци су касније постали познати спортисти, лекари, научници, професори,
доктори наука, политичари, а неретко су настављали Војну aкадемију и достизали до
чина генерала.
Ове године је јубиларних 60 година од оснивања Школе и тај догађај
ће бити свечано обележен, додаје Петровић. У сарадњи са Министарством БиХ,
припадницима оружаних снага Републике Српске, и челним људима Општине Билећа,
касарна, која сада носи име “Билећки борци”, биће отворена за све бивше питомце
и старешине. Планира се и рекордан број, од око 1.000 људи. У Републици Србији,
бивше питомце и старешине, окупља Удружење грађана “ШРОП Билећа”, преко
којег се одвијају све активности, од скупова и дружења питомаца у самој Републици
Србији, до организованог одласка у Билећу.
Ј.Е.

космичком сондом Месенџер.
Како сазнајемо од Лазаревића, преласци
Меркура преко Сунчевог диска су се одиграли 1999,
2003. и 2006. а следећи ће бити 11. новембра 2019.
За све Вршчане, који су пропустили ову прилику,
астрономи и аматери Природњачког друштва Геа
обећавају да ће, ако метеоролошки услови дозволе,
организовати посматрање ове појаве и 2019.
године.
Ј.Е.
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ТРИНАЕСТА НОЋ МУЗЕЈА У СРБИЈИ

ИЗЛОЖБЕ, ПЕРФОРМАНСИ, КОНЦЕРТИ У ВРШАЧКИМ УСТАНОВАМА
КУЛТУРЕ

Тринаести пут за редом једна мајска субота
држаће будном целу Србију. Овогодишња Ноћ
музеја одржава се 21. маја у складу са датумом који
је одредила Европска Ноћ музеја са седиштем у
Паризу. Омиљени градски простори оживеће током
ове ноћи, упознајући посетиоце са драгуљима
културне баштине, али и са заборављеним људима
и неиспричаним причама које ће кроз Ноћ музеја
прерасти у најлепше успомене.
У Вршцу ће се различити програми и ове
године одржавати на неколико локација. У Великој
галерији Културног центра биће представљена
изложба видео радова Весне Токин под називом
„Град сенки“. Тема радова је истраживање односа,
сваког појединца, између унутрашњег трагања
за спознајом и колективне свести. Весна Токин
дипломирала је на Академији уметности у Новом
Саду, одсек сликарство, 1994. године. Чланица
УЛУС-а постала је 1999. године. Активно се бави
сликарством и истраживањима у области филма и
видеа. Њени радови су приказивани или изложени
на више од 70 фестивала и изложби у земљи
и иностранству. Добитница је више награда за
уметност, а у статусу је самосталног уметника од
2004. године.
Удружење „Тачка
сусретања“
припрема
програм под називом „(Не) видљив дијалог – дело
и реципијент“. Посетиоци ће имати прилику да
погледају изложбу слика графичког дизајнера
Владимира Предића, као и поетски перформанс
који ће на основу песама из рукописа Душка
Влајковића Митрованова извести Марија Васић
Каначки, Вања Ј.В, Јелена Маринков и Будимир
Бабић. Према речима организатора, концепт вечери

заснива се на идеји да реципијенти (публика) буду
мотивисани да учествују у перформансу заједно са
актерима перформанса, читајући одређене песме,
и кретањем кроз физички и метафизички поетски
простор; да доживе мисаоне, емотивне, естетске
сензације и тиме успоставе дијалог са песмом,
јединствен, непоновљив, сада и овде. Поетски
простор се замењује сликарским где ће сваку
слику држати млади човек који ће уједно својом
присутношћу, својим лицем, изнова мотивисати
реципијента да слику у „живом“ контексту доживи
кроз (не) видљиви дијалог уз звуке гитарског
амбијентала. Програм ће употпунити и ди-џеј сет
Марије Жамац.
За заљубљенике у богату историју града Вршца,
Градска библиотека у оквиру Ноћи музеја организује
изложбу под називом „Архитерктура Вршца некад и
сад 2“, наставак запажене изложбе која је одржана
2015. године. Изложбу чине фотографије на којима
је паралелно представљен некадашњи и данашњи
изглед зграда, тргова и улица. Посетиоци ће осим
паралелних фотографија имати прилику да виде
колаже и панораме састављене од више целина.
Школски центар „Никола Тесла“ позива Вршчане
да их посете уз поруку „Сликајте се са Теслом
и Стеријом“. „Уверите се да се наш амбијент
прилагођава вашем расположењу. Измерите
живце, рефлексе, периферни вид, висину, тежину...
Вратите се у детињство и уживајте у креативности
и маштовитости наших ученика“, поручују
организатори ове изложбе.
Дом омладинеје за младе Вршчане припремио
богат програм за суботу и тако се придружио
великој акцији установа културе Ноћи музеја.

Изложба видео радова у Културном центру

“Архитектура Вршца некад и сад 2” у Градској библиотеци

“(Не) видљив дијалог” у “Тачки сусретања”

„Сликајте се са Теслом и Стеријом“

СВЕТСКИ ФИЛМСКИ ХИТОВИ У БИОСКОПУ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ

Према речима Сање Ђурђев, в.д. директора Дома
омладине Вршац, у 17 часова биће одржана
Рaдионицa гитaре, у 17,50 сати наступиће Buli The
Kid, затим Жaрко и Жaокa у 18,30 часова. Суботњи
програм настављају Булијеви Ђaволи од 19 сати, а
након сат времена наступиће Џез одсек Музичке
школе „Јосиф Мaринковић“. У 21 сат на сцену ступа
Алексaндер Кроу, потом ДНК у 21,30, а у 22,15
Holloklok. Последњи сат суботе, 21. маја резервисан
је за Смедерево бенд , док ће у поноћ наступити
Ковин бенд. Богатом програму у Дому омладине
овог викенда придружила се и Фото секцијa Вршaц
чија ће фото-лaборaторијa бити отворенa од 18
до 23 чaса за све оне који желе да се упознaју сa
aнaлогном фотогрaфијом и изрaдом црно-беле
фотогрaфије.
Т.С.

УЗ АЛИСА ИЗА ОГЛЕДАЛА И ИКС МЕН, И БЕСПЛАТНЕ КОКИЦЕ

У Вршцу 26. и 27. маја гостују најновији 3Д филмови: „Алиса иза
огледала“, „Енгри Бирдс“ и „ X- Мен Апокалипса“. Сви посетиоци Центра
Миленијум ће уз улазницу за филм добити и бесплатне кокице.
У Дизнијевом филму „Алиса иза огледала“, потпуно новој, спектакуларној
авантури у којој се појављују незаборавни ликови из вољених прича Луиса
Керола, Алиса се враћа у ћудљиви свет Подземље и путује кроз време да би
спасила Лудог Шеширџију. Жанр: Авантуристичка фантазија, режија: James
Bobin, сценарио: Linda Woolverton, улоге тумаче: Johnny Depp, Anne Hathaway,
Helena Bonham Carter ...
Од настанка цивилизације, обожаван као бог, Апокалипса - први и најмоћнији
мутант из Марвеловог X-мен универзума враћа се бесмртан и непобедив.
Након што се одмарао хиљаду година, Апокалипса се буди разочаран светом
који проналази, регрутује тим моћних мутаната, укључујући и обесхрабреног
Магнета (Мајкл Фасбендер), како би очистили човечанство и створили нови
светски поредак којим би владали. Судбина Земље виси о концу, Рејвен
(Џенифер Лоренс) уз помоћ Професора Икс (Џејмс Мекавој) водиће екипу
младих X-мена како би зауставили њиховог највећег непријатеља и спасили
човечанство од потпуног уништења. Жанр: научна – фантастика, акција, улоге:
James Mc Avoy, Michael Fassbender, Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Rose Byrne,
Oscar Isaac, Evan Peters, režiser: Bryan Singer.
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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.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА

УМЕТНОСТ КОЈА НАСТАЈЕ У
ФАБРИЧКИМ ХАЛАМА
У јесен 1945. године зграда суботичког
позоришта постала је стална кућа
професионалним ансамблима, а град
је након више од 90 година добио
стални ансамбл и своје позориште.
Председништво АП Војводине донело
је 19. септембрта 1945. године одлуку
да се у Суботици оснују два позоришна
ансамбла – Хрватско народно казалиште
и Magyar Népszinház (Мађарско народно
позориште). Први управник Хрватског
народног казалишта био је Лајчо Лендваи,
а прва премијера одржана је 28. октобра
1945. године. Том приликом ансамбл је
приказао представу „Матија Губец“ Мирка
Боговића у режији Бранка Шпољара. За
првог управника Мађарског народног
позоришта постављен је Иштван Латак,
а прву премијеру мађарски ансамбл
одржао је 29. октобра 1945. године.
На почетку 1951. године одлуком
извршног одбора АП Војводине спајају
се два ансамбла чинећи јединствену кућу

Народно позориште – Népszinház, а у јесен
1952. године музичка грана позоришта
прераста у Оперу која се угасила крајем
сезоне 1953/54.
Зграда Народног позоришта Суботица
изграђена је 1854. године, међутим, у њој
се тренутно не ради. Још 2007. започета
је њена адаптација, реконструкција и
доградња, а и данас се представе играју
у адаптираном бившем биоскопу „Јадран”,
а пробне сале, радионице, фундуси и
дирекција налазе се у изнајмљеном
простору једне фабрике.
С обзиром на потешкоће које
проистичу из мањка простора, није лако
дуго одржавати представе на репертоару.
Ипак, у дугој традицији, о суботичком
позоришту често се говорило као о једном
од најзначајнијих на овим просторима.
- Сваки период у позоришту има своје
„звездане тренутке“, па се могу издвојити
седамдесете године прошлог века као
једнан златан период када је Драма на

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:
„ОСАМ ЖЕНА“ („NYOLC NŐ“)
Представу „Осам жена“ Роберта Томаса у режији Оље Ђорђевић изводе
глумци ансамбла Драме на мађарском језику. Реч је о комедији у чијем су
средишту тајне и карактери осам жена, повезаних мистериозним злочином
за који је свака од њих имала мотив...

Зграда Народног позоришта Суботица у процесу реконструкције је од 2007. године; у међувремену,
уметници раде у просторијама напуштене фабрике
мађарском језику на Стеријином позорју
освајала значајне награде, или периоду
од 2009. до данас када је позориште

„Тврђава Театар фест“ Смедерево,
остварењу „Чудо у Поскоковој Драги“.
Представа „Драга Јелена Сергејевна“

“Коштана” Борисава Станковића у режији Андраша Урбана једна је од најнаграђиванијих представа
Народног позоришта Суботица
стално присутно на најзначајнијим
фестивалима у земљи и окружењу –
истиче Љубица Ристовски, управница
Народног позоришта Суботица.
Међу бројним наградама, неке
су блистале сјајније од осталих.
Само у последњих неколико година
суботичко позориште постигло је веома
значајне резултате на фестивалима
у земљи и региону. На 59. Фестивалу
професионалних позоришта Војводине
као најбоља представа у целини
награђено је остварење „Разбојници“, на
Фестивалу мађарских позоришта изван
Мађарске представа „A Gézagyerek“
добила је награду Фондације „Szülőföld“,
на 60. Фестивалу професионалних
позоришта Војводине, на Фестивалу
Јоаким фест Крагујевац и на Театар
фесту „Петар Кочић“ у Бања Луци као
најбоља представа у целини награђен је
„Бановић Страхиња“. Са 56. Стеријиног
позорја суботички „Кукавичлук“ вратио
се овенчан Стеријином наградом за
најбољу представу у целини и Стеријином
наградом округлог стола критике за
најбољу представу у целини. „Гран при“
Међународног
фестивала
античког
театра, Стоби, у Македонији, припао је
суботичкој представи „Жене у народној
скупштини“, а „Гран при“ Међународног
фестивала амбијенталног позоришта

награђена је на Арт трема фесту у Руми
златном плакетом за ауторски пројекат у
целини, али и наградама Жирија публике
и Омладинског жирија Драмског студија
Градског позоришта у Руми. Изузетно
успешна била је и „Коштана“ која је на 59.
Стеријином позорју понела Стеријину
награду Међународног округлог стола
критике за најбољу представу у целини,
затим награде за најбољу представу на
Новом тврђава театру у Чортановцима и
фестивалу у Брчком, као и Златни ловоров
венац за најбољу представу у целини, Гран
при Жирија Међународне асоцијације
позоришних критичара и Златну маску –
награду коју додељује лист „Ослобођење“
на фестивалу „Месс“ у Сарајеву.
Данас су у суботичком позоришту
запослена 34 глумца, по 17 у сваком
ансамблу, док је укупно запослено 102
радника. Како управа позоришта тврди,
публика се у континуитету истражује, па
запослени тачно знају коме припремају
представе, а оно што је у овом тренутку
актуелно су две премијере: Шилерови
„Разбојници“ које припрема Драма на
мађарском језику и представа „Босоноги
у парку“, Драме на српском језику.
Т.С.
Фото: Народно позориште Суботица
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ИЗЛОЖБА МИЛОША КАЛИШКОГ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

БРИГА ЗА ЧОВЕКА И ЊЕГОВ УСУД
У суботу је у Градском музеју у згради
„Конкордија“ отворена прва самостална
изложба сликара Милоша Калишког.
Изложбу је отворио ликовни
критичар Сава Степанов, истичући
да је млади аутор на почетку своје
стваралачке авантуре, али да је на
његовим сликама видљива одлучност
да аутентичним ликовним начином
разматра бројне егзистенцијалистичке
теме и садржаје. Степанов константује
да је Калишки посвећен властитом
социјалном окружењу; амбијентима
у којима живи, ситуацијама у којима
аутентично учествује, а који су продукт
дубоке и дуготрајне кризе; као и људима
чија је судбина том кризом означена и
окарактерисана.
- Калишки се интуитивно држи
бекмановске сликарске филозофије
по којој је уметник дужан да изнесе на
видело сву драму једног помахниталог
света, да би разјаснио карактер
социјалног контекста у којем живи и
делује. Отуђеност и усамљеност су, како
је то констатовао филозоф Едгар Морен,

главна карактеристика човека нашег
доба. Тога је, итекако свестан сликар
Милош Калишки – рекао је Степанов.
- Без обзира на одабрани мотив,
са сваке Милошеве слике избија
забринутост за човека и његов усуд
– додаје Сава Степанов и наглашава
еспресионистички
и
чудесно
симболички начин на који радови овог
сликара функционишу као екран наше

стварности.
Милош Калишки је студент мастер
студија на Факултету ликовних
уметности у Београду, у класи
професора Гордана Николића. Своју
прву самосталну изложбу посветио је
својој покојној мајци, а његови радови
међу којима су уља на платну, цртежи и
графике, могу се погледати до 8. јуна.
Т.С.

ИЗ AКТИВНОСТИ ЛИКОВНОГ АТЕЉЕА МОРАРИУ

НАГРАЂЕНИ ПОЛАЗНИЦИ ШКОЛИЦЕ СЛИКАЊА
Ликовни атеље сестара Дaниеле
и Доминике Морариу, вршачких
академских сликарки, ради веома
успешно, посебно Школица сликања
чији су полазници недавно добили
признања за своје ликовне радове.
Андреa Веселиновић (17 година),
полaзницa
Школице
Атељеа
Морариу, освојилa је прво место нa
Републичком ликовном конкурсу,
који је оргaнизовaо Регионaлни
центaр зa тaленте из Пaнчевa, зa
средњошколски узрaст. Нaгрaдa

Признања малим сликарима Школице
Атељеа Морариу

је Андреи уручена
у Грaдској
библиотеци у Пaнчеву,10. мaјa. Нa
изложби, отвореној поводом доделе
признања поменутог конкурса,
било је 630 рaдовa, међу којимa су
рaдови Ивaне Јеремић и Стрaхиње
Тодоровићa, тaкође , из Вршцa.
Полазница Школице сликања
сестара Морариу Милицa Лaзaр
освојилa је другу нaгрaду нa
6. Ликовном конкурсу БУДИ,
у кaтегорији Буди другaчији.
Конкуренција је била јака, нa конкурс
је стигло 1.827 рaдовa из земље и
инострaнствa.
Према речимa жиријa,
Миличин рaд одликује иновaтивнa
техникa, сугестивaн и експресивaн
цртеж, сведенa и промишљенa
пaлетa уз свежину и aутентичност
дечјег цртежa, каже Даниела
Морариу. Изложбa је отворенa 13.
мaјa у Гaлерији Културног центрa
Пaнчевa, a нaгрaдa ће Милици
бити урученa 16. јуна, нa крaју
мaнифестaције.
Према речима сестара Морариу,
током мaјa месецa у Школици
Атељеa Морaриу одржaвaју се
бесплaтне ликовне рaдионице, где
се децa, кроз рaзне нaчине ликовног

изрaжaвaњa, упознaју сa животом
и рaдом Јовaнa Стерије Поповићa,
родоначелника српске драме, чије је
име обележило не само вршачку, већ
и српску историју.
Пројекaт који је у току
помоглa је Скупштина Града Вршaц,
кaо допринос
обележaвaњу
Стеријиног јубилејa, објашњава
Даниела. Зa децу је ово приликa
дa боље упознaју свој грaд, његову
историју и трaдицију.
Ликовне
рaдионице су приликa дa мали
уметници ствaрaлaчким сaдржaјимa
испуне своје слободно време, кaо и
дa се подигне ниво учествовaњa деце
у културним aктивностимa грaдa.
Јер, нa крaју пројектa плaнирa се
изложбa ликовних рaдовa нaстaлих
током рaдионицa у згрaди Народног
позориштa „Стерија“ током јесени,
у време одржaвaњa Фестивала
класике „Вршачка позоришна јесен“.
Бесплaтне рaдионице Школице
сликања Атељеа Морариу одржавају
се у следећим терминима: четвртaк
од 19 и суботa од 12 часова, и трaју
сaт и 30 минута. Врата ове Школице
отворена су за све заинтересоване
мале велике сликаре.
Ј.Е.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА МИРЈAНЕ БЕЛИЋ КОРОЧКИН ДAВИДОВИЋ

“ПРИМИЛИ СМО ВAШЕ ПИСМО…” У “ГAЛЕРИЈAНИ”
Књигa Мирјaне Белић Корочкин Дaвидовић под називом
„Примили смо вaше писмо...“ предстaвљенa у „Гaлеријaни“,
прошлог викенда, представља збирку репортaжa нaстaлих
трaгом писмa „Политикине“ рубрике „Међу нaмa“ коју је ова
ауторка уређивала током две деценије. Ово зaнимљиво
издaње угледало је светлост дана пред прошлогодишњи Сaјaм
књигa.
Једнa од нaјвaжнијих одликa текстовa Мирјане
Белић је веродостојност, или документовaност, каже, између
осталог у свом приказу др Миливоје Пaвловић. Премa једној
дaвној одредби Беле Хaмвaшa, aко текстови нису документ - ни
уметност нису! Ови о којимa говоримо, тaчније, нaјбољи део
овог изборa, јесу и једно и друго.
У име „Галеријане“, ауторку Мирјaну Белић и љубитеље
писане речи, који су присуствовали промоцији књиге,
поздравила је Гордана Лазић Велован. Она је предстaвилa
публицистички и преводилaчки рaд Мирјaне Белић
Корочкин Дaвидовић, по едукaцији професорa југословенске
књижевности и фрaнцуског језикa.
Потом је ауторка говорила о нaстaнку књиге, као и о

зaнимљивостимa приликом писaњa репортaжa. Одломке из
књиге казивао је глумац Ивaн Ђорђевић, уз музички наступ
Јaне Томић, тaлентовaне ученице гитaре овдaшње Музичке
школе „Јосиф Маринковић“.
Мирјaнa је, 2005. објавила књигу „Рaјскa птицa“ коју чине
интервјуи сaчињени у
време уређивaњa „Политикине“ рубрике „Женскa стрaнa“.
Књигу је илустровaо сликaр Цветко Лaиновић.
Нa књижевној вечери у „Галеријани“ било је речи и о
знaчaјном тимском рaду животних сaпутникa Мирјaне и
Рaдивојa Дaвидовићa који су објaвили неколико зaједничких
публикaцијa: „Повест брaће Бaрух“, сјaјну монографију Боре
Бaрухa, као и публикaције „Од Дaвичa до Челебоновићa - улице
беогрaдских Јеврејa“, „Стевaн Филиповић - истинa о историјској
фотогрaфији“ зa коју су добили нaгрaду Удружењa новинaрa
Србије „Жикa М. Јовaновић“ зa нaјбољу књигу у облaсти
публицистике зa 2012. и пре две године „Еуген Вебер, глумaц,
преводилaц, јудaиста...“
Ј.Е.

VIN

PING

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

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ОДРЖАНА

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРИРЕДБ
Предшколска установа „Чаролија“ обележила је, и ове
године, дан установе традиционалном приредбом вршачких
малишана. Приредили су свачаност у Народном позоришту
„Стерија“, 13. маја. Деца припремних предшколских група
свих објеката овдашњег вртића припремила су богат
програм у коме су се изражавали на разне уметничке начине:
плес, ритмика, сценски прикази. Програм су припремили
са својим васпитачицама док су боравили у вртићима и
спремали се за полазак у школу. Стекли су неопходна знања,
вештине и навике које ће им послужити у даљем животу.
Сала вршачког театра била је, као и сваке године на овај
дан, тесна да прими маме, тате, баке, деке, увежене госте који
нису штедели дланове да награде мале уметнике. На крају
свечаности разишли су се задовољни и малишани и родбина,
а најпоноснији су, свакако, били родитељи када су видели
шта су њихови малишани све научили у својој школици.
Ј.Е.
ФОТО: ДОША
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NAGYBECSKEREKI VÖRÖSKERESZT ÉS ROKKANT NYUGDÍJAS SZERVEZET AKTIVISTÁI FRUSKAGORÁN

EGYHÁZMEGYEI PROGRAMAJÁNLÓ

Önkéntesek és
munkatársak találkozója
Ö

römmel és nagy szeretettel hívom és várom Önöket a Nagybecskereki Egyházmegye plébániai önkénteseinek és munkatársainak
találkozójára, amelyet 2016.
május 27-én (pénteken) szervez a Püspökségi Caritas a
nagybecskereki székesegyházban.15.30-tól 16.00-ig
gyülekezünk a nagybecskereki plébániaudvarban.
Msgr. Gyuris László
nagybecskereki plébános
tart előadást 16.00 óraikezdettel. Az előadás után
a plébániák önkéntesei bemutatják az utóbbi egy évben beindított legújabb tevékenységeket a szeretetszolgálat terén.
A 18 órakor kezdődő
szentmisét Msgr. Német
SVD püspök atya mutatja
be paptestvérei közreműködésével.
A szentmise után a plébániaudvarban közös agapéval és társalgással alkalmat biztosítunk tapasztalatcserére, személyes kapcsolatok kialakítására és megerősítésére. Tesszük mind-

Az önkéntes munka jutalma
„
A
nagybecskereki Dositej Obradović helyi közösség rokkant nyugdijasai és a Vöröskereszt szervzet tagjai az múlt keden egynapos kiránduláson vehettek
részt. A kirándulók ellátogattak Karlócára, ahol megtekintették a várost és a Duna parti
sétányt ezt követően a város
helyi nugdijasok otthonában
látogattak el, ahol a vendégeket Savo Petrović a városi
nyugdíjasok elnöke, valamint
Radovan Mišić az elnökség tagja fogadták. A Nagybecskerek-

ről érkezett nyugdíjasoknak
alkalmuk volt a vendéglátóikkal elbeszélgetniük. Beszélgetésük folyamán arról is szó
eset, hogy a jövőben a két város nyugdíjasai és a Vöröskereszt egyesület tagjai csere látogatást is tegyenek.
A rövid vendéglátást követően a nagybecskereki nyugdíjasok és a vöröskereszt helyi közösség tagjainak útiránya Vrdnik városában vezetett. Útközben megtekintették a Velika Remete, Mala
Ravnica és a Hopovo mellet-

A MUZSLYAI HÓFEHÉRKE ÓVODÁBAN

ti kolostorokat. Vrdniken egy
teljes délutánt töltöttek el a
helyi gyógyfürdőben.
E kirándulás a nagybecskereki város támogatásával jött
létre mégpedig az elmúlt év
önfeláldozó önkéntes munkájuk jutalmául, valamint
Dušan Radišić polgármester
tanácsosának hathatós hozzájárulásának köszönve valósulhatott meg, aki jelenlétével megtisztelte e két szervezet aktivistáinak önfeláldozó munkáját.
KÉP ÉS SZÖVEG: PRÉCZ ISTVÁN

Arról is szó eset,
hogy a jövőben
a két város
nyugdíjasai és
a Vöröskereszt
Egyesület tagjai
csere látogatást is
tegyenek a jövőben.

ezt Isten segítségével, annak érdekében, hogy a tapasztalatok megosztásával,
lelkileg megerősödve, még
buzgóbban tudjuk szolgálni
és szeretni a segítségre szoruló testvéreinket.
Kérem a plébános atyákat, hogy önkénteseikkel,
munkatársaikkal együtt jöjjenek. Buzdítsák, lelkesítsék és segítsék őket, hogy
minél többen eljuthassanak erre a találkozóra az
Isteni irgalmasság rendkívüli szentévében.
A Caritas szerény útiköltség térítést is biztosít. Hálásak lennénk, ha a
szomszédos plébániák közösen szerveznék meg az
utazást a költségek csökkentése érdekében.
Kérem, jelezzék, a plébániájukról és a leányegyházaikról érkezők létszámát legkésőbb május 25ig a 023-510-447 illetve a
064-2020685 telefonszámon, vagy a caritas.zr@mts.
rs címre.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

MÁJUS 26-ÁN NEPOMUKI SZENT JÁNOSRA EMLÉKEZÜNK

A székesegyház
védőszentjének ünnepe

A SAVA KOVAČEVIĆ HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN

Halászléfőző versenyt
szerveztek - ötödször
A

Muzslya szomszédságában
elhelyezkedő Sava Kovačević helyi közösség épületének
udvarában - a helybeli „Veseli
kotlići” Egyesület szervezésében - ötödik alkalommal rendeztek hagyományos halászléfőző versenyt, melyre az idén
közel harminc egyéni részvevő
és főzőcsapat nevezett be. Míg
a bográcsokban rotyogtak az ízletes piros színű étkek, addig

Tavaszi kézművesfoglalkozást tartottak

M

atus Eszter Lenke, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor-programjának ösztöndíjasa tavaszi, mesés kézműves-foglalkozást tartott a muzslyai Hófehérke Óvodában. A legkisebbek meseszép hercegnőket, sárkányokat és a gyerekek nyelvén beszélő állatokat,
valamint közlekedési eszkö-

zöket is készítettek. Mivel a
Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015/2016-os évi Petőfi
Sándor-programja hamarosan
befejeződik, az óvoda növendékei és munkatársai Matus
Eszter Lenkének az irántuk kimutatott és érzett figyelmességéért és szeretetéért ajándékkal kedveskedtek.
BORBÉLY TIVADAR

a jelenlevők a jó muzsikaszó
mellett táncra is perdülhettek.
A zsűri döntése alapján a legízletesebb halászlét a begaszentgyörgyi Goran Reljić és társai
készítették, a második helyen
a topolyai Radmila Ivanišević,
a harmadikon a kátyi Radivoje
Jovanović, míg a negyedik helyen a muzslyai Szíveri Mihály
főztje végzett.
BORBÉLY TIVADAR

Nepomuki Szent János
ünnepén tartották a nagybecskereki székesegyház búcsúját. Az ünnepi szentmisét
msgr. Fiser János általános
helynök mutatta be oltártestvéreivel – msgr. Gyuris
László székesegyházi plébánossal, Mellár József, Golob
Feliks SDB, Tratnjek Stanko
SDB, Halmai János, Masa Tamás és Tapolcsányi Emánuel atyákkal – együtt.
Pünkösd ünnepének
másodnapja van, amikor az
egyházunk Máriát, az Egyház Anyját ünnepeli. Ebben
a légkörben ünnepeljük Nepomuki Szent Jánost, ennek
a székesegyháznak és a közösségnek a védőszentjét
– mondta a helynök úr,
aki homíliájában beszélt Nepomuki Szent János példájáról ás a Szentlélek hét ajándékáról: – Lángoló példa számunkra ma is, hiszen tanúságot tett hitéről, papságáról,
életét áldozta, de a gyónási

titkot meg nem szegte. Tanított szavával, hallgatásával és vértanúságával. Mi, a
bérmálás szentségében megkaptuk a Szentlélek ajándékait, hogy a Feltámadt Krisztus tanúi legyünk környezetünkben.
A szentmise keretében a
felső tagozatos hittanosok
Cecília nővér irányításával
bemutatták a Három fa legendája című narrált pantomimot, amellyel első helyezést nyertek a közelmúltban
tartott egyházmegyei szintű hittanversenyen. A plébánia gyermekkórusának tagjai, akik Kornélia nővér vezetésével énekelnek és névadójukul a székesegyház
védőszentjét választották,
ünnepi áldásban részesültek.
Az ünnepi szentmise
végén a hívek kifejezhették tiszteletüket Nepomuki
Szent János ereklyéje előtt.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
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. 852252 или 064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у Вршцу,
Улица Јоргована 18. Тел. 060/49492-52 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. 064/42529-55.
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
2
m , 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. 063/76759-25.
Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута.
Тел. 831-594.
Продајем плац 1.100m2,
на брегу између „Славише“
и Куле, са водом, телефоном
,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
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. 060/4456-004.
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
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доплату. Тел. 061/6065-158.
Продајем (издајем) стан
30 m2, у Улици Светозара
Милетића 2б, поред Школе
„Вук Караџић“. Тел. 062/282112 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 061/2080-790.
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. 21016-40

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
име и презиме даваоца купона

потпис

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.

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,
2
површине 2.083 m , 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 064/6484-826.
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 064/51-06906.
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 063/75-79722.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца, ул. Јанка Катића
9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 064/87844-09 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. 893116 и 063/85-73-135.
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
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. 304914 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 063/70144-81.
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.
На продају локал, 50
квадрата, на Тргу Светог
Теодора. Тел: 062/570-100,
063/8541-269
Продајем
стан
на

Војничком тргу, зграда број
19., 61 м2, двособан, грејање
сопствено, у добром стању,
пети спрат, лифт, две климе.
Тел: 063/85-48-481.

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. 064/35-12026.
Издајем две одвојене собе са
чајном кухињом и купатилом.
Тел. 807-654 и 064/120-13-53.
Издајем стан од 60 m2, први
спрат, празан, М. Обилића 5
Вршац. Тел. 063/340-491.
Издајем собу за самце или
самице са употребом кухиње
и купатила, Призренска
улица, Вршац. Тел 834-678 или
060/046-01-11.
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. 063/347763.
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. 064/5152245.
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. 061/71805-87.
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. 064/130-8490 (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.
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064/248-72-90 и 064-155-99-40.
Студенткињи прве године права
потребна мања гарсоњера или
мањи стан у Београду. Тел. 061/7281-996.
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. 061/29411-63.
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 063/7731-585.
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.
Издајем гаражу у центру. Тел. 2839-461.
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. 063/894-9163.
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.
Издајем намештену гарсоњеру
поред Католичке цркве. Тел.
063/221-304 и 832-798.

РАЗНО
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.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел.
063/551-403.
На продају кантар вага до
500 кг и фасадна цигла црвена.
Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни
регал, два кауча, две фотеље и
дечји мушки и женски бицикл.
Тел. 013/400-875 и 063/28-0599.
Хитно потребна жена за
помоћ у кући старијој женској
особи, у Избишту. Тел. 064/39062-76.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала
у кућним пословима старијој
особи. Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни кревети, кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,
храстова
врата,
дрвени
прозори бунарска пумпа и ауто
приколица. Тел. 063/266-096
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе Чико,
беби седиште за ауто, носиљку
за бебе. Мало коришћено,
повољно. 064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две
фотеље, 2 замрзивача (по 30
евра), неисправан крупач (50
евра), мотор томос неисправан
(100 еура)метална врата и
прозор (100 евра), два кревета
и душек ( по 20 евра), судоперу,
врата, прозоре по (10 евра).
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.
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.
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. 805911 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

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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 термоакумулациону пећ 3,5 kw, нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Продајем
ТА
пећ
„Магнохром“,
нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
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. 064/511-8882.

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 063/482418.
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. 066/93925-49.
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. 064/12317-56.
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. 064/12317-56.
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. 064/12317-56.
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. 064/123-1756.
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. 064/12317-56.
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. 064/12317-56.
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. 063/8321772.
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. 063/1121-270.
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.062-437236
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. 013/853783.
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
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима
и средњошколцима, такође
услужно радим припрему за
штампу, дизајн, прелом. Тел.
069/62-66-99 и 063/742-20-13.
На продају две машине за
прање веша, исправне у одличном
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел.
064/429-06-14.

Продајем два хектара
земље у Великом Средишту у
близини карауле. Тел. 065/8837-420.
Продајем штимоване а
нису професионалне дрвене
фруле, тоналитета Г од 20 цм,
Фис од 21 цм, Ф 22,5 цм, Е 23,5
цм, Б 33 цм, Ц 29,5 цм Д 26,5
цм, А 35 цм. Тел. 063/831-65-64.
Продајем трактор ИМТ 539,
произведен 1994. године, први
власник, солидно стање. Тел.
063/749-65-23.
ОСБ плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин. м².
Превоз на адресу купца. Тел.
062/437-236.

1717

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

18 ВРШАЧКА КУЛА
ТРЕНУТНИ СТЕПЕН ИЗУМИРАЊА ВРСТА 1.000 ПУТА ВЕЋИ ОД ПРИРОДНОГ

ЉУДСКИ ФАКТОР ПОГУБАН ЗА ПРИРОДУ

Живот на нашој планети је невероватно разноврстан.
Процењује се да постоји преко 8,7 милиона врста,
укључујући и бактерије. Нажалост, људске активности
утичу на уништавање многих врста живота и већ неко
време се зна да ми убрзавамо степен истребљења
врста. По новом истраживању, истребљење је десет пута
горе него што се претпостављало, при чему је степен
истребљења 1.000 пута већи него што је у природним
условима било у прошлости.
Како бисмо утврдили у којој мери људи утичу на
степен истребљења, прво је неопходно утврдити тај
исти степен у периоду пре настанка људи.

универзитета извршили су филогенетске анализе
великог броја врста биљака и животиња. Филогенетика
подразумева
испитивање
еволутивне
везе
упоређивањем секвенци ДНК различитих организама.
Након процене просечне вредности истребљења,
истраживачи су такође утврдили и степен формирања
нових врста. Ово је истраживачима омогућило да
процене степен диверзификације врста, тј. разлике
између степена формирања нових и одумирања
постојећих.
На основу резултата, тим је закључио да је у периоду
пре људи степен истребљења био 0,1 истребљење на

Претходне претпоставке, које су се ослањале на
информације које пружају фосили, биле су да се дешава
једно истребљење на милион врста, годишње. Нажалост,
ове процене су могуће само за врсте организама чије
фосилне остатке смо у стању да пронађемо. Такође, није
увек једноставно утврдити специфичну врсту на основу
фосила.
У настојању да дођу до што релевантнијих података
о периоду пре људи, истраживачи са Браун и Дјук

милион врста, годишње. Тренутни степен је приближно
100 врста на милион, годишње, дакле 1.000 пута више
него што је природно. Такође, по њиховим проценама, у
будућости овај степен може бити и до 10.000 пута већи.
- Ово треба да оснажи ургентност очувања врста које
су преостале, те покушаја да умањимо наш утицај. Било
је много, много другачије пре него што су људи ступили
на сцену – рекао је аутор студије Јуријан де Вос.
Извор: supergenije.rs

ШТА СУ ТЕ ЧУДНЕ МРЉЕ КОЈЕ ПЛУТАЈУ ПРЕД ВАШИМ ОЧИМА?

МИСТЕРИЈЕ ОКА

Да ли сте икада приметили чудне, црволике мрље
како плутају у вашем видном пољу, најчешће видљиве
када померате очи? Ове досадне линије, које често
зовемо и „мушице”, види чад 70 одсто људи.
„Мушице” су заправо сенке које стварају објекти који
се налазе у течности (гелу) која испуњава највећи део
унутрашњости ока.
У складу с тиме, следе брзе покрете ока, слободно
плутајући у текућем делу ока. Када их човек први пут
примети, обично покуша погледати директно у њих.
Међутим, покушај фокусирања погледа на њих може
бити врло тежак будући да плутајуће честице следе
покрет ока те остају на страни у коју се поглед упути.
Мутнине су заправо видљиве из разлога што плутајуће
честице нису фиксиране унутар ока.
На пример, иако и крвне жиле ока такође делују
као препрека светлу, у нормалним околностима су
невидљиве будући да имају фиксан положај у односу
према мрежњачи ока па мозак услед неуралне
адаптације искључи такве стабилне слике, што је врло
често поремећено плутајућим честицама, нарочито
уколико постоји тенденција да остану видљиве.
Мрље су нарочито добро видљиве приком гледања у
празну (белу) површину или монохроматски призор као
што је ведро плаво небо. Иако се описују као плутајуће
мрље, многе од честица имају тенденцију скупљања на
дну очне јабучице независно од смера оријентације
ока. У положају када је поглед усмерен на горе или када

човек лежи на леђима, честице се накупљају у близини
фовее (центар погледа) док ведро и равномерно
осветљено небо представља идеалну видну позадину
честицама.
Дневна светлост такође узрокује и миозу тј. сужавање
зеница, што чини честице изоштренијима и јаснијима.
Најшешћи узрок појаве плутајућих мрља јесте
скупљање желатинозне масе која се налази у
унутрашњости стакластог тела, а садржај јој чини
99 одсто вода и 1 одсто солидни елементи. Солидни
део чини мрежа колагена и хијалуронске киселине
која задржава молекуле воде. Деполимеризацијом,
хијалуронска киселина отпушта молекуле воде те на тај
начин доводи до ликвефакције нормално желатинозне
структуре. Колаген се разлаже до фибрила, који на
крају представљају плутајуће елементе који досађују.
Плутајуће мрље настале на овај начин углавном су
линеарне форме те их нема много.
Извор: supergenije.rs
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ТОП ЛИСТЕ
ТОП ЛИСТА ИНТЕРНЕТ
КЊИЖАРЕ
KNJIZARA.COM
1. Казна за грех – Књига успомена, Јелена
Бачић Алимпић
2. Иследник, Драган Великић
3. Права историја света, njuz.net
4. Хроно кухиња, Ана Ћубела
5. Шум времена, Џулијан Барнс

ТОП ЛИСТА КРЕАТИВНОГ
ЦЕНТРА
1. 17 година и невиђено згодан, Ема
Гранхолм
2. Спасавање Франческе, Мелина Маркета
3. (Не) питај ме како сам, Ивана Лукић
4. Клик, Група аутора
5. Извините што бих да ме неко воли,
Јухана Тидел

МТВ ДОМАЋА ТОП
ЛИСТА
1. Луце – Догодила се досада
2. Едо маајка – Ојојој
3. В.И.П. – Брже, јаче, боље
4. Ничим изазван – Одлазиш?
5. Гретта – Волим те од сутра

ПЕТАК • 20. мај 2016.

МАМЕ И БЕБЕ
„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом
овонедељне
посете
Породилишту Опште болнице Вршац,
репортер „Вршачке куле“ фотографисао
је мајке и њихове бебе. За успомену на
прве дане својих малишана, радо су
позирале: Тања Шајн са ћеркицом, Ангела
Божо и њена девојчица Анђела, Маријана
Радашић и сичић Дарио, Ивана Јовановић
и мали Матеја.
У Породилишту смо затекли и породицу
Ђурић. Тата Миладин и шестогодишњи
синчић Радомир дошли су да одведу кући
мама Татјану и малу Љубицу. Сестрици се
највише обрадовао Радомир који се за ову
прилику посебно свечано обукао.
А.Б.

Тања Шајн

Ангела Божо

Ивана Јовановић

Маријана Радашић

Породица Ђурић

ВРШАЧКА КУЛА
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 6, БРОЈ 60, 15. ФЕБРУАР 1980.

ГРАДИ СЕ НОВА ФАБРИКА
ФАСАДНЕ ЦИГЛЕ
Уљманска Индустрија грађевинског материјала (ИГМ) подиже у
близини својих садашњих погона нову фабрику за производњу 15
милиона комада фасадне цигле годишње. Ови капацитети - како нас
је обавестио директор ИГМ-е, инж. технологије Танче Сиљановски
- стајаће колектив 15 милиона динара, почеће са радом априла
месеца, а запослиће педесет нових радника.
Вредно је још поменути да Индустрија грађевинског материјала,
са својих стотину запослених и са садашњим , максимално
ангажованим капацитетима од 17,5 милиона јединица годишње,
остварује троструко веће и боље резултате од југословенског
просека истородих колектива у својој грани.
Сасвим је, дакле, извесно да ће ИГМ-а, која послује у саставу
Комбината „Вршачких ритова“ већ идуће године имати капацитете
од око 35 милиона јединица, дакле дуплиране у односу на садашње
стање. Треба додати да у овом ванредно успешном колективу још
увек озбиљно размишљају о подизању капацитета за производњу
готових грађевинских елемената од опеке за станове.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (20)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 240, 27. ЈУН 1990.

УСКОРО АЛПИНИСТИЧКА
СЕКЦИЈА
При ПСД „Вршачка кула“ формираће се алпинистичка секција.
У оквиру припрема пролећа на стенама испод Куле, Вршачке
Чуке, Каменарице и Турске главе, 14 кандидата, чланова Друштва,
тренирали су са алпинистом Андраш Хајналом основне елементе
ове познате планинарске дисциплине. Највише дара показали су
Милош Лазаревић, Милица Зубац, Душан и Милица Оморац са
великим шансама да положе испит при републичкој комисији за
алпинизам. Вредно је истаћи да је то уједно био и први покушај,
окончан успешно, да се освоје стене вршачких планина, изванредне
за тренинг и обуку.
Иначе, током маја планинари „Вршачке куле“ били су на Јанковцу
на Папуку (петоро њих) на шеснаестом Слету планинара Славоније.
Двоје планинара боравило је на Рајцу, а двоје је учествовало на 11том традиционалном успону Титов врх (2.747м) на Шар планини и то
близанци Петар и Павле Хорват.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 465, 1. СЕПТЕМБАР 2000.

РЕНОВИРАЊЕ ЦРКВИЦЕ
Приводе се завршетку радови на реновирању римокатоличке
црквице Светог Крижа на брегу. За месец дана биће завршени радови
на носачу кровне конструкције, кровној конструкцији, замена црепа
и постављању новог звоника, торња од алуминијумског лима, тако да
црквица добије изглед који је раније имала.
Радове изводи Милан Спасеновић, градитељ хришћанских
храмова. Замену крова финансира Римокатоличка црква док торањ
финансира „ВИК корпорација“.
Црквица је некада била покривена трском и дрвеним шиндрама,
али је на локацији која је подложна честим ударима громова, док јој
је унутрашњост била богато украшена дрветом и резбаријама. Овога
пута се неће реновирати њена унутрашњост.
До црквице води стаза која симболизује патње и муке којима је
Христ ходао идући на Калварију. Места на којим је застајао обележена
су малим зиданим крстовима са сценским орнаментима и сликама
призора, али их је од 14 остало свега 5. Испред црквице била су три
распећа.
Они се виде и на слици „Вршачки триптихон“ Паје Јовановића а
представљају лепоту и украс вршачког брда.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

II ОДЕЉАК
271.-1522.

СРЕДЊИ ВЕК

Сеоба народа. – Стара насеобина у „великом риту“, - Хуни, Авари и Бугари. – Средњи век у Угарској. – Лажни
гласови о егзистенцији Вршца у 13., 14. и 15. веку. – Време кад је и узорак са чега је вршачка кула назидана.
– Њен стратегијски значај. – Прва вест о томе да је Вршац у г. 1439. постојао. – Срби насељавају Вршац. –
Прва вест о врш. виноделству. Које су народности биле становници Вршца у средњем веку.
Старине нађене у вршачком
риту знатне су из два узорка; оне
нам прво доказују да су насеобине
на палисадима постојале у Европи
и после периоде римске, и друго
ово је прва оваква насеобина
нађена у Дакији.
Хуни учинише крај господству
Гота. Од силе њихове и њихових
вођа Атиле (433-453) свет је дрхтао.
Под њих потпадоше и последњи
остаци римске културе у овом
пределу. Од г. 441- 447. разорили
су Хуни сва утврђења на доњем
Дунаву од Београда до Никопоља,
да би у свако доба имали отворен
пут у Цариград. Из овог времена,
пошто се Хуни смирише, чује се
понека вест и о нашем пределу.
Византијски цар Теодосије II
(408-450) опреми Атили једно
посланство, које код Маргума на
Морави преброди Дунав, да дође
у око Атиле. Ово се је посланство,
по најновијим испитивањима,
одмарало код Гребенца, а оданде,
кретајући се на север, преко Вршца
међу планином и млакама доспе, по
овом далеком путу, у стан Атилин,
од прилике у околини данашњег
Сегедина 2).
По смрти Атиле пропаде
држава хунска са неслоге његових
синова Елака, Ирнака и Денгезика.
Неслогом њиховом удруже се
германска племена, која код реке
Нетаде, као што мисле млоги
историци река Нераљ 2) која тече
јужно од Вршца, у одсудној битци
разбију Хуне, да их нестане од куд
су и дошли.
После тога освојили су ове
земље Гепиди, Авари и Бугари,
не оставивши за собом видљиве
трагове
своме
животу.
Из
последњих година периода Бугара
постоје знаци који сведоче, да
је онога времена наш предео
стајао у саобраћају са Западом. г.
1859, нађен је на обали поточића
који протиче поред Вел. Џама
бакарни новац, као симбол Лудвига

III. (†882) и Карлмана I. (†884)
краљева францеских из династије
Каролинговаца. Ове новце послао
је бивши бележник вел.- џамски
Андреја
Рајхерт
земаљском
музеуму у Пешти 3).
Около г. 885. пређоше Мађари
Карпате и покорише једног по
једног кнеза у земљи данашње
Угарске. Таде је под Бугарима од
Муриша до Тисе до Видина владао
Глад. Против њега пошље Арпад
г. 895. две своје војводе Зурада и
Кадочу. Обе војске побију се на
левој обали Тамиша и Мађари
надбију Бугаре. Глад се морао
покорити победиоцу Арпаду и
заклети му се на верност. На овај
начин дође дољње Подунавље под
власт Мађара.
Од овог времена тама обузима
повесницу нашег предела, на коју
врло ретко да падне по који зрак
светлости. Зна се да је под св.
Стефаном I сломљена сила Ахтума
у јужној Угарској и да је овде св.
Герхард хришћанство проповедао.
Иначе историја ове земље, за
првих угарских краљева, врло је
оскудна.Тек упливом Цариграда
на владаре угарске и услед тога
трвењем између Грка и Мађара
постаје и историја нашег предела
догађајима богатија. По овим
околностима није се чудити, што
у Вршцу нема спомена у аналима
историје онога доба. Пошто је
Вршац с почетка и касније стајао
по стратегијској и политичкој
важности за млогим местима јужне
Угарске, то се историја о њему
сместила у повесницу његовог
предела и утврђења оне његове
околине. С тога се може заизвесно
рећи, да ни ово место није остало
поштеђено од свију пустошења
и патња што је Банат имао
столећима да претрпи. И пошто
нам није намера да на овом месту
причамо повесницу ј. Угарске,
морамо се задовољити, што ћемо
само са неколико речи сетити се

1)
Salamon F.: Hot volt Attila
föszállása ? - Századok. Св. XV. стр. 1-39.
2)
Ig. A. Fessler: Geschichte der
Ungarn.св. I . стр. 26. – Budai Iszaiás: Historia,

стр. 15. 16.
3)
Böhm: Weisskirchen 2. издање,
стр. 5,
4)
Katona: Hist. Krit. R. H. tom V. p.

прошлости овога предела.
Име Вршца званично се
спомиње за време владеАндрије
II у једној исправи којом овај краљ
потврдом оснива протопопство
у Лелесу, спомиње се неко језеро
Верц (Vers) 4) за које неки држе да
је алибунарска млака, што никако
није основано 5).
Затим се знаде за једно
археолошко откриће у Вршцу из
13. века, које - на жалост- јошт не
доказује да је Вршац онда постојао.
Новембра месеца 1880. гробар р. к.
Гробља, копајући будаком раку за
гробницу Фуксовом, разбије ћуп, из
којега се проспу новци. Ту се нађе
25 ситних сребрењака епископије
Фризаха у Корушкој, два сребрна
прстена са грбовима од којих је
гробар један буквално преполовио
(на оном неповређеном могле се
добро распознати изгравиране
слике), и две сребрне шипке.
Као што се види, овде је лежало
закопано „благо“ из оног времена“.
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5)
Bárány A: Temesvármegye Emléke,
deo I. стр. 140
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
КОМОВИЦА ОД БЕЛОГ ВИНА
Комовицу производимо од слатке (непревреле) комине, која заостаје при
производњи белих вина, сокова од грожђа, или од делимично превреле
комине заостале од производње „ружице“, при чему ферметација траје
само дан – два.
У врионим судовима за врење комину треба добро сабити, како би се
истиснуо непожељни ваздух. Потом судове добро затворимо поклопцима
или фолијом, а можемо их затворити и херметички, ако поставимо одушак
за угљен –диоксид. Након три до четири недеље врење је завршено
и комовицу можемо дестилирати. За убрзање врења препоручује се
додавање квасца или дела комине (10 до 20 л) из судова у којима је врење у
току. Дестилацију треба водити полако, уз поштовање основних принципа
за овај важан посао. Комовица треба да садржи од 35 до 55% алкохола, како,
заправо, налажу важећи стандарди. По правилу, треба је чувати у тамним
стакленим судовима . Служи се расхлађена као аперитив и треба је пити
умерено.

ВРШАЧКА КУЛА
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22 ВРШАЧКА КУЛА
СПОРТСКИ РИБОЛОВ
ТРАДИЦИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА УСР “ШАРАН” ВРШАЦ

ВРШАЧКИ РИБОЛОВЦИ ОДМЕРИЛИ
СНАГЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Удружење спортских риболоваца “Шаран” из Вршца успешно
је организовало два такмичења. У суботу 14.маја одржан је
традиционални, тридесет пети по реду, Куп основних школа
града Вршца, где је прво место освојила ОШ “Олга Петров
Радишић”, друга је била ОШ “Младост” а трећа ОШ “Јован Стерија
Поповић”. Сутрадан, одржано је удружењско такмичење УСР
“Шаран” у свим категоријама. У дисциплини лов рибе удицом на
пловак код кадета најбољи је био Стеван Мандић, друго место
заузео је Миљан Станков, а треће Давид Кецман. Код јуниора
примат је потврдио Предраг Дрљача. У сениорској конкуренцији
прво место освојио је Теофил Лазарјан Фиља, други је био Зоран
Марјанов а трећи Милан Дрљача. У дисциплини лов рибе удицом
на дубинку прво место освојио је Новица Марјанов, други је био
Јова Милосављевић а трећи Раде Јовановић.
У суботу, 21. маја кадети УСР “Шаран” стартују у Јужнобанатској
лиги на стази језера Шљункара у Ковину.

БАДМИНТОН

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА “ФАНАТИК” У
РУМУНИЈИ

На међународном турниру у бадминтону “Дета Куп” у Румунији
међу 90 такмичара експедиција од 13 вршачких јуниора освојила
је 4 медаље и то: Ана Димитријевић у конкуренцији до 9 година
освојила је 3. место, Вук Димитријевић у конкуренцији до 11
година освојио је 1. место, Иван Шафарик у конкуренцији до 13
година освојио је 2. место и Ана Сламарски је у конкуренцији до
15 година освојила 1. место. Овог викенда чланови Фанатика
учестоваће на сениорском првенству Србије у Новом Саду.
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ПАРАГЛАЈДИНГ
ГОРАН ЂУРКОВИЋ ПЕТОСТРУКИ ОСВАЈАЧ НАЈВЕЋЕГ ПРИЗНАЊА У ВАЗДОХПЛОВНИМ СПОРТОВИМА

ВРШЧАНИН МЕЂУ ОРЛОВИМА
Златни
орао,
највредније
признање
у
ваздухопловним спортовима почело је да се
додељује далеке 1957. године. Те и наредне године
ово признање припало је легендарном вршачком
једриличару Божидару Комцу. 1959. године, још
један Вршчанин, Миливој Рончевић, падобранац,
освојио је златног орла и и уписао своје име на листу
бесмртних ваздухопловаца. Од тада је Вршац пола
века чекао човека кадрог да се вине међу орлове.
Горан Ђурковић је 2009. године ово велико признање
вратио у град велике летачке традиције и показао
да је одабран да буде наследник великих вршачких
ваздухопловаца и стваралац будућности вршачког и
светског параглајдинга. У марту 2016. године златни
орао се по пети пут нашао у његовим рукама.
Какав је осећај бити окружен орловима?
- За мене је увек најлепши тренутак када сам у
висинама, али фантастично се осећам и када видим
на каквој листи, некада југословенских а сада српских
ваздухопловаца, стоји моје име. Драго ми је што сам
у тако пробраном друштву успео да наметнем високе
стандарде, што само потврђује да сам добро радио.
Шта Вас је у Ваздухопловном савезу Србије
кандидовало за овогодишње признање?
- Бронзана медаља на Светским ваздухпловим
играма у Дубаију одржаним у децембру 2015. године је
највреднији резултат једног српског спортисте летача
на међународној сцени. Хвала људима из Савеза што
су то препознали и доделили ми признање. Иначе,
Светске ваздухопловне игре су за летачке спортове
исто што и Олимпијске игре за “земаљске” спортове.
Такмичење у прецизном слетању у Дубаију било је једно

СТРЕЉАШТВО
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ (Б И Ц ПРОГРАМ)

АДРЕНАЛИН НЕ ДЕЛИ
ТАКМИЧЕЊА НА ВАЖНА И
НЕВАЖНА

Такмичарка Уљме Јована Стојадинов обележила је други дан
врло масовног Првенства Србије серијском ваздушном пушком (Б
и Ц програм) у Младеновцу. Кући се враћа са две златне медаље.
Прво је победила у јуниорској конкуренцији, а у поподневном
делу програма била је најбоља и међу сениоркама.
Преосталих шест титула шампиона на равне части поделили су
стрелци инђијске Младости и пиротског клуба „Милорад Манчић
Лукањац“.
Најпрецизнији међу сениорима био је Вукашин Бојић (Младост),
а код јуниора Ђорђе Ранчић („Лукањац“).
У екипној конкуренцији тим из Инђије био је најбољи у
такмичењима јуниорки и сениора, а Пироћанци су тријумфовали
међу јуниорима и у надметању сениорки.
Сениорке, екипно: 1. „М.М. Лукањац“ (Латић, Јовановић,
Стефановић) 1.092, 2. Аранђеловац 1.084, 3. Уљма 1.077... Укупно
15 екипа. Појединачно: 1. Јована Стојадинов (Уљма) 376, 2. Маја
Латић („М.М. Лукањац“) 374, 3. Младена Ристић (Аранђеловац)
369, 4. Јелена јаковљевић (Смедерево) 368, 5. Тијана Усановић
(Аранђеловац) 367... Укупно 56 такмичарки.
Јуниорке, екипно: 1. Младост (Алимпијевић, Гаћеша, Кужет)
1.086, 2. Борац 1.079, 3. „М. М. Лукањац“ 1.078... Укупно 12 екипа.
Појединачно: 1. Јована Стојадинов (Уљма) 373, 2. Милица
Стефановић („М.М. Лукањац“) 372, 3. Софија Алимпијевић
(Младост) 371, 4. Јелена Куртић (Борац) 370, 5. Исидора Стојановић
(Панчево 1813) 367... Укупно 48 такмичарки.

У паузи између два велика међународна
такмичења очекују Вас и обавезе у домаћој лиги.
Да ли мислите да може да се деси да останете
без мотива за ово, условно речено, слабије
такмичење?
- Можда ћу се о значају домаћих такмичења
најпрецизније изразити ако ако кажем да количина
адреналина не дозвољава да се другачије понашам
на домаћем такмичењу у односу на међународно.
Сем тога, волим да побеђујем. Али, и ако не победим,
сматрам да сам урадио добру припрему за неко
наредно такмичење јер сам дао све од себе. Нарочито
ако се деси година као што је ова, када због лоших
метеоролошких услова за летење нема много времена
за тренинг, па ће свако коло домаће лиге бити и
одлична припрема за међународна искушења. Ове
сезоне ће у домаћој лиги бити одржана четири кола,
најпре у Аљудову код Пожаревца, затим у Нишкој
Бањи, па у Рашкој и, коначно, у септембру у Вршцу.

ЈОВАНИ СТОЈАДИНОВ ДВЕ ЗЛАТНЕ
МЕДАЉЕ

ШАХ
ОДИГРАНО ДРУГО КОЛО БАНАТСКЕ ЛИГЕ ГРУПА ЈУГ

РУКОМЕТ

ВРШЧАНИ ПРЕУЗЕЛИ
ВОЂСТВО

КАРЛОВЧАНИ ПРИРЕДИЛИ
ИЗНЕНАЂЕЊЕ

МЛАДОСТ - ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС 27:25
(15:15)

БОРА КОСТИЋ - ПРОЛЕТЕР 3:3

Рукометаши Младости извојевали су тесну
победу у сјајном мечу против одличне екипе из
Адеи преузели лидерску позицију на табели Друге
војвођанске лиге север. Највећи допринос победи
дао је млади српски репрезентативац Спасоје
Гачевић, првотимац београдске Црвене звезде,
који за Вршчане настипа на двојну лиценцу и које
је био најефикаснији са осам погодака. Одлично
су бранили голмани Марко Спремо и Драган
Гимбош, а добре партије пружили су и Гачановић,
Велковски са по пет голова и још један “звездаш”
Столић који је четири пута затресао мрежу
Потисја. Младосташима на руку иде и резултат из
Јаше Томића, где је екипа Радничког направила
велико изненађење и савладала водећи Срем
30:29. У наредном колу Вршчани гостују у Чуругу,
последењпласираном Хајдуку.

Екипа Банатског Карловца је одиграла као гост нерешено
3:3 са екипом „Боре Костића“ из Вршца и тиме направила прво
изненађење. Играли су храбро, саставили састав са „жртвованим“
омладинцем на високој другој табли и у узбудљивој борби
освојили бод. Остале водеће екипе су такође одиграле нерешено
па се стање у врху табеле није значајније изменило.
Резултати 2. кола: Бора Костић - Пролетер 3:3 (Ђонин В.Нешић 1:0, Басараба - Н. Нешић 1:0, Петровић - Тица 1:0, Узелац
- Нешић 0:1, Попов - Цицовић 0:1, Станимировић - Ђукановић 0:1),
Униреа (Ритишево) - Слога (Пландиште) 3:3 (Капелан - Петровић
реми, Воина - Јанићијевски реми, Кожа - Керти 0:1, Журка - Пасула
0:1, Ранков Петар и Невена Радулов добили партије без борбе),
Будућност (Б. Брестовац) - ПАШК (Панчево) 4:2, Ковачица Алибунар 3:3, Раднички (Ковин) - Бата Ћосић (Опово) 3:3.
Табела: 1. Слога 4 (8), 2. Униреа 4 (8), 3. Алибунар 4 (6,5), 4. Бора
Костић 4 (6,5), 5. Будућност 3 (5), 6. Ковачица 2 (6), 7. Бата Ћосић 1
(5,5), 8. Раднички 1 (5,5), 9. ПАШК 1 (5), 10. Банатски Карловац 1 (4).

Наставак вршачке ваздухопловне традиције: Горан
Ђурковић
од најнеизвеснијих на којима сам икада учествовао. Мој
најслабији резултат у 12 серија био је 7 сантиметара, а
последњој серији се решавало питање освајача медаља.
И ова година кренула је успешно, како за Вас тако
и за друге чланове Вашег “Беркута”?
- Летачку сезону почели смо такмичењем у Светском
купу. После два одржана кола у Беранама у Црној Гори
и у Валони у Албанији, налазим се на другом месту у
генералном пласману иза Словенца Матјажа Ферарича.
Временски услови на оба такмичења нису били
најповољнији, ту пре свега мислим на ветар који је био
променљивог правца, тако да је било неопходно и мало
среће. Успео сам да освојим прво место у Беранама, у
Валони сам био четрнаести, уз олакшавајућу околност
што нисам направио ниједан већи кикс, а то може бити
пресудно у завршници Светског купа.Тамара Костић
била је фантастична и у част њених победа у женској
конкуренцији свирана је химна “Боже правде” и у Црној
Гори и у Албанији. Предстоје нам још два кола која ће
бити одржана првог викенда августа у Индонезији и
викенд после тога на Тајвану. Тада ће се знати освајачи
медаља, али учесници спектакла који организују Кинези.
У питању је ревијално такмичење позивног карактера на
коме ће учествовати по десет најбољих из Европе и Азије
и десет најбољих кинеских параглајдериста.
Нећете имати пуно времена за одмор овог лета,
очекује Вас и Европски шампионат.
- Европско првенство у Литванији одржаће се у
јулу, и оно што је скоро сасвим извесно је да ће се на
списку наћи три члана Беркута, Тамара Костић, Драган
Попов и ја. Међу најозбиљнијим кандидатима су још
Новосађанин Дејан Валек, освајач златне медаље на
прошлом шампионату у Вршцу 2014, Слободан Малетић
из београдске Кошаве, Иван Павлов из Кањиже и Милица
Маринковић из клуба Аеру Еду из Београда. Нећемо
бранити екипно сребро из Вршца, јуришаћемо на златну
медаљу.
Б.Ј.

ТИЈАНА ЈОКИЋ ПРВАКИЊА
БАЛКАНА У ДУБЛУ И
ЕКИПНО СА ЈУНИОРСКОМ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈОМ СРБИЈЕ
Млада уљманска стонотенисерка Тијана Јокић чланица
СТК“Вршац“ такмичила се у дресу Репрезентације
Србије на Балканском првенству одржаном у Тивту. Наша
јуниорска репрезентација у саставу Изабела Лупулеску,
Тијана Јокић, Драгана Вигњевић, Сабина Шурјан и Ана
Александрић освојила је златну медаљу у екипном
делу првенства. Тијана Јокић је и у појединачном делу
првенства остварила запажане резултате и у дублу са
Драганом Вигњевић такође освојила титулу првакиња
Балкана и треће место у синглу.

СПОРТ

ПЕТАК • 20. мај 2016.

ФУД Б А Л

ОЏАЧАНИ БЕЗ МИЛОСТИ
ОЏАЦИ - ВРШАЦ 5:0 (4:0)

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА
ЛИГА ИСТОК 22. КОЛО
Хајдучица - Војводина (Селеуш) 1:1,
Јединство (Влајковац) - Банат (Иланџа) 1:0,
Караш (Јасеново) - Војводина (Ц. Црква) 4:3,
Потпорањ - Караш (К) 1:0,
Партизан (Кајтасово) - Борац (В. Средиште) 2:1,
Борац (В. Гај) - Ратар (Крушчица) 2:1,
Шевац (Кусић) - Дунав (Б. Паланка) 1:0

ЈУНАЈТЕДОВО ИСКУСТВО
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЈЕДИНСТВО (БК) 2:1 (0:1)
ракље после центаршута Моторова, а
Бирђан полуволејем за шпице спортских
емисија донео велико славље својим
навијачима.
Полет из Избишта је после дужег
времена на једно гостовање отишао са
комплетном поставом, али му то није
помогло да избегне резултатски дебакл.
Из Ковина су испраћени са пет голова у
мрежи, али што је још горе по њих, чак пет
стандардних првотимаца је на том мечу
упарило картоне, па неће имати право
наступа у комшијском дербију ванредног
кола против Вршац јунајтеда, које се
играло док је овај број “Вршачке куле”
излазио из штампарије. Кикиндски ЖАК
је против пландиштанске Слоге прекинуо
серију од четири узастопна пораза, док
је Младост из Лукићева наставила свој
пут ка нижем рангу поразом у Новим
Козарцима. Раднички из Зрењанина је у
Банатском Карловцу одиграо без голова и
у наредном колу, уколико на свом терену
савалада Јединство из Новог Бечеја,
могао би да прослави титулу првака и
пласман у Српску лигу Војводина.

1.Оџаци		
2.Раднички (СМ)
3.ТСЦ		
4.Сента		
5.Бачка 1901
6.Раднички (НП)
7.Железничар
8.Дунав		
9.Цемент		
10.Раднички (Ш)
11.Слога		
12.Омладинац
13.Борац (С)
14.Вршац		
15.Банат (-6)

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
14
11
10
10
11
11
8
9
7
8
7
8
6
6

7
7
10
11
10
7
3
10
7
10
7
9
3
8
8

3
5
5
5
6
8
12
8
10
9
11
10
15
12
12

55
49
43
41
40
40
36
34
34
31
31
30
27
26
20

ЖАК - Слога			
Слобода - Младост (Л)		
Јединство (НБ) - Црвена звезда (РС)
Пролетер (БК) - Раднички З.		
Вршац Јунајтед
- Јединство (БК)
Раднички (К) – Полет		
Славиа - Раднички (С)		
Будућност - Козара			

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

Табела:
26
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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21
17
14
13
12
12
12
12
11
9
9
9
9
8
7
7

3
5
4
4
4
4
2
1
3
7
5
4
1
3
1
1

2
4
8
9
10
10
12
13
12
10
12
13
16
15
18
18

66
56
46
43
40
40
38
37
36
34
32
31
28
26
22
22

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 25. КОЛО

Стрелци: Александар Станковић и Драган Бирђан

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У КИКИНДИ

МИЋА НИКОЛИЋ УЛОВИО “МАМУТЕ”
МАМУТИ - ЛАВОВИ 6:12 (6:0, 0:6, 0:0, 0:0, 0:6)
по свега једним постигнутим тачдауном на обе
стране у регуларном делу меча. Јунак победе
Вршчана био је квотербек Милан Николић,
који је истрчао два тачдауна, од којих је онај

3:3
1:1
2:1
0:2
5:0
1:2
0:3
2:0

Табела:

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

А М Е Р И Ч К И ФУД Б А Л

Екипа “Лавова из Вршца одиграла је веома
неизвестан меч против екипе кикиндских
“Мамута”. Банатски дерби решен је тек у
надокнади времена, а виђена је тврда игра, са

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

БАНАТСКА ЗОНА 26. КОЛО

На мукама у Оџацима: Јован Лучић (Вршац)

ПРЕОКРЕТ У ДЕРБИЈУ 26. КОЛА БАНАТСКЕ ЗОНЕ

Уживали су малобројни и покисли
фудбалски сладокусци у дербију 26.
кола Банатске зоне у Вршцу. Иако исход
није био претерано битан за поредак
на табели, виђена је велика борбеност
играча, прегршт одличних потеза, велики
резултатски преокрет и три ефектна
поготка. Најлепши тренутак у првом
полувремену виђен је у 33. минуту када
је нападач Дучић евроголом довео
Јединство у вођство. Вршчани су у
надокнади првог полувремена имали
идеалну прилику за изједначење, али ће
промашај бека Бељина остати забележен
као један од најневероватнијих у
овој сезони. Био је сам на пола метра
испред празне мреже и успео да уради
оно најтеже, да погоди стативу. Ревију
лепих потеза у другом делу најавио
је офанзивни везиста Ракић, сјајним
ударцем који је парадом зауставио чувар
мреже гостију Патаки. Ипак, голман екипе
из Карађорђева није могао ништа у 61. и
64. минуту када су искусни првотимци
Јунајтеда,
преокренули
резултат.
Станковић је главом погодио супротно
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 26. КОЛО

УБЕДЉИВ ПОРАЗ ВРШЦА ПРОТИВ ЛИДЕРА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

Фудбалери Вршца су у Оџаке на
мегдан лидеру отпутовали без великих
амбиција и без шесторице првотимаца,
али, ипак, нису очекивали резултатску
катастрофу.Међутим, већ после првих
45 минута било је јасно да изабраници
тренера Стефанова неће изборити ни
частан пораз. Петарда је “пукла” у најгоре
време, јер је екипа после неколико
одличних мечева на Градском стадиону
повратила самопоуздање и учинила
мисију опстанка сасвим могућом. Да ли
ће бити негативног ефекта знаће се врло
брзо. О мечу у Оџацима нема се шта пуно
рећи, до 20. минута екипа је солидно
стајала на терену, али после кикса
одбрамбене линије и примљеног поготка,
кола су кренула низбрдо и за свега 17
минута домаћин је имао четири поготка
предности. После ванредног кола које је
одиграно у среду, Вршац ће гостовати у
Беочину, меч против домаћина Цемента
игра се од 16:30 часова.
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постигнут у продужетку био вредан победе.
- Веома сам задовољан резултатом и
приказаном игром целог тима. Одлично смо
се припремили, улогу фаворита препустили
домаћину, одиграли растерећено, али
веома дисциплиновано у одбрани. У нападу
смо имали доста проблема због великих
персоналних промена, међутим, када је било
најбитније, успели смо да пронађемо пут до
енд-зоне противника.- рекао је шеф стручног
штаба “Лавова” Жељко Јованов. Пропуштене
прилике за додатне поене након тачдаунова,
испоставиће се, коштале су обе екипе победе у
регуларном делу меча.
Након неефикасног другог полувремена,
и нуле на обе стране семафора, отишло се у
продужетак, а тамо је срећнија била екипа
„Лавова” и забележила своју другу победу у овој
сезони.
- Ово је добар показатељ да се крећемо у
правом смеру и да подижемо ниво игре пред
сам завршетак такмичења. Уколико остваримо
победе у наредне две утакмице, можемо се
надати пласману у бараж за улазак у Прву лигу
Србије.-додао је Јованов.
„Лавови” су у наредном колу слободни.

Војводина - Партизан (У)		
5:0
Борац (С) - БАК			
3:0
Партизан (Г) – Владимировац		
6:0
Југославија – Вултурул
играно у четвртак
Јединство Стевић - Слога (БНС)		
1:0
Младост (О) - Младост (В)		
4:0
Динамо 1945 - Будућност (А)		
5:0
Табела:
1.Динамо 1945
2.Младост (О)
3.Слога (БНС)
4.Војводина
5.Будућност (А)
6.Борац (С)
7.Јединство Стевић
8.Вултурул
9.БАК		
10.Црвена звезда
11.Партизан (У)
12.Југославија
13.Младост (В)
14.Партизан (Г) (-1)
15.Владимировац

24
24
24
23
24
23
23
22
23
23
23
22
24
23
23

22
17
14
13
12
9
10
9
8
8
8
6
6
4
2

2
3
3
5
4
7
4
4
6
2
0
3
2
4
3

0
4
7
5
8
7
9
9
9
13
15
13
16
15
18

68
54
45
44
40
34
34
31
30
26
24
21
20
15
9

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ – БЕЛА ЦРКВА 12. КОЛО
Виноградар - Победа		
Омладинац - Банат		
2:3
Раднички 1927 – Јединство
7:1

2:0

Табела:
1.Раднички 1927
2.Виноградар
3.Банат		
4.Хајдук		
5.Омладинац (-1)
6.Победа 		
7.Јединство

11
10
10
10
10
11
10

10
7
6
6
3
1
1

1
1
1
0
0
1
0

0
2
3
4
7
9
9

31
22
19
18
8
4
3
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