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Минулог викенда у Гудурици, селу 
винара и виноградара, одржан је 
Међународни етно фестивал “Златна 
јесен”. Овогодишња, петнаеста по 
реду, туристичка манифестација 
окупила је бројне учеснике, чланове 
културно- уметничких друштава, 
а своје производе изложили су 
гудурички винари, Удружење жена 
чије чланице негују културно благо 
од ручних радова до кулинарских 
специјалитета по рецептима својих 
бака, затим старе занатлије. У 
светковину су се укључили и ловци, 
најстарији суграђани, шахисти, али 
и они најмлађи Гудуричани који 
су се добро припремили за дечји 
маскенбал.

Организатор Фестивала је 
Kултурно уметничко друштво 
“Виногради” из Гудурице, уз помоћ и 
у сарадњи са локалном самоуправом  
Града Вршца, овдашњом  Туристичком 
организацијом  и сеоском Месном 
заједницом.  Организатори су 
припремили богат програм 
фестивалских активности.

- Током три дана Фестивала 
гостовала су  24 културно- уметничка 
друштва која су се представила 
публици на отвореној позорници 
у центру Гудурице, каже Жељко 
Мрдаљ, председник КУД „Виногради“ 
из Гудурице, организатора 
манифестације.  Наступала су 
фолклорна друштва из Румуније, 
локална удружења Македонаца, 
Словенаца, Мађара... У петак увече 
наступила су легендарна  браћа Бајић, 

Андрија и Тома. Ловачко удружење 
организовало је гађање глинених 
голубова у суботу. Удружење 
пензионера и Центар за социјални 
рад организовали су дружење са 
пријатељима из Шушаре, Избишта, 
Великог Средишта, а такмичили су 
се и у шаху и пикаду.  У суботу увече 
наступило је 6 културно - уметничких 
друштава из Србије, а после тога је 
настављен музички програм у центру 
села. 

На дечјем маскенбалу, одржаном у 
недељу преподне, учествовало је 40 
малишана. Деца су била задовољна, 

посебно оним слатким наградама које 
су са задовољством појели дружећи 
се након маскенбала. 

-Ловци су организовали 
такмичење у кувању ловачког гулаша 
у недељу, било је 25 екипа, каже 
Мрдаљ. Најбољи гулаш припремили 
су чланови кулинарског тима Ђуре 
Перића. Најбоље три екипе добиле 
су пехаре. У недељу увече на бини 
су се представили  најмлађи чланови 
културно - уметничких друштава 
из Гудурице, Пландишта, Павлиша, 
Избишта и Великог Средишта. 
Било је то вече намењено младим 

фолклорцима који су показали шта 
су научили у својим друштвима. 
Након тога у програму за омладину, 
наступила је група „Восток“ који су 
свирали до касних сати. 

Фестивал је отворила Јулкица 
Миташиновић, чланица Градског већа 
за туризам. Били су представници 
вршачке градске власти и бројни 
гости. Посетиоци су обишли сеоске 
подруме и, уз тамбураше, дегустирали 
врхунска гудуричка вина. 

Ј.Е.

У СЕЛУ ВИНОГРАДАРА И ВИНАРА 

ОДРЖАНА ГУДУРИЧКА “ЗЛАТНА ЈЕСЕН” 

Удружење ратних војних инвалида и 
породица погинулих Војводине и Вршца 
обезбедили су 34 пакета  бесплатног  
школског прибора за децу ратних војних 
инвалида и палих бораца.  Пакете је ђацима 
уручио Миленко Чанчаревић, председник 
Савеза удружење ратних војних инвалида и 
породица погинулих Војводине, у Градској 
кући. Овом хуманом чину присуствовали су 
чланови поменутих удружења и  домаћини 
Мевлудин Планчић,  председник Удружења 
ратних војних инвалида, и чланице Градског 
већа Татјана Николић за ресор социјале и 
Маријана Голомеић, задужена за образовање, 
као и Урош Недић из Удружења грађана 
„Импулс“.

Планчић је подсетио да је обавеза 
вршачког Удружења да брине о својим 

члановима, посебно о младима, деци ратних 
војних инвалида и породица погинулих 
бораца. 

-Обезбедили смо школски прибор за 
децу ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца и надамо се да ћемо и 
даље моћи да помажемо колико год можемо, 
рекао је Чанчаревић. Посебно желим да 
поздравим породице погинулих. Њихових 
чланова, нажалост, више нема, али ми смо 
ту и трудићемо се да помогнемо, а ту је и 
држава која треба да стане иза нас и да пружи 
подршку.

Чланица Већа Голомеићева истакла је 
да јој је велико задовољство што може да 
поздрави присутне јунаке  града Вршца 
који су ризиковали своје животе у тешким 
тренуцима и додала:

-Драго ми је да нису заборављени, да 
и држава мисли на њих, као и Град Вршац 
онолико колико може у овим тренуцима. 
Вршац је, из ресора образовања, издвојио 
за бесплатан комплет ученика за ову децу и 
желим им много успеха у школи. 

Присутне је поздравила и чланица 
Градског већа Николићева и пожелела 
Удружењу да настави да ради са истим жаром 
и ентузијазмом, јер сви они који данас нису са 
нама су то заслужили. 

-Ово је један вид друштвено одговорног 
понашања према члановима и потомству и 
добар пример како треба да раде и остала 
удружења, истакла је Николићева. У том 
ратном времену многи су, нажалост, изгубили 
одређене способности, али ту су њихове 
породице и удружења оваквог типа, као и 
локалне средине и кровне организације  које 
су у обавези да наставе да брину о њима. 
Локална самоуправа Града Вршца помагаће 
и даље рад оваквих удружења и трудићемо 

се да испоштујемо све ваше активности и 
учинимо допринос онакав какав доликује 
статусу нашег града. Деци желим срећан 
полазак у школу, а онима који нису прваци 
желим да наставе да буду радни и вредни, јер 
су њихови родитељи, који су се борили за ову 
земљу, добар пример који они треба да следе.  

Након поделе школског прибора, 
организована је трибина на тему положаја 
ратних војних инвалида и породица погинулих 
бораца, која је обрађена као део пројекта који 
је спровело вршачко  Удружење.  Пројекат је 
био вредан 345.000 динара, а финансиран  је 
по конкурсу Сектора за борачко-инвалидску 
заштиту Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Републике 
Србије. Крајњи циљ пројекта је унапређење 
положаја ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца, а захваљујући урађеној 
анкети, овдашње  Удружење има комплетан 
увид у своје чланство.

Ј.Е. 

САВЕЗ УДРУЖЕЊА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ И ВРШЦА ОБЕЗБЕДИЛИ

БЕСПЛАТАН ШКОЛСКИ ПРИБОР ДЕЦИ 
ПАЛИХ БОРАЦА

Чланице Градског већа и представници Удружења ратних војних инвалида

Бесплатан школски прибор за школарце



ПЕТАК • 2. септембар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић приредила је свечани пријем 
за вршачке олимпијце, у Градској кући. 
Градоначелница је угостила Вршчане 
учеснике овогодишње Олимпијаде, одржане 
у Бразилу, Рио де Жанеиру 2016: Тамару 
Радочај, кошаркашицу репрезентације 
Србије која је освојила бронзану медаљу, 
као и Драгана Попова, скаута, Горана Топића, 
помоћног тренера - скаута и физиотерапеута 
Велибора Косановића, чланове стручног 
тима Александра Ђорђевића, селектора 
српске кошаркашке репрезентације којој је 
припала сребрна олимпијска медаља.

-Велико ми је задовољство што имам част 
да у Градској кући угостим наше олимпијце, 
који су нас обрадовали медаљама са 
Олимпијских игара у Рију 2016. године, рекла 
је градоначелница Вршца поздрављајући 
наше олимпијце. Мислим да је ово изузетан 
и историјски успех и да су они најбољи 
амбасадори нашег Града и наше земље. 
Наши суграђани могу бити поносни. 
Желела бих да се млади угледају на њих, да 
им  буду узор и да имају подршку. Такође, 
нашим олимпијцима желим  много успеха 
у даљем раду, а Град ће се, у складу својим 
могућностима, потрудити да им пружи све 

оно што им је неопходно да би нас још много 
пута обрадовали оваквим успехом. Свака 
вам част.  

Тамара Радочај захвалила се 
градоначелници на пријему и лепим речима 
у име вршачких олимпијаца и додала:

- Велика нам је част што смо данас овде, 
и што знамо да је ту наш град  да подржи све 
наше успехе. Пуна сам утисака. Када је био 
избор спортисте године Вршца и када сам 
изабрана, то ми је била велика част. Обећала 
сам да ћу се трудити да Вршац представљам  
у најбољем могућем светлу. Десила се ова 
медаља која је историјска, прва олимпијска 
медаљаза српску женску кошарку и прва 
за наш град. Јако сам поносна и мислим да 
сам успела да на неки начин оправдам ваша 
очекивања и испуним оно што сам обећала.

Наша олимпијка се захвалила свим 
Вршчанима који су пружали подршку свим 
српским спортистима за време Олимпијаде 
у Рију. Она је подсетила на своје прве 
кошаркашке кораке које је научила у 
свом родном граду на што је поносна. Та 
знања довела су је до олимпијске медаље 
којој су претходила бројна признања на 
такмичењима. 

-Захвалио бих се граду на лепој и срдачној 
добродошлици, велико је задовољство и 
част представљати своју земљу и свој град, 
рекао је Горан Топић. Утисци са Олимпијаде 
су феноменални, а још када први пут одете 
и освојите медаљу, то је велики успех.  Сви 
смо се трудили да допринесемо што бољем 
резултату, од играчког кадра до чланова 
стручног штаба. Ова олимпијска медаља је 
историјска и за земљу и за наш град. 

Олимпијске медаље освојене у Рију и 
јесу историјске, јер Вршац је до сада имао 
учеснике на олимпијадама, што је изузетан 
успех, али се нико није вратио окићен 
медаљом.

Градоначелница је нашим олимпијским 
спортистима уручила Плакете Града 
Вршца за изузетне резултате остварене 
на Олимпијским играма. Биће то још једна 
лепа успомена за ове успешне младе људе 
који су своју земљу и град презентовали у 
најлепшем светлу.

Ј.Е.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ОЛИМПИЈАЦА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ТАМАРА РАДОЧАЈ ДОНЕЛА У ВРШАЦ ПРВУ 
ОЛИМПИЈСКУ МЕДАЉУ

Скидањем овогодишњег рода сунцокрета 
са узурпиране оранице у власништву државе, 
29. августа, у вршачком атару, Град Вршац је 
започео акцију против незаконитог уласка 
у државне њиве. Тако се и овдашња градска 
власт придружила акцији борбе против 
узурпатора државног пољопривредног 
земљишта која се спроводи у целој Србији. 

Скидању сунцокрета присуствовала 
је градоначелница Драгана Митровић са 
својим сарадницима међу којима је био и 
Милош Ђокић, члан Градског већа задужен за 
пољопривреду. 

-На овај начин спроводимо закон и 
одлучни смо у намери да станемо на пут 
узурпаторима и уведемо ред у коришћење 
државног пољопривредног земљишта, 
истакла је градоначелница Вршца. Да ли 
смо задовољни постигнутим резултатима у 
овом моменту на територији нашег Града, у 

решавању овог проблема? Па, сигурно,  да 
нисмо. Чека нас још пуно посла и у наредних 
годину дана посветићемо се решавању 
овог проблема. Годинама је ова област била 
занемаривана. Није било воље, конкретниих 
акција и није било, на неки начин, ни подршке 
да се стане на пут узурпаторима.  

Градоначелница је најавила да ће се 
градска власт у наредном периоду трудити да 
уведе  у ред закуп државног пољопривредног 
земљишта, као и да ће  према свима који не 
поштују  закон бити предузете све законске  
мере.

 У вршачком атару ванзаконски је 
поравнато 1.100 хектара државног 
пољопривредног земљишта.  Међу 
преосталим проблематичним ораницама 
пронађено  је око 70 ха под сунцокретом, 
30 под кукурузом, а има још од 600 до 700 
хектара устињених парцела које су под 

инспекцијским надзором. Комисије ће 
наставити са радом до краја године како би се 
евидентирале све узурпиране државне њиве 
са којих ће бити скинута летина. 

За разлику од околних општина, Вршац је 
имао лицитацију државног пољопривредног 
земљишта и око 4.500 хектара издато је у 
закуп редовним лицитационим путем. 

У децембру прошле године донет  је закон 
да се овако врши наплата потраживања 
од узурпатора, а сетва ратарских култура 
са незаконито запоседнутих ораница у 
власништву државе обавља се први пут у 
историји Вршца. 

Сви који нису ушли у процес вансудског 
поравнања до 31. марта ове године, сматрају 
се узурпаторима и плаћају троструки износ 

највише просечне цене у региону која је код 
нас износила 280 евра пута 3 по хектару, 
што је 840 евра. Уз поменуту новчану 
казну, узурпаторима се ускраћује право 
да лицитирају наредне три године, као ни 
да конкуришу за било какву повластицију 
и стимулацију.  А, следује им и кривична 
пројава.  Ко се не појави и испоштује поменуте 
законске мере предвиђене за узурпаторе, 
скида му се летина. Овогодишњи род 
ратарских култура скинутих са узурпираних 
државних ораница биће продат на тржишту, 
а добијена средства биће подељена: 40 одсто 
ићи ће у буџете градова и општина, а по 30 
одсто Покрајини и Републици.

Ј.Е. 

ВРШАЧКА ГРАДСКА ВЛАСТ ПОКРЕНУЛА АКЦИЈУ ПРОТИВ УЗУРПАТОРА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

СКИНУТА  ПРВА ЛЕТИНА СА УЗУРПИРАНЕ ОРАНИЦЕ

Градоначелница Драгана Митровић: Одлучни смо да станемо на пут узурпаторима!

 Скидање сунцокрета са узурпиране државне њиве

Заједнички снимак за успомену

Градоначелница са вршачким олимпијцима
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Настављајући традицију, Удружење 
пензионера инвалида рада обележило 
је своју славу, Велику Госпојину, у недељу, 
28. августа, у просторијама Месне 
заједнице „Паја Јовановић“.  Свечани 
чин резања славског колача обавио је 
отац Борис, свештеник Епархије банатске 
Српске православне цркве. Њему су 
се придружили кумови  овогодишње 
славе Сава Николић са супругом Надом, 
чланови удружења и гости. Николић 
је предао кумство, уз икону и комад 
славског колача, Миленку Лазићу који ће 
бити кум славе следеће године.  

-Ово је наш леп православни обичај, 
каже Сава Николић. Лепо је и велика је 
част бити кум на слави. 

Присутне је, у име Удружења 
пензионера инвалида рада града Вршца, 
поздравио председник Јохан Ировић.

-Наша жеља је да наставимо да 
негујемо традицију, рекао је председник 
Ировић.  Ово је 59 година од оснивања 
вршачког Удружења пензионера 
инвалида рада, а и Велику Госпојину 
славимо већ дужи низ година. Донатори 
овог славља су кумови и наши чланови, 
наше дивне чланице које су све 
припремиле како бисмо били добри 
домаћини и што боље угостили све који 
су нам данас дошли. Ја сам поносан што 
сам председник Удружења које има 
овакве чланове.  Имали смо само један 
проблем који нисмо могли да решимо, а 
то је већа сала. Јер, би овде било не 120, 
већ 200, 300 људи.

Славља Удружења пензионера 
инвалида рада су веома посећена, јер 
се сви лепо проведу, друже се уз песму 
и игру, увек је весело. Гости на слави ове 
године били су представници локалне 
власти, чланови Градског већа  Татјана 
Николић и Славиша Максимовић,  
бројни сарадници, пријатељи, чланови 
пријатељских удружења из Беле 
Цркве, Алибунара, Падине, Ковачице, 
Пландишта и Вршца. 

-Локална самоуправа подржава 
рад свих удружења грађана из области 
социјалне заштите и свих других који у 
значајном мери допирносе афирмацији 
ове области, рекла је Татјана Николић, 
чланица Градског већа за социјалну 

заштиту, честитајући славу домаћинима. 
Ово је један значајан вид контакта наших 
грађана у оквиру удружења, али и важан 
фактор очувања традиције кроз овакве 
догађаје и дружења. 

Николићева је најавила да ће 
градска власт наставити да помаже 
и подржава активности оваквих 
удружења, а пензионерима је пожелела 
добро здравље у своје и име локалне 
самоуправе. 

И овога пута на пензионерском 
слављу било је весело и распевано, 
а гости и домаћини дружили су се до 
касних сати.

Ј.Е. 

ПЕНЗИОНЕРИ ИНВАЛИДИ РАДА ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈУ СЛАВУ

ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА, СЛАВА ПЕНЗИОНЕРА

a) Lokacije za ugostiteljske objekte
- lokacija «1» (dužine 38 metara) po početnoj ceni od 800.000,00 dinara,
- lokacija «2» (dužine 30 metara) po početnoj ceni od 600.000,00 dinara,
- lokacija «3» (dužine 15 metara) po početnoj ceni od 300.000,00 dinara,
- lokacija «4» (dužine 10 metara) po početnoj ceni od 150.000,00 dinara.

b) Lokacija za objekte za zabavu po početnoj ceni od 1.000.000,00 dinara,

Lokacije za ugostiteljske objekte nalaze se oko parking prostora pored Hotela «Srbija» i to lokacija 
«1» na Svetosavskom  trgu a lokacije «2», «3» i «4» na početku ulice Vuka Karadžića, 

Lokacija za objekte za zabavu je parkiralište pored Hotela «Srbija».
Plan lokacija može se pogledati svakog radnog dana u kancelariji 214 Gradske uprave Vršac, u 

vremenu  od 10 -14  časova.
Lokacije se daju na korišćenje u dane 16, 17 i 18.  septembra. 
Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za 

postavljanje privremenih objekata u vreme proslave «Dani berbe grožđa 2016.»  .
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovanu 

ugostiteljsku delatnost odnosno delatnost igara za zabavu, u skladu sa zakonom.
Prijava za javno nadmetanje podnosi se na adresu: Grad Vršac, Komisija za sprovođenje postupka 

javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata u vreme proslave  «Dani berbe grožđa 2016.», 
Trg Pobede  br.1, 26300 Vršac ili   lično  na  pisarnici  Gradske uprave Grada Vršca (obrazac prijave može 
se dobiti  u kancelariji 212. Gradske uprave Vršac ili se može preuzeti na zvaničnom sajtu Grada Vršca).

Uz prijavu podnosi se dokaz o uplati depozita za lokaciju.
Depozit u visini od 10% početne cene, za  svaku lokaciju za koju se nadmeću, učesnici javnog 

nadmetanja uplaćuju na broj: 840-720804-40, Depozit Gradske uprave Vršac.

Svim učesnicima  u javnom nadmetanju, osim najpovoljnijem za svaku lokaciju, uplaćeni depozit 
će se vratiti nakon sprovedenog postupka. Najpovoljnijem učesniku, depozit će biti uračunat u cenu 
korišćenja lokacije. Sa najpovoljnijim učesnicima javnog nadmetanja Grad Vršac zaključiće ugovor o 
zakupu  za  svaku lokaciju.

U slučaju da najpovoljniji  učesnik u javnom nadmetanju za određenu lokaciju, odnosno svaki sledeći 
najpovoljniji učesnik za tu lokaciju, odustane od svoje ponude, komisija će ponuditi istu sledećem 
najpovoljnijem ponuđaču. Ukoliko svi učesnici licitacije odustanu od svoje ponude, lokacija će se izdati 
u zakup za postavljanje tezgi za prodaju robe (osim lokacija za objekte za zabavu koje se neće naknadno 
izdavati). Depoziti se ne vraćaju učesnicima u javnom nadmetanju koji odustanu od svoje ponude.

Rok za podnošenje prijave je ponedeljak  05. septembar 2016. godine do 15. časova.
Prijave koje su nepotpune i podnete posle roka neće se razmatrati.
Zainteresovani učesnici mogu ostvariti uvid u dostavljene prijave u utorak, 06. septembra 2016. 

godine u 10 časova u kancelariji 212.
Javno nadmetanje će se obaviti u Maloj sali (III sali) Opštinske uprave Vršac u utorak, 06. septembra 

2016. godine, u 12 časova.
Prilikom nadmetanja svaka sledeća ponuđena cena ne može biti manja od 5.000,00 niti veća od  

10.000,00 dinara u odnosu na prethodno ponuđenu cenu za tu lokaciju.
Najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju dužan je da uplati izlicitiranu cenu do 09. septembra 

2016. godine. U  slučaju da se ceo iznos ne uplati u predviđenom  roku  neće se odobriti postavljanje  
privremenog objekta. Najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju za lokaciju za zabavu dužan je  da 
uplati i depozit u iznosu od 300.000 dinara iz koga će se izmiriti utrošena električna energija za te 
namene i eventualna šteta prouzrokovana na javnoj površini. 

                     KOMISIJA

Руководство Удружења и кумови славе

Na osnovu Zaključka Gradskog veća Opštine Vršac broj 06.2-22/2016-III-01 od 25. avgusta 2016. godine,  Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih  objekata  za vreme 
proslave   «Dani berbe grožđa 2016.» raspisuje

OGLAS
ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU

 ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2016.» 
 Raspisuje se oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za dodelu lokacija na javnoj površini u Vršcu za postavljanje  privremenih objekata u vreme 

proslave «Dani berbe grožđa 2016.»  i to : 

Кафе бар Вело, који ради под 
матичном фирмом Компакт из 
Вршца, показао је друштвену 
одговорност и пружио подршку 
побољшању услова живота и 
рада у окружењу. Он je  донирао 
постељину за потребе одељења 
гинекологије и породилишта 
Опште болнице Вршац. Начелница 
др Татјана Вешовић захвалила 
се и нагласила да је свака помоћ 
добродошла.

- Овим гестом желимо 
да помогнемо онима који су 
нам најважнији, а то су жене и 
деца, рекао је Ненад Хабибовић, 
власник фирме Компакт. Желимо 
да подстакнемо све оне који су 
у могућности да учине сличне 
донације које су неопходне за 
нормалан рад ове службе. 

Све су донације једнако важне 
јер помажу и доприносе бољим 
условима како малих, најмлађих  
пацијената и њихових мама, тако 
и запослених на овим одељењима 
Опште болнице Вршац. 

-Ово није први и надамо се ни 
последњи пут да фирма Компакт 
помаже наша одељења, подсетила 
је др Татјана Вешовић, начелница 
службе гинекологије и акушерства 
Опште болнице Вршац. Захваљујем 
се у име запослених  као и у име свих 
наших пацијенткиња на добијеној 
постељини. У току прошлог месеца 
добили смо клима уређај од 
вршачког адвоката Лазара Гутеше 
за потребе Породилишта. 

У Породилиште и Одељење 
гинекологије потребно је још 
доста уложити како би се створили 

квалитетни услови за рад особља и 
боравак пацијенткиња.

-Неопходне је завршити другу 
фазу реновирања нашег одељења  
у ново савремено породилиште, 
истиче др Вешовић. Мислим да 
то заслужују наше будуће маме и 
њихове бебе. 

На питање шта је тренутно 
ургентно неопходно, др Вешовић 
је рекла да је потребна машина за 
веш. 

Сигурни смо да у Вршцу има 
људи добре воље, привредника, 
грађана,  који ће препознати ову 
потребу Породилишта, прве куће 
најмлађих Вршчана у којој наше 
бебице долазе на свет  и где треба 
све да буде лепо, чисто и уређено.  

Ј.Е. 

ВРШАЧКА ФИРМА КОМПАКТ ДОНИРАЛА ПОСТЕЉИНУ ПОРОДИЛИШТУ

СВАКА ПОМОЋ ЈЕ ДОБРОДОШЛА
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Вршчанин Михаљ Кардош 
заволео је спорт од малена. 
Опробао се у бројним 
спортовима, од гимнастике, 
рвања, бокса, до атлетике.  
Заволео је трчање. Ту је 
постигао највеће успехе. 
Истрчао је 70 маратона и 
око 300 полумаратона, од 
Атине до Стокхолма. Када се 
спремао за такмичење, трчао 
је 10 км дневно, чак и до 200 
км недељно. Члан је државне 
репрезенације у маратону за 
ветеране. Успешно се бавио 
и триатлоном.  Пионир је 
рекреације за жене у Вршцу. 
Од 1988. када је кренула 
прва група па до данас, кроз 
рекреацију је прошло од 4.000 
до 5.000 жена. Сада му, каже, 
долази трећа генерација, 
унуке првих рекреаторки.  
Спортска активност донела му 
је номинацију за Кућу славних 
Србије у коју ће бити примљен 
следеће године када ће бити 
номинован и за Кућу славе 
света.

Читав живот посветили сте 
спорту. Који је био први спорт који 
сте заволели?

-Живео сам у самом центру Вршца, 
играо сам се у Порти, ту је било 
Гимнастичко друштво „Партизан“ и ја 
сам се укључио и почео да тренирам 
гимнастику. Трајало је то неко време, а 
после сам прешао у рвачки клуб. Стриц 
и теча били су одлични рвачи, па су 
ме и они мало подстакли. Почео сам 
да тренирам као пионир. У то време 
тренер је био Жива Мија, државни 
првак у тешкој категорији. Очекивао 
сам да ћу брже и боље да напредујем, с 
обзиром на то да су стриц и теча били 
велика имена у клубу. Али, није тако 
у спорту. Мало сам се разочарао. У 
то време се отворио боксерски клуб, 
почетком шездесетих година, па сам 
тамо покушао да пронађем себе. Клуб 
је водио Баџа боксер, а после Белић. 
Лепо смо радили, имали смо значајне 
успехе, али то је кратко трајало. Није 
било пара. 

Кад се затворио боксерски клуб, 
где сте покушали себе да пронађете?

-Нисам волео колективне 
спортове. Фудбал ми није ишао. Влада 
Михајловић, спортски новинар и 
атлетски тренер, отварио је атлетски 
клуб. Ја сам се придружио. Међутим, 
ни тај клуб није био дугог века, угасио 
се. Док је трајала та пауза, ја сам почео 
да трчим за своју душу. У међувремену 
завршио сам школу, почео да радим 
и купио мотоцикл. То ме привукло и 
почео сам да возим мото трке. Тада су 
биле познате градске трке. Купио сам 
мотоцикл од 175 кубика, учествоваоу 
том такмичењу, био сам 4. на државном 
нивоу. Када сам се оженио купио 
сам фићу и почео да се такмичим у 
националној класи. Био сам негде 
у врху. Нисам био најбољи, јер они 
који су имали више пара спремали су 
аутомобиле за трке у Италији у Абарту. 
Ја сам возио фићу којег смо за трке 
спремали моји другари и ја. Онда смо 
Јовица Обрадовић и ја формирали 
први цивилни џиу-џицу клуб у 
Југославији, 1981. До тада су такве 
клубове могли да имају само војска 
и полиција. Ишли смо на семинаре, 
полагали за појасеве. Прво иде жути, 
наранџасти, зелени, плави, браон и на 
крају црни. Прошао сам све то, полагао 
за мајсторско звање и постао мајстор 
џиу-џице 1. дан. После неког времена 
Јовица је основао приватну школу џиу 

- џице, а ја се полако повлачим из тога.
Шта тада радите? 
-Отварам прву рекреацију за жене 

у Вршцу. Постојала је већ за мушкарце, 
али за жене ништа. Прво сам радио 
са мушкарцима, па су почеле да нам 
се прикључују њихове девојке и 
жене. Било их је све више и тако сам 
почео да радим са њима посебно. 
Прво смо били у Дому омладине, 
1988. После у Љубљанској у Месној 
заједници, дискотеци Сан, Школи „Олга 
Петров“, Гимназији... Сада смо у Дому 
железничара.

Колико Вам је било тешко да 
ускладите вежбе јер имали сте жене 
различитих генерација, од младих 
до зрелих година, различитог 
здравственог стања?

-Медицинари немају појма о спорту, 
а спортисти о медицини. Уписао сам и 
завршио Факултет физичке културе 
у Новом Саду, а завршио сам и  
Медицинску школу за физиотерапеута.  
Тражио сам да ми жене донесу 
документацију и на основу тих 
дијагноза правио сам индивидуални 
програм вежби. Тако да су вежбе 
прилагођене здравственом стању. 
Рекреацију за жене водим и данас, три 
пута недељно у Дому железничара. До 
данас је кроз рекреацију прошло од 
4.000 до 5.000 жена. Сада ми долази 
трећа генерација. Почеле су садашње 
баке док су биле младе, онда њихове 
ћерке, а сада долазе унуке. Ја никада 
нисам правио проблем да мајке 
доведу децу на тренинг. Тако су се та 
деца научила да долазе овде, а када су 
одрасле и постале маме почеле су да 
доводе су своју децу. Лепо је то. 

Да ли сте све то време остали 
верни трчању?

-Да. Стално сам трчао. Волео сам 
да трчим, а то је и основа физичке 
припреме. У почетку, још као дечак, 
нисам баш волео да трчим. За 
гимнастику ми то није било потребно, 
али за касније спортове јесте. Био сам 
мали, увек сам био на репу колоне  
док смо трчали. Док ја стигнем, они 
су се одморили и већ се враћају.  Бокс 
ми је дао снагу у ногама и после ми је 
било лакше трчање. Истрчавао сам 
до Црквице и назад, оним старим 
степеницама.

Када сте почели да трчите 
маратон?

-На 1. Београдски маратон отишли 
смо Раде Мудрић, Предраг Николић 
и ја, 1991. То је било први пут да се 
званично организује прави маратон од 
42 км 195 м, а и  нама је то било први 
пут да се окушамо у тој дисциплини. 
На том  Београдском маратону, 1991, 
истрчали смо полумаратон. Тако смо 
се пријавили, нисмо знали шта нас 
чека и колико ћемо моћи да издржимо. 
После смо видели да ми то можемо. И 
тако од 1992. до сада имам истрчаних 
70 маратона и око 300 полумаратона. 
Било је и одустајања више пута.  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17 , БРОЈ  257 , 10. АПРИЛ 
1991.

ПОПИСИВАЧИ ПРИ КРАЈУ 
ПОСЛА

Двестошездесет пописивача у сарадњи са 
општинском Комисијом за попис и 30 инструктора 
ових дана ће привести крају значајан посао 
око пописа становништва. До сада је урађено 
око две трећине посла и вероватно је да ће се 
испоштовати рок за његов завршетак, 15. април.

Иначе такозване ПЛ обрасце које треба 
да добију сви запослени, треба предати 
пописивачима. Пошто је било мање образаца, 

запослени који их немају и код којих није вршен 
попис треба да од предузећа узму податке о 
матичном броју и делатности фирме.

За све време пописа дежурају  месне заједнице 
до 14.30 часова, и суботом и недељом, а после 
подне информације се могу добити на тел. 815-
230 који је отворен до 21 час.

Основни подаци везани за општину биће 
познати већ неколико дана након пописа.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17 , БРОЈ  262 , 26. ЈУН 1991.

ЗЛАТО ВРШЧАНКАМА
Да одржавање радничко спортске олимпијаде 

Војводине, иначе  највеће радничко спортске 
манифестације у Југославији, има пуно смисла и 
оправдања, и поред бројних оспоравања показано 
је на 5. ОРСАВ која је одржана минулог викенда у 
Кикинди. Близу 1.500 учесника ове манифестације 
још једном је доказало да је најважније  учествовати, 
дружити се и склапати пријатељства у ова тешка 
времена када људи имају све мање времена једни за 
друге и све мање међусобног разумевања.

Задовољство је веће тим ако се постигну и 
неки резултати, а Вршчани, који су се такмичили 
са учесницима из 46 војвођанских општина имају 
доста разлога да буду задовољни. Издвајамо највећи 
успех који су постигле одбојкашице које су играле за 
Медицински центар „ Анђе Ранковић“, а то је златна 
медаља не само на овој већ и на свим претходним 
олимпијадама. Пехар у име најбољих одбојкашица 
примила је Марија Стефанов из МЦ “Анђа Ранковић” 
(на слици).

ИНТЕРВЈУ
МИХАЉ КАРДОШ, МАРАТОНАЦ, ТРИАТЛОНАЦ, ПИОНИР РЕКРЕАЦИЈЕ ЗА ЖЕНЕ У ВРШЦУ:

ТРЧАЊЕ ЈЕ МОЈ 
НАЧИН ЖИВОТА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 2. септембар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 77ИНТЕРВЈУ
Редован сам на Београдском маратону, 
а трчао сам и по многим градовима 
од Атине до Стокхолма. Ако овим 
маратонима додам и то да сам 
свакодневно трчао по 10 км, за 50 
година то је поприлична километража. 
Волим да се нашалим и кажем: „Да сам 
знао да ћу толико да трчим, кренуо бих 
пешке па бих бар обишао свет уздуж и 
попреко. “ Било је периода припрема 
када сам трчао по 200 км недељно. 
Свуда трчим, по брегу, до Гудуричког 
врха, по околним селима, Сочици, 
Месићу, Малом и Великом Средишту... 
Једном сам залутао. Нашао сам се у 
Румунији. Видим да ми је непознато 
село. Кад сам питао једног човека где 
је Вршац, рекао ми је: „О, не, не, тамо. 
Тамо је Темишвар. Вратите се назад.“ 
А, прошао сам поред граничара. Јавио 
сам се ја њима, они мени. Ништа ме 
нису питали. 

Имате праву гомилу медаља. 
Где сте их све освајали? Која Вам је 
најдража?

-Најдража ми је медаља са 
маратона у Атини, Балканско 
првенство, 1995. Значајна ми је јер сам 
ушао у репрезентацију Југославије. 
Требало је ући у државни тим. Када 
сам ушао међу првих сто маратонаца  
Југославије, био сам најсрећнији човек 
на свету. Био је то за мене велики 
успех. Од тада па до данас, члан сам 
државне репрезентације у маратону 
за ветеране. Иначе, моја прва медаља 
је са Београдског маратона, 1991.  
Такмичио сам се и у триатлону: 1.500 
м пливање, 40 км вожња бицикла и 10 
км трчање. Када сам први пут отишао 
на такмичење, нисам ни знао шта ме 
све чека, али ја волим изазове. Био 
сам у доброј кондицији и освојио 
сам 3. место, добио сам пехар, на Ади 
Циганлији, у Београду, 1993. Следеће 
године, на 1. Панчевачком триатлону 
освојио сам 3. место, па 1996. исто 
у Панчеву 2.место. Имам више од 
стотину медаља за трчање, маратоне, 
са Европског првенства у Малмеу 
(Шведска), у Истанбулу (Турска), у 
Стокхолму... 

У чему је лепота трчања? Шта Вас 
то везује за трчање?

-Лепота је у томе да надмашиш 
себе самог. Да данас будем бољи него 
јуче. Ако си физички добро, онда 
си добар и психички и ту позитивну 
енергију преносиш на све људе око 
себе.  Трчање је мој начин живота, део 
метаболизма. Ја не могу без трчања. 
Ако то не радим, нервозан сам, све 
ми смета. После трчања осећам се 
смирено и задовољно. А, морам 
признати и да волим себе и то што 
радим ме испуњава, чини ме срећним 
и задовољним.

Кандидовани сте за Кућу славе?
-Номинован сам за Кућу славе 

Србије на предлог Срђана Ратковића, 
мајстора џиу- џице, који је у Кући 
славе Европе и света. У Кућу славе 
Србије бићу примљен 2017. године, а 
пре тога, 6. маја следеће године бићу 
номинован за Кућу славе света која 
се налази у Лисабону (Португалија). 
То је велика част. Нећу бити једини 
Вршчанин. Има их  који су у Кућама 
славе Србије, Европе и света.

Како је текао Ваш лични живот?
-Рођен сам у Вршцу, 1951. Родитељи 

су ми се звали Макса и Марија. Имам 
сестре Емилију и Аранку.  Завршио 
сам средњу медицинску школу, Вишу 
медицинску за физиотерапеута, 
Факултет физичке културе у Новом 
Саду. Радио сам као фискултурни 
педагог 20 и више година у 
Неуропсихијатријској болници, 
рекреацију са пацијентима. Млад сам 
пензионер. Две године сам у пензији. 
Уз тај  мој редовни посао, радио сам 
и са спортистима као кондициони 
тренер и терапеут, односно 
физиотерапеут. Радио сам за „Звезду“, 
за рукометни клуб „Колонијал“, затим у 
кошарци, одбојци. Сад сам ангажован 
у Фудбалском клубу „Вршац“, као 
терапеут.

-Имам своју породицу, супругу 
Драгану,  ћерку Маријану, сина 
Маријана, зета Андрију и унука Сергеја. 
Оженио сам се 1976.године. Супруга 
Драгана је Вршчанка, девојачко Ђурић. 
Радили смо заједно у болници, тако 
смо се упознали. 

Колико је спорт важан за човека?
-Спорт је важан за све људе у свим 

животним добима, од деце и омладине 

који расту и развијају  се, до активних 
спортиста и рекреатора. Физичка 
актиност има утицаја на тело до 90 
године живота, да би оно било здраво. 
Врло је важан за дете и период када 
оно пузи. Јер, дете које дуго и добро 
пузи, лако прохода и нема проблема са 
кичменим стубом. Деца која се одмах 
ставе у дубак, обично имају промене 
на кичменом стубу. То је медицински 
доказано. Спорт је изузетно важан за 
све. Сваки период живота треба да има 
одређену физичку активност, наравно 
да буде адекватна годинама и  у својим 
границама. 

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17 , БРОЈ  269 , 6. 
НОВЕМБАР 1991.

САВРЕМЕНИ 
ПРОДАЈНИ ЦЕНТАР

Ових дана почеће са радом продавнице у 
новоизграђеном објекту на зеленој пијаци. Како сазнајем 
о од Драгана Мајсторовића, директора комуналног 
предузећа „Други октобар“, корисницима продајног 
простора  кључеви су уручени прошле недеље што значи 
да је објекат спреман да прими купце и продавце.

Планирано је да се у ову зграду преселе сви монтажни 
објекти који се сада налазе на зеленој пијаци. Тако ће се 
ту поред пекаре, продавнице рибе и цвећа наћи и друге 
продавнице пољопривредно-прехранбених производа, а 
купци ће на овом простору моћи да набаве све што им је 
неопходно за кућу.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17 , БРОЈ  270 , 20. 
НОВЕМБАР 1991.

СТАРТУЈУ СА ЛИСИЧЈЕ 
ГЛАВЕ

Чланови Секције змајара при  Аеро клубу за 
ултра кратке летилице и  Планинарском друштву 
„Вршачка кула“ недавно су купили новог моторног 
змаја Аполо „уикс“ из Мађарске, у вредности 
од 10.000 марака, уз помоћ љубитеља овог 
спорта. Њиме ће летети са нове стартне рампе за 
слободно летење, коју управо раде на Лисичјој 
глави на Вршачком брегу, а која треба да буде 
завршена до краја године. Председник Секције 
је Драган Лазаревић, који са рођеним братом 
Милошом лети десет година изнад пространих и 
лепих вршачких пејзажа.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Најбољи вршачки и српски пилот 
параглајдера се са завршнице 
Светског купа у параглајдингу у Азији, 
вратио са титулом шампиона, али и 
са интересантнимм доживљајима са 
путовања. Своја искуства са путешествија 
по Тајвану и Индонезији желео је да 
подели са читаоцима “Вршачке куле”.

Путовања су луда! Међутим, нема 
много простора за забаву, јер боравак на 
сваком месту је ограничен а такмичење 
је приоритет, тако да, нажалост нисам 
стигао да упознам људе и начин живота 
онолико колико сам желео. Ове године 
је такмичење у Индонезији одржано на 
острву Лобок поред Балија, а последњи 
изазов Светског купа био је на Тајвану. На 
мени је било да направим распоред и план 
пута за нас четворицу и то је био тесан 
распоред. Чим смо слетели на Бали, прво 
сам нашао хотел а одмах након тога отишао 
да нађем авион до следећег острва. Убрзо 
смо отишли на спавање јер је било касно, 
а временска разлика од 6 сати је тешка за 
привикавање.  Ујутро правац аеродром, па 
на следеће острво, и у званичан смештај на 
спавање јер смо били уморни од летења. 
Сутрадан, рано ујутро нас је чекао тренинг 
и први такмичарски дан. Уследила су још 
дава такмичарска дана. Да бисмо уштедели 
време недељу на понедељак смо се на 
Бали враћали трајектом уместо авионом 
да би смо одспавали и тако уштедели мало 
времена за обиласке, да мало уживамо у 
слободном летењу. У среду ујутро смо већ 
били у авиону за Тајван, и тамо је рутина 
била слична.

Како сте се провели у Индонезији, 
каква је то земља?

У Индонезији сам већ био неколико 
пута, па сам је донекле упознао. Тамо је 
целе године око 30 степени, а влажност 
ваздуха је јако велика, што појачава знојење, 
ненавикнутима отежава дисање, али и 
упревљање параглајдером. Та клима утиче 
на летелицу тако да више пропада, тешко 
добија на висини, развија мању брзину и из 
ових разлога, услови за прелет су далеко 
од идеалних, а пилоту треба мало времена 
да се навикне на те временске прилике чак 
и за прецизно слетање. За овако драстичну 
разлику у климатским условима идеално би 
било 2 дана тренинга пред такмичење на тој 
локацији, али ми нисмо могли да приуштимо 
себи тај луксуз. Што се тамошње културе тиче, 
морам рећи да је то стварно други свет. Људи 
другачије живе, другачије размишљају, сви 
су весели, срећни и насмејани као да немају 
ни један проблем у животу и то ми је јако 
пријало. Индонезија је благо пренасељена 
са својих 230.000.000 становника, па градови 
нису најчистији и најсређенији, али тамо 
врло радосно дочекују туристе. Једва чекају 
да тргују. Инфлација је велика, цене ниске 
и трговци воле да се цењкају, али у свему 
томе уопште нису нападни и све се то одвија 
кроз неку шалу. Цену је могуће  оборити и 
до 50 %, с тим да ако он пристане да спусти 
цену нема одустајања од куповине, иначе 
више никад неће хтети ишта да ти прода. 
Јесу сиромашни за наше стандарде, али и 
њихове потребе су скромније. Грејање им 
не треба никад, па се мање троши струје, а 
хране има у изобиљу, тако да им не треба 
много новца. Штавише, гориво је јефтино. 
Изнајмили смо за 12 евра скутер на 2 дана 
и уз њега 2 резервоара горива. Притом, 
тамо влада некакво поверење које се ретко 
среће, тако да нас нико није питао ни када га 
враћамо.  Њихова традиционална исхрана се 
углавном састоји од морских плодова. Имају 
пуно врста рибе, хоботница, шкољки… Пре 
пар година смо Тамара Костић, још двојица 

из Србије и ја ишли на Западну Суматру, 
где туризам још увек није развијен и тамо 
смо били јако редак призор, онако високи 
и бели, били смо као нека митска бића, 
главна атракција и убрзо је цело то село 
знало наша имена. Иначе, тамо појединим 
регијама још увек управљају високи војни 
официри, па нас је тамошњи генерал водио у 
обилазак природних лепота и домородачких 
насеобина. Прелепих водопада има на све 
стране, а на једном месту смо видели и да се 
корење два дрвета на супротним странама 
реке уздигло И испреплетало преко воде, 
формирајући тако природни употребљиви 
мост. Занимљиво је и то да на плажама 
Суматре велике морске корњаче полажу 
мноштво јаја, а затим одлазе. Природно, 
када се младунци излегу, само један мали 
проценат стиже до воде, док већину поједу 
грабљивци. Међутим, домороци често нађу 
и покупе та јаја, и онај број који би требало 
да преживи одгаје и пусте у воду, а остала 
једу и продају. Пробао сам их. Иста су као 
кокошија.

А Тајван?
Тајван је много другачија култура него 

Индонезија, стандард је много виши, људи 
су озбиљнији и мање опуштени. Тајпеј, 
престоница, бљешти ноћу, али то је све 
што сам видео од њега. Једва смо нашли 
таксисту који зна енглески довољно да 
комуницирамо да би му казали где желимо 
да идемо. Велики је проблем то што они 
који, наводно, знају енглески, као да га не 
знају, тако да је комуникација била проблем. 
Тај нас је одвезао до тог неког места у 
унутрашњости острва где се одржавало 
такмичење. Само село, ако то уопште јесте 
село, је једна једина улица дугачка 3 км која 
се спушта са брда ка ушћу две реке које су 
исушене у летњој сезони. Ту је била само 
једна продавница, два хотела и коцкасте 
куће са великим прозорима. Мада, сва 
светла су вечито била упаљена, као  да је 
свака неки хотел или бар, што можда и јесте 
био случај. Било је јако много волонтера, 
што ми је било драго да видим јер када 
заиста раде, а овде су радили, њихова 

помоћ много значи такмичарима. Међутим, 
осим њих, нисам видео много људи. Ту се 
сваке године одржавају масовне ревије 
балонара, сви сувенири имају мотиве 
балона, на фасадама зграда су нацртани 
балони, укратко све је у знаку балона. Свако 
вече су нас домаћини водили на свечану 
вечеру, где су служили своје специјалитете 
на великим концентричним столовима, где 
се унутрашњи, на којем је сва храна окреће, 
тако да је свима за столом у сваком тренутку 
доступно свако јело.  Мени су се посебно 
допали неки сосеви од шитаку печурака. И 
рецимо да су ми поред летења, те вечере 
биле најбоље искуство. Ни време нас није 
служило. Имали смо несрећу да је прва два 
дана, по цео дан падала  киша тако да је цело 
такмичење изведено тек трећег дана. 

В. Јањић

ПУТОПИС НАЈБОЉЕГ СРПСКОГ ПАРАГЛАЈДЕРИСТЕ ГОРАНА ЂУРКОВИЋА СА ТАКМИЧЕЊА НА ДАЛЕКОМ ИСТОКУ

ТО ЈЕ ДРУГИ СВЕТ!

СВЕТСКО СУПЕРФИНАЛЕ У КИНИ

На основу пласмана у Светском купу одабрано је по десет такмичара из Европе, 
Кине, и остатка Азије који ће учествовати у незваничном, такозваном суперфиналу 
Светског купа у параглајдингу, које организују кинески спонзори и које не утиче 
на генерални пласман. Од 10 Европљана, на овом такмичењу учествоваће 
шесторо Срба, а међу њима су Вршчани Горан Ђурковић и Тамара Костић. Наша 
репрезентација је ове године у топ форми и сви су давали све од себе, и осим што 
су Горан Ђурковић и репрезентација Србије освојили прво место на Светском 
купу, остали чланови екипе су били  5. , 6. и 7. у генералном пласману. 

–То је заиста велики успех јер, иако, светско и европско првенство (ФАИ1) важе 
за виши ранг такмичења од светског купа, можда је теже освојити ово друго, јер 
ту није довољно остварити само добар низ серија, већ показати конзистенцију у 
квалитету током године, каже Ђурковић. 

- Иза нашег успеха стоји сјајна организациона и финансијска подршка од стране  
Ваздухопловног савеза Србије, Спортског савеза Србије и саме републичке владе. 
Много значи кад неко на пример преузме организацију путовања и зато сам врло 
захвалан надлежнима, рекао је петоструки добитник златног орла.

“ОСТАТАК” БЕРКУТА ДОМИНИРАО 
НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

Док је Ђурковић у Азији освајао 
светски куп, остатак пилота 
параглајдинг клуба “Беркут” није 
седео скрштених руку.  На државном 
првенству у Крушеву, у Македонији, 
Драгомир Милићевић, Нинко 
Кљуковница, Драгодин Миловановић 
су тим редом освојили прво, друго 
и четврто место у спорт класи, док је 
у Вршцу Марко Чавић полетевши са 
Куле прелетео 100км. 
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Никола Гутеша је момак 
из Пландишта који не зна за 
пландовање. Овај вредни 
младић представља истински 
пример традиционалног 
васпитања у најбољем смислу 
те речи, и његова једноставна 
етика може свима да послужи 
за пример.  Он непрекидно 
ради на томе да унапреди 
своје вештине у делатности 
која је генерацијама у његовој 
породици, а темељ је готово 
сваке националне економије 
у свету – пољопривреди. Он 
схвата чињеницу да је човек 
најслободнији онда када 
дословно “ствара свој хлеб” и 
живи у складу стиме, притом 
извлачећи задовољство.

Како  је дошло до тога да 
одабереш Пољопривредну 
школу?

Желео сам да употпуним своја 
знања из области пољопривреде. 
Током четири године школовања 
истицао сам се у практичној настави 
које је у нашој школи било веома 
много. Одржавали смо виноград, 
пластеник, воћњаке.... Ишао сам 
на такмичење из математике и 
енглеског језика, и наравно на 
такмичења из практичне наставе. 
Сваке године школа иде на 
такмичење орача које организује 
ПСС “Агрозавод” и ту смо већ пар 
година заредом освајали пехаре.

Чиме се бавиш, како волиш да 
проводиш слободно време?

Моја интересовања су везана за 
пољопривреду, углавном ратарство. 
Своје знање из те области допунио 
сам похађајући пољопривредну 
школу.  Код куће обрађујем земљу, 
а помало се бавим и механизацијом. 
Возим трактор, комбајн, а што се 
тиче одржавања машина знам 
ситније кварове сам да решим. 
Све живо радим. Волим да слушам 
народну музику, а поготово док 
радим у пољу. Занима ме искључиво 
стручна литература. У слободно 
време волим да возим мотор, а и 
да га одржавам. Имам једног олд-
тајмера(томос-а), једнога дана када 

положим за “А” категорију,  купићу 
несто веће.

Имаш ли некакву животну 
филозофију или неки мото којим 
се водиш? 

Мој животни мото је да живим 
поштено од свог рада.

Шта је на свету или код људи 
лоше, те би променио то?

Чини ми се да су се људи окренули 
превише материјалним стварима и 
отуђили једни од других. Требало би 
више да се уважавају, друже и помажу.

Шта је на свету или код људи 
добро, лепо и ваљано?

За мене су највредније људске 
особине поштење, скромност и 
упорност. Долазим из породице 
у којој се рад и поштење највише 
цене. Тата ми је дипломирани 
инжењер, ради у ПСС “Агрозавод” 
Вршац, а мама ми има завршену 
Вишу Хемијско -технолошку школу.

Шта те мотивише а шта 
демотивише?

 Мотивише ме жеља да уживам у 
плодовима свог рада и увећам своје 
газдинство. То значи да бих желео 
да имам мало више земље,  негде 
до 100 хектара, које би обрађивали 
тата и ја без помоћних радника.

Демотивише ме то што су 
пољопривредни производи 
потцењени и што се све теже живи 
од пољопривреде. Велики новац се 
ту окреће, али мало од тога остаје 
пољопривреднику. Репро материјал 
је веома скуп, а откупне цене 
производа су веома ниске. Ево на 
пример, нафта је 140 динара литар, 
сунцокрет 34 динара по килограму,  
килограм пшенице је 14,5динара са 
ПДВ-ом, док је једна обична кифла 
25 динара. Не бих више ништа да 
говорим о стању у пољопривреди. 
Не желим дубље у ово да залазим, 
јер још сам млад за то, али за све 
дође време.

Који факултет си уписао? 
Уписао сам Високу техничку 

школу одсек “Заштита од пожара”, 
јер ме поред пољопривреде и то 
занима. Овај смер сам одабрао 
и  због тога што се надам да ћу се 
лакше запослити у тој области.

Чиме намераваш да се бавиш 
у животу? Какве су ти животне 
амбиције? Шта желиш да 
постигнеш?

Поред обрађивања земље,  
намеравам  и да се запослим у 
струци. Вероватно бих отворио 
фирму  која ће издавати  другим 
фирмама потврде о заштити на раду 
и држао бих им едукацију. Ако тај 
план пропадне конкурисао бих за 
посао у ватрогасној јединици.

Шта је најважније у животу? 
Мислим да је најважније здравље, 

а и позитивно окружење које пружа 
породица.  

Налазиш ли узор у некој 
личности, било познатој, 
историјској, или из личног 
живота? Ко је то и зашто?

Мој узор није ниједна конкретна 
особа, већ обични људи који су 
својим радом створили пристојан 
живот.

Имаш ли некакву поруку за 
своје суграђане?

Мислим да свако треба да се 
бави послом који га највише чини 
срећним.

В. Јањић

ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

НИКОЛА ГУТЕША, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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Дубока и искрена, снолика 
приповест Иване Димић названа 
„Арзамас“ (Лагуна, 2016) сасвим 
је несвакидашња појава у нашој 
књижевности. Истовремено духовита 
и потресна, ова књига саткана од 
необичног споја прозе и драме, 
представља интимну исповест на 
једну од вечитих тема односа детета 
и родитеља. „Арзамас“ је настајао 
током седам година и темељи се 
на ауторкином личном искуству, 
сликајући однос између ћерке и мајке 
у њиховим, услед мајчине болести, 
замењеним улогама. 

Ивана Димић, драматуршкиња 
и списатељица, пре „Арзамаса“ 
објавила је књиге прича: „Црна 
зелен“ (1995), „Махорка, мастило 
и муж“ (1998), „Узимање времена“ 
(2001), „Има ли кога?“ (2006) и „Попис 
имовине“ (2009). Ауторка је драма: 
„Пред огледалом“, „Пепељуга“, „Бели 
угао“, „Гоље“, „Змајовини пангалози“, 
као и бројних драматизација и 
превода са енглеског и француског. 
Обављала је функције помоћника 
министра за културу, директора 
драме Народног позоришта и 
директора Атељеа 212. 

На почетку ваше нове књиге стоји 
цитат Виктора Шкловског, и у њему 
део који каже: „срећа и смрт – ето то је 
‘арзамаски ужас’. Књигу сте и назвали 
„Арзамас“? 

- Управо зато што је тема књиге смрт која 
надолази и љубав која мора да је савлада и 
победи и донесе срећу оном који остаје у 
животу. Мајка умире, дете 
остаје. Кад писац ствара на 
основу најличнијег осећања, 
књижевно транспоновање 
је скоро прозирно. 
Књижевна обрада, тако 
очигледно дрaматичне теме, 
је у сажимању, у густини 
реченице, у нагомилавању литерарне 
подршке и подршке описа баналног 
живљења. Виктор Шкловски је у својој 
књизи „Енергија заблуде“ о Толстојевом 
стваралаштву приказао сликовито пишчев 
однос према смрти. Зато сам изабрала тај 
наслов, јер је то тема моје књиге. Осим 
тога име тог града у Русији – Арзамас 
звучи претеће и зачудно, каква смрт јесте 
када нам се приближи у стварности. Осим 
тога, мој пријатељ, преводилац са руског, 
рекао ми је, пошто је књига изашла из 
штампе, податак из стварности који ме 
је поразио: Арзамас је за време Стаљина 
био претворен у затворени град само за 
научнике који су правили атомску бомбу. 

Управо ти мотиви среће и смрти, 
односно љубави и смрти које постављате 
као својеврсне антиподе, преплићу се 

читавим током књиге. Верујете да су 
они и у животу неодвојиви? 

- Верујем да је то базична тема за сваког 
писца. Ако се задубите у било које дело 

из историје књижевности 
видећете да обрађује управо 
љубав и смрт, свеједно шта 
је номинално тема дела. А у 
животу се сваки човек среће 
и са љубављу и са смрћу и 
то су свакако најснажнија 
људска искуства. Нема 

човека који је равнодушан према 
смрти неког свог ближњег или према 
искуству љубави, уколико се не бавимо 
психопатским профилом личности, што је 
већ предмет интересовања 
медицине. Када се такав 
лик јави у литератури (на 
пример Ставрогин у „Злим 
дусима“ Достојевског) онда 
је то потреба писца да 
питања Ероса и Танатоса 
доведе до крајњих граница, 
али опет да би дубље 
расветлио та питања, а 
не медицински феномен 
психопатске личности. 

 „Арзамас“ је врло  
лична књига, међутим, 
све о чему говори је 
универзално, људско? 

Надам се да је тако. Мислим да је задатак 
писца да превазиђе своје лично искуство 
и да га транспонује у нешто универзално, 
другачија литература неће никог занимати, 
неће ни бити литература, него шунд. А 
свако пише о нечему што га се лично тиче. 
Начин на који обрађује своје искуство је 
књижевни стил, карактеристичан за сваког 
писца понаособ. 

 „Арзамас“ је веома необично 
компонован; исплетен је од 
наизменичних кратких прозних прича 
и драмских дијалога. Је ли овако 
необичну форму условила сама тема 
или је она проистекла из нечег другог? 

- За избор те специфичне форме постоји 
неколико сепаратних разлога. Један је 
чињеница да сам потрошила на писање 
ове књиге пуних седам година. Други је 
што сам писала драме и кратке приче. 
Трећи је што сам хтела да сачиним знак 
крста помоћу форме, да бих изразила 
ту разапетост јунакиње између љубави 
и смрти. Онда ми је драмска форма 

послужила за изражавање баналне 
свакодневице у хоризонтали, а прозна 
форма за изражавање духовне обраде у 
вертикали. Наизменичност те вертикале 
и хоризонтале је крстолика, бар сам тако 
покушала да исконструишем кад је цео 
рукопис био на гомили. Такође сам имала и 
неке личне психолошке мотиве да сачиним 
такву форму, које нећу наводити. 

Иако се у прозним деловима књиге 
помињу различити ликови попут 
Хајдегера, Хумболта, Гоје, Витгенштајна, 
Чехова, чини се да је улога Емили 
Дикинсон другачија и већа од осталих. 
Због чега вам је била тако значајна за 
књигу? 

- Пре свега, хтела бих 
да кажем да је за мене 
литература једнако 
значајна стварност у којој 
живим, као и сам конкретни 
живот. Тако се у свим 
својим књигама подједнако 
реферишем на догађаје из 
стварности и догађаје из 
литературе. Већ сам писала 
неколико прича о Емили 
Дикинсон у претходној 
књизи („Попис имовине“), 
али сам је сад употребила 
као лик за други део романа. 
Други део је временски 

неупоредиво краћи од првог који прати 
догађаје током осам година. Други део 
је последњих неколико месеци пред 
саму смрт јунакињине мајке.У том делу 
су прозни делови морали да претрпе 
измену у односу на први део. У првом 
делу, прозни пасажи су рефлексије ћерке 
контра дијалошких делова живота мајке и 
ћерке. У другом делу мајка рапидно тоне 
у смрт. Близина смрти ћерку парализује 
у личним промишљањима и та јунакиња, 
пошто је по занимању писац, брани се 
писањем о љубави песникиње. Тако 
сам покушала да дубље продрем у срж 
проблема смрти, спроводећи нешто 
слично поступку огледала, који нам 
је свима познат са Ван Дајкове слике 
„Брачни пар Арнолфинијевих“(у којој 
брачни пар дочекује госте, а у позадини 
се налази огледало које рефлектује исти 
тај пар који дочекује госте, а у позадини...). 

Обављали сте неко време различите 
функције: били сте помоћница 
министра за културу, а након тога 

и директорка драме Народног 
позоришта и директорка Атељеа 
212. Можете ли издвојити нешто као 
заједнички утисак када су упитању 
ова три искуства? Да ли бисте данас 
поново прихватили сличну функцију? 

- Заједничко је то да су то веома 
напорни и одговорни послови. Али на 
функцији имате велику плату, а мени су 
требале паре за лекове. Сад сам у пензији 
и ништа ми не треба, посебно не функције. 

Схватају ли грађани културу у 
Србији озбиљно? А политичари? 

- Наравно да схватају, али шта им то 
вреди. Култура је неговање вредности. А 
како ћете да негујете вредности, кад се 
борите за голу егзистенцију? У економској 
беди се подилази најнижим поривима код 
људи. Зато, уместо културе имамо забаву 
и вредности окренуте наглавачке.Што се 
политичара тиче, они се баве политиком, 
а ја се у то не разумем. Али, није само у 
нашој земљи ситуација забрињавајућа, 
многе културе рапидно пропадају. Што 
не разоре ратови, докрајче  природне 
катастрофе. Историја показује да неки 
народи нису успели ни да опстану, ма 
како значајне културе да су стајале иза 
њиховог идентитета. Ми једино можемо 
да се трудимо да своју културу некако 
очувамо и спасемо. Свако понаособ, 
сваког дана. 

Т.С. 

ИВАНА ДИМИЋ: 

ЛИТЕРАТУРА МИ ЈЕ ВАЖНА КОЛИКО И САМ ЖИВОТ 

СИТУАЦИЈА У КУЛТУРИ 
СВЕ ЈЕ ГОРА 

Како оцењујете рад београдских, 
али и других позоришта у Србији 
данас? А како рад других институција 
културе? 

- Позоришта су у врло тешком 
финансијском положају и ситуација је 
све гора. Као и у другим институцијама 
културе. Мислим да је трагично за 
идентитет једног народа да му је 
култура тако маргинализована, али кад 
је земља у економској беди, не може се 
очекивати да култура цвета. 

„У економској 
беди се подилази 

најнижим 
поривима код 

људи. Зато, 
уместо културе 
имамо забаву 
и вредности 

окренуте 
наглавачке“ 

„Љубав и смрт 
су базичне теме 
за сваког писца“ 
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

У четвртак је у згради „Конкордије” 
Градског музеја Вршац у сарадњи са 
Покретом горана Србије отворена 
ретроспективна изложба 1995-2015. 
године, поводом 20 година Међународне 
ликовне колоније. Присутнима се обратио 
директор Градског музеја Вршац Милан 
Филиповић, као и историчар уметности 
Зоран Вученић. 

Значајно место у активностима Покрета 
горана Србије заузима и Међународна 
горанска ликовна колонија. За протеклих 
20 година, од 1995. године па до данас 
успешно су организовали 20 колонија. 
Домаћини су били Копаоник 1995. године 

и 2009. године, Смедерево 1996. и 1998. 
Године, Челарево 1997. године, Засавица 
1999. године, Жагубица 2000, 2005, 2010. 
И 2014. године, Сремска Митровица 2001. 
године, Бачка Паланка 2002, 2004. И 2011. 
године, Тара – Перућац 2006, 2012. и 2013. 
године, Зајечар – Гамзиградска Бања 2007. 
године, Власина – Сурдулица 2008. године 
и Неготин 2003. године. У њеном раду 
учествовало је 166 уметника (сликара и 
скулптора) из земље и иностранства, а 
међу учесницима има уметника који су 
више пута учествовали у раду колонија. 
Од девете колоније у сазиву учествују и 
странци. 

До сада је приређено 190 изложби 
у 30 општина и градова широм наше 

земље. Велику помоћ у реализацији 
програма колонија и изложби пружили 
су: општински одбори Покрета горана, 
скупштине општине и градова где су до 
сада организоване изложбе, као и бројни 
донатори, галерије, удружења ликовних 
уметника... 

Како организатори тврде, досадашњем 
успеху колонија изузетан допринос дали 
су учесници својим одговорним односом 
према преузетим обавезама у циљу 
успешније реализације програма. 

Ретроспективу изложбу у Вршцу сви 
заинтересовани могу да погледају до 6. 
септембра у просторијама Градског музеја 
Вршац. 

Т.С. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ 

ОТВОРЕНА РЕТРОСПЕКТИВНА 
ИЗЛОЖБA ПОКРЕТА ГОРАНА СРБИЈЕ

Удружење за унапређење менталног 
здравља „Душевна оаза“ из Вршца у 
оквиру  програма вршачког културног 
лета у организацији Културног центра 
Вршац, приказало је суграђанима део свог 
музичког репертоара. У центру града, у 
Музичком павиљону, чланови „Душевне 
оазе“ шароликим музичким програмом, 
стиховима и скечевима забавили су 
гледаоце. 

Програм је отворила пригодним 
речима г-ђа Татјана Николић, чланица већа 
СО Вршац за социјалну заштиту.

- Удружење „Душевна оаза“ и Аматерско 
позориште „Прозор“ позива све суграђане 
који су заинтересовани за сарадњу са нама, 
да се забаве и друже, волонтере, особе са 
психичким сметњама, њихове родитеље, 
старатеље, рођаке и остале, да нам се 
придруже у циљу унапређења и очувања 
менталног здравља наших суграђана, а 
нарочито маладих – и овом приликом је 
истакла Мирослава Кућанчанин, директор 
„Душевне оазе“. 

Удружење се налази у просторијама 
Центра за ментално здравље, на адреси: 
Стеријино сокаче бб и отворено је сваког 
радног дана.

Два дана раније, такође у оквиру 

програма вршачког културног лета, 
Удружење „Леонардо“ забавило је 
најмлађе суграђане књижевно-музичким 
програмом под називом „Мирослава, 
пријатељи, деца“ у центру града. Аутор 
овог програма била је проф. Мирослава 
Кућанчанин, а у музичком делу програма 
учествовли су гитариста Рихард Рики 

Бугаринов, вокал Наташа Динић и 
солисткиња Стефана Вукић. 

Песме за децу читали су песници 
Мирослава Кућанчанин, Слободан 
Милинковић, Верица Преда, Божица 
Михај, Даница Черних, Ксенија Јоксимов и 
Светлана Дојчинов. 

Т.С. 

НАСТУПИ „ДУШЕВНЕ ОАЗЕ“ И „ЛЕОНАРДА“ 

МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ 

После летње паузе, Удружење за 
промоцију културе, науке и уметности 
„Тачка сусретања“ ове недеље је наставило 
свој рад. У понедељак је у „Салону код 
Порте“ (Змај Јовина 16) организовано 
вече посвећено француској поезији и 
музици под називом „Поезија светлости“. 
Многобројни посетиоци, љубитељи 
француске културе и језика, имали су 
прилике да уживају у стиховима и нотама 
које су за њих одабрали и представили 
Татјана Гердец Мрђа, професорка 
музике, Бојана Француски, професорка 
француског језика и књижевности и писац 
Дејан Мак. 

Т.С. 

ВЕЧЕ ФРАНЦУСКЕ КУЛТУРЕ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ПОЕЗИЈА СВЕТЛОСТИ 
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У Гудурици је, прошлог викенда, одржан 
15. Међународни етно фестивал „Златна 
јесен“. Светковина је окупила 24 културно - 
уметничких друштава из Србије и Румуније 
који су наступали на бини у центру села 
на вечењим концертима. Светковина је 
организована у част вина, грожђа, дуге и 
богате гудуричке традиције у којој живе 
представници двадесетак нација. 

Уз музички програм, организована 
су бројна такмичења: гађање глинених 

голубова, шаховски турнир, надметање у 
кувању ловачког гулаша... Било је за сваког 
по нешто. Нису заборављени ни најмлађи 
Гудуричани. За њих је припремљен забавни 
програм и традиционални дечји маскембал.

Током фестивалских дана били су 
отворени бројни сеоски вински подруми, а 
гости су могли да дегустирају врхунска вина 
гудуричких мајстора, уз музику вршачких 
тамбураша.

Ј.Е.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1080
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА

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

Продајем кућу 20 м2, у 
Белој Цркви, или мењам за 
стан 40 м3 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 
м2. 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 Вршцу, Иве 
Милутиновића 80, близу 
центра. Тел. 062/511-751.

Продајем кућу са 
локалом, 120 м2, (мушки 
и женски wc, кухиња, две 
терасе) плац, башта на 
брегу, асфалтни пут, код 
цркве Св. Теодора , кућа је 
на спрат са четворособним 
станом. Продајем кућу у 
Војводинцима са великим 
плацом. Тел. 061/117-51-92.

Кућа на продају у 
Призренској 55, цена 
55.000 евра. Тел. 062/889-
24-67.

Продајем стан 58,46 
м2, први спрат, центар, 
погодан и за пословни 
простор. Цена 40.000 евра. 
Тел. 064/44-32-517.

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

Продаје  се једнособан  
стан  у  центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   
2101640.

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

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.

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.

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

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

На продају 
дворишни стан у 
Другог октобра 13. Тел. 
065/542-20-82.

Продајем кућу у 
Павлишу, ул. Жарка 
Зрењанина. Тел. 
060/034-35-33. 

Мењам кућу са две 
стамбене целине за 
двособан стан, може и 
продаје, В. Попе 46.Тел. 
834-926.

Продајем кућу у 
улици Војнички трг 2, 
површине 225 м2. Тел. 
069/872-39-10.

На продају двособан 
стан од 64м2 у улици 
Вука Караџића 4, цг, тел, 
кабловска, комплетно 
реновиран (све ново). 
Тел. 066/51-48-254. 

Мењам стан у 

Вршцу 30 м2 за стан у 
Темишвару уз доплату. 
Тел. 060/33-51-172. 

На продају 
савршена кућа, 
спратна, на плацу 
650м2 са виноградом. 
Хитно и повољно. Тел. 
0046704930046 и 2801-
130.

Продајем у Панчеву, 
строги центар, 
двособни стан 56 м2, 
цг, код старе поште 
/Радова зграда). 
Тел. 063/8008-243 и 
013/348-683.

Продајем кућу у ул. 
Југ Богдана, Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

На продају 
реновирани дворишни 
станови (двособан + 
гарсоњера). Изузетна 
локација, погодно за 
пословни простор. Тел. 
061/71-39-82.

Продајем плац 
на Сребрном језеру, 
површина 5,01 ар, 
власник. Тел. 064/96-64-
709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на 
Гудуричком путу или 
замена за стан или 
мању кућу у Вршцу или 
Панчеву.Тел. 064/168-
58-95.

Хитно на продају 
кућа. Тел. 069/512-12-
04.

На продају кућа 
од 120 м2 на 14 ари 
плаца, струја, вода, 
плин, телефон. Вреди 
погледати. Нови 
Козјак. Идеално за 
пензионере. Без 
улагања.Тел. 648-228.

Продајем или 
мењам за стан кућу од 
240 м2, са поткровљем, 
гаражом od 30 m2, на 
плацу од 1000 м2, у 
Вршцу, Панонска 54. 
Тел.060/353-41-63.

На продају 
приземна кућа од 
око 80 м2, на плацу 

од око 5 ари, ул. Живе 
Јовановића 13 у Вршцу. 
Хитно. Тел. 064/248-76-
91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 
30 м2 Улица Светозара 
Милетића 2 (код школе 
„Вук Караџић“)

Тел. 069/417-28-49.

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ

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

Издајем дворишни 
полунамештен стан, у  
ул. Пашићев трг 5. Тел. 
064/267-79-76.

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

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

Издајем намештен 
једнособан стан у 
Првомајској бр. 77.Тел. 
837-513 и 062/160-35-
25.

Издајем гаражу у 
центру Вршца, улаз 
из Дворске поред 
Владичанског двора. 
Тел. 064/51-52-245.

За издавање 
једнособан намештен 
стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, 
у дворишту Филипа 
Вишњића 31, Вршац. 
Тел. 064/429-06-14.

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа 
за становање у замену 
за одржавање. Тел. 
064/38-92-738.

Издајем стан у 
града за студенткиње 
(ученице). Посебан 
улаз, одвојене 
комуналије и цг.Тел. 
838-702 и 063/789-10-
14.

Издајем 
собе ученицима 
(намештене), собе 
се налазе на 5 мин. 
Од центра, Улица 
Црног Јована 18. 
Бесплатан интернет 
и кабловска. Засебан 
улаз и комуналије. Тел. 
065/238-93-83.

Издајем стан у 
центру Вршца за 
студенткиње или 
ученице. Засебан улаз, 
одвојене комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 
063/789-1014

Издајем намештен 
трособан стан са два 
купатила у Хемограду. 
Погодан за породицу 
или две три девојке. Тел. 
013/836-847 и 063/782-
35-26.

У Београду издајем 
двособан намештен 
стан студентима. Тел. 
065/814-85-71.

Издајем намештен 
једнособан стан 
у центру ул. Анђе 
Ранковић (централно 
грејање, кабловска, 
интернет). Тел. 060/350-
30-60.

Издајем двособан 
опремљен стан 67 
м2, у центру града  
даљинско грејање, 
клима, интерфон, лифт. 
Могућност прикључка 
кабловске, интернета, 
телефона. Тел. 064/837-
26-35.

Издајем локал у 
центру града 35 м2 
код румунске цркве, 
санитарни чвор, клима, 
фиксни телефон, 
засебно комуналије. 
Тел. 064/837-26-35.

Издајем намештену 

гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 064/150-01-
45.

Издајем намештени 
једнособни стан у 
Вршцу. Звати после 17 
сати. Тел.834-975.

РАЗНО

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

Хитно потрeбан 
посао скромној жени 
код старијих лица, нега, 
рад у кући. Плаћање 
на сат или пуно радно 
време. Повољно. Тел. 
061/205-99-00.

Математика, 
време је да почнеш 
са припремама за 
факултет. Тел. 013/28-
39-461.

Продајем 
пржионицу кафе са 
комплетном опремом. 
Тел. 065/452-33-37.

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

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

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

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

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

Продајем четворо 
врата са стаклима,од 
џете, годиште 1988. Тел. 
060/0330-746.

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

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

Купио бих казан 
за печење ракије, 
пожељно широк 
аплитак, може и са 
нагорелим ложиштем. 
Тел. 064/254-95-95.

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

На продају 12 
ланаца земље прве 
класе, и велики воћњак 
са викенд кућом, све у 
једном комплексу. Тел.  
066/36-34-36 Договор.

Продајем шиваћу 
машину „Багат –
Ј а д р а н к а “ к а б и н е т, 
ножни погон, мало 
коришћена, добро 
очувана. Тел. 013/806-
527.

Продајем плац 13,50 
ари на Тари, на малом 
језеру, село Заовине. 
Тел. 063/384-430.

Продајем тросед 
на развлачење у 
француски лежај, мању 
троделну витрину са 
гардеробним орманом, 
више врста фотеља. 
Тел. 807-793 и 063/187-
1673.

Купујем полован 
комбинован шпорет, 
пола струја пола плин. 
Тел. 063/482-418.

Самици, запосленој 

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

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

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

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.

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

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

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

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

Радио би поправку 
плинских бојлера, 
шпорета, пећи и решоа. 
Тел. 063/482-418 и 2101-
623.

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 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
(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.

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

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

Купујем старе 
изгореле склопке ЦН 
250 и 170 може и у 
деловима. Купујем и 
контакте од склопки 
изгореле. Тел. 060/358-
62-09.

Издајем 
подупираче. Тел. 

064/150-01-45.

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.

Пензионер, 
ситуиран, живи сам, 
жели да упозна жену 
до 60 година старости 
ради брака. Тел. 064/48-
77-098.

Продајем радио 
станицу ТОКАЦ-
АЛИНКО-ВТДВМ. 
Тел. 013-21-01-623 и 
063/482-418.

Купујем електрични 
шпорет, кухињски сто 
и орман. Тел.063/733-
92-47.

На продају 2,5 
лканца земље потез 
Кевериш, удара на 
асфалтни пут Вршац-
Влајковац. Тел. 062/511-
751.

Радила би и чувала 
старије особе. Тел. 
064/313-44-64.

жени педесетих година, 
потребна лепо сређена 
кућа или већи стан. 
Могућ сваки договор. 
Тел. 066/36-34-36. 

Озбиљна жена 
54 год. образована, 
културна, вредна, 
радна, запослена, 
чувала би децу у 
поподневним сатима. 
Могућ сваки договор. 
Имам искуство у чувању 
деце. Тел. 066/36-34-36. 

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

Купујем замрзивач  
и шпорет „Смедеревац“ 
на дрва. Тел. 069/18-
505-65.

За продају две веш 
машине „Горење“ и 
„Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном 
стању и машина за 
сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена 
повољна.Тел. 064/429-
06-14.

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Продајем котао 
за централно грејање 
24 kW, плински, нов, 
н е к о р и ш ћ е н . Т е л : 
061/303-1537

Продајем самоходну 
косилицу, бензински 
мотор.Тел: 061/303-1537

Купујем брилијантне 
минђуше

Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач 
са фиокама. Тел. 
063/733-92-47.

Продајем два 
телевизора и женски 

бицикл. Веома 
повољно. Тел. 061/60-
496-46.

Вршим услужно 
машинско млевење 
воћа дуње и јабуке. 
Тел. 063/11-21-270.

Продајем два 
половна замрзивача, 
исправна. Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

Продајем шатор за 
камповање. Повољно. 
Тел. 826-251 и 064/22-
76-993.

На продају 
п р е г р а д н а 
шестокрилна врата 
од пуног дрвета. 
Димензије 285х380 
цм. Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна 
жена спремала би 
по кућама и служила 
старије особе. Тел. 
065/542-20-82.

Продајем већа 
вучна  колица за 
мотор- бицикл. Тел. 
064/186-52-44.

Дајем часове 
енглеског, преводим 
са енглеског, услужно 
радим дизајн 
и припрему за 
штампу, израђујем 
слике, графике и 
др. Уметничка дела, 
продајем гардеробу 
55кг на више! Тел. 
069/62-66-99 ; 063/74-
22-013 и 013/835-129.

На продају ТА-пећ 
3,5 kw магнохром 
Краљево. Нова. Тел. 
013/805-936.

Продајем да тучана 
радијатора (један 
двадесет ребара) 
и лап топ Тошиба- 
сателит C75D-А-17 
са ласерским 
штампачем-HP Laser 
Jet P1005. Tel. 063/862-

97-49.

За продају две веш 
машине, исправне, 
у одличном стању. 
Врло повољно. Тел,. 
064/429-06-14.

На продају мотор, 
мењач генерално 
сређен и делоци 
за фићу. Такође на 
продају кућице за псе 
и мачке. Тел. 064/280-
57-20.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ

Продајем скутер 
piaggio Hexagon 180 
m 20, веома очуван, 
у одличном стању, 
2005, гаражиран, 
црвене боје, 
аутоматски мењач, 
регистрован, мало 
прешо, сервис 
урађен, ветробран, 
наслон за седиште, 
аларм, церада. 
Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66

Продаје се опел 
астра Г караван, 
1998. годиште. 
Регистрован до 
16.04.2017.године. 
Тел. 064/130-84-90.

Продајем  трактор 
ИМТ 539, произведен 
1994. године, први 
власник, солидно 
стање. Тел. 063/749-
65-23.

Продајем 
аутомобил ЛАДА 
110, 1500 кубика, 
2003. годиште, 
прешла 109. 000 
км. Први власник, 
могућ договор. Тел. 
064/819-9260

МИРОСЛАВ ЈОСИЋ
Доктор ветеринарске 

медицине

Успомену на њега чувају
унуци Никола и Влада, син Миша, снаја Биљана. 

Напустио нас је велики човек
Брижни херој детињства мога
Склопио је очи,опростио се тихо
И отишао да сусретне Бога

Напустио нас је наш деда
Са овога света винуо се у висине
И после толико времена слетео
У загрљај своје вољене Марине

И на крају остаје жал
Што није могао остати дуже
Али такву љубав коју нам је пружио
Мало који људи умеју да пруже

Напустио нас је вечити борац
Јер таква је била Божија воља
Али заувек ће живети у нашим срцима 
наш деда Мирко звани Зоља
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ФЕНОМЕН АТАКАМЕ 

ШТА СЕ ТО ДОГОДИЛО У 
НАЈСУВЉОЈ ПУСТИЊИ НА СВЕТУ 

НАКОН ОБИЛНИХ КИША? 
Пустиња Атакама у Чилеу је 

површина без имало воде, сачињена 
од сланог земљишта, песка и 
окамењене лаве. Међутим, све то 
престаје да буде важно у правим 
условима…

Атакама се сматра потпуно 
неплодним тлом звог специфичности 
овог терена и зато што је с обе стране 
заштићена андским и приобалним 
планинама. Она се једним својим 
делом простире преко Антофагасте, 
региона у којем је измерено просечно 
три милиметра падавина годишње, а у 
историји је забележено да киша овде 
није падала и по четрдесет година. 

Ипак, није потпуна истина да ова 
пустиња, која је чак педесет пута 
сувља од калифорнијске Долине 
смрти, неплодна. Најбољи доказ за то 
је овогодишњи цват, који је резултат 
неубичајеног сплета околности. 

Наиме, током готово невероватних 
падавина у данима када становници 
јужне Земљине хемисфере уживају у 
пролећу и Атакама је добила течност. 
Захваљући томе, цветови који су „били 
у хибернацији“ испод површине 
пустиње изненада су се појавили 
и обојили ову пустињу предивним 
бојама. За овај феномен заслужни су 

исти временски шаблони који покрећу 
ураган Патриција, један од најјачих 
тропских циклона. 

„Интензитет овогодишњег цветања 
је без преседана“, истакао је Данијел 
Дијаз, директор чилеанске Националне 
туристичке организације. „Никада у 
историји није забележено да се то догоди 
двапут у истој години. Изненађени смо.“  

Дијаз верује да је ова необична 
појава повезана с климатским 
променама, али је локално 
становништво срећно због великог 
прилива туриста у Атакаму – очекује 
се да ће овај призор привући око 
двадесет хиљада љубитеља природе! 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА 
1. Казна за грех – Молитва за опроштај, 
Јелена Бачић Алимпић 
2. Клуб за вешање, Тони Парсонс 
3. Папина кћи, Дарио Фо 
4. Бити као река, Пауло Коељо 
5. Казна за грех – Књига успомена, 
Јелена Бачић Алимпић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ   
1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 

2. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 
3. Караван чудеса, Урош Петровић 
4. Испричај ми причу – Мала сирена, 
Група аутора  
5. На брегу кућа мала, Градимир 
Стојковић  

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Ху Си – Собе, цимер, румс 
2. Александриа и френдс – Врзино коло 
3. Џинкс – Јесмо ли добро? 
4. Џудет – Вјерујем 
5. Филип Диздар – Далеко 
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„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 се 
позирале:Слађана и син Филип Угљешић, 
Селена и мали Игњат Медић, Данијела и 
синчић Игор Драгушев, Јасмина Ђековић 
и ћеркица Уна Лазић, Ивана Грујић и син 
Алекса Жула, Силвана  и мала Анђела 
Катунари, Кристина и ћерка Дуња Војинов, 
Аманда и мали Алексеј Мариналаслав. 

  
А.Б.

Селена Медић

Данијела Драгушев Јасмина Ђековић  Ивана Грујић

Силвана  Катунари Кристина Војинов Аманда Мариналаслав

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Између улице Drei Laufer и белоцркванског 
друма грана се, према северу, један споредни 
водовод, чији су трагови откривени у пивари 
Јована Цофмана. Где леже цеви дубље од 1 метра 
под земљом. Од притиска земље, што је над 
њима, заштићене су 3-5 цм дебелим омотачем 
од малтера, а да би се отклонило утолезање и 
кршње, као последица му, цеви су местимично 
још и подзидане. Део цеви, нађен у Семајеровом 
подруму, имао је у дужину 0*38 м, у унутарњем 
пресеку с једне стране 0*098 м, с друге стране 
0*127 м, дебљина тог комада износила је на 
ширем крају 0*016 м, а на ужем мање. О 0*038 м 
од ужег краја налазио се један прстен за 0*017 м 
старији, да не би један део сувише улазио у други. 
Гдегде су цеви, да не би пропуштале воду, још и 
стаклајисане. Димензије споредног водовода 
мање су него у главног, делови му нису тако тачно 
спојени, па нису ни стаклајисани, нити су омотани 
малтером.

Близу је памети, нашто беше одређен овај 
водовод. У њега је ваљало да се слева вода из 
наших, на изворима богатих, брдских провалија, и 
да отуда главним водоводом већи, отворени део, а 
споредним водоводом мањи, затворени део места 
потребном пијаћом водом снабдева, јер вода у 
студеницама, због околних баруштина, није била 
питка.

Сасвим сличан главном водоводу, ког мало час 
описасмо, беше водовод у Козлуку. Он се повлачио 
од југа ка северу пут херцогове ходаје. А говори се 
и о неком трећем водоводу, у који се сливаху воде 
из провалије на Миси, но је не нађох доказа томе.

Овом другом водоводу као да је ваљало старо 
„Тополово“ снабдевати пијаћом водом. Ово старо 
место идентично је са старим „Вршцем“. У актима 
из год. 1740-1750, која се хране у ововарошкој 
архиви, спомиње се неки предео, назват „под 
високим дрветима“, а то потпуно одговара српском 
називу Тополово. По неком старом плану, овај 
предео лежао је иза херцегове ходаје.Од вајкада 
се држало, да су наши водоводи турскога порекла, 
тако је, међу осталима, мислио и А. Васић 1). Али 
Фрања Ајзингер, који је обнародовао једну красну 
романску гатку истог тврђења, јако је сумњао 
у ово мишљење 2). Лука Илијћ- Орловчанин 3), 
Леонхардо Бем 4), Јован Милец 5), а неко време 
и писци овог  дела 6) изразише се за римско 
порекло им. Како су поједини делови цеви јако 
слични са древним цигљама, употребљаваним 
за конструисање римских подземних олука 
ради грејања топлим ваздухом (Hypokausten 7), 
и сам др. Карло Торма најпре је држао, да су ови 
водоводи римског порекла, но већ 1882. објавио 
је, да нису римско, већ, на сву прилику, турско 
дело. И ово је потврђено једним проналаском у 

лето 1885. године. Наиме, у омотачу од малтера, 
нађене су полутице од цигала, које – судећи по 
њиховом облику – никако нису римског, већ 
турског порекла.Кад је, год. 1716, Тамишград пао, 
а наш предео  поседнут, ћесарева војска не беше 
још довршила ратовање. Београд је требао да буде 
крајња тачка њеном победном продирању 21. маја 
1717. принц Евђеније дође у Футог у Бачкој и одмах 
затим отпоче се прикупљати ћесарева војска код 
Петроварадина. Као прелазна тачка изабрата је 
панчевачка околина, камо се упутила била сва 
војска. Под командом грофа Клавдија Флоримунда 
Мерција, тамо је отишло и оно одељење војске, 
које је из Баната и Ердеља било прикупљено 
у Вршцу. Ова војска отишла је из Вршца 5. јуна 
1717. и, прошавши кроз Алибунар, Иланџу и т.д. 
дошла је до Опова 8), где се придружила осталим 
одељењима војске. Августа 17. предао се Београд, 
а тиме је наш предео ћесару за навек осиугуран. 
За време опсаде Београда продирале су помоћне 
трупе турске и у Банат, ширећи се отуда, пошто су 
освојиле истом утврђену Мехадију, на све стране. 
Тада су и вршачку околину љуто опустошиле. Но 
падом Београда одвија их Мерци све до Ђердапа 
9). Годину дана доцније , 18. јула 1718. углављен 
је пожаревачки мир а тиме је и наш предео 
ослобођен турског јарма.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (35)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 5 , БРОЈ  51 , 14. MAРT 1979.

сКРОМНО РАсТЕ „ЗЛАТНА КОсА“
Четири радионице, двадесет шесторо запослених 

(осам мушких фризера, петнаест женских и три 
административна радника). То је у најкраћем  „лична 
карта„  вршачке Берберско - фризерске радне 
организације „Златна коса“, основане овде још 1947. 
године. О томе, међутм, како овај део „локалне мале“ 
привреде послује , какви су јој услови за рад и развој 
- директор Задруге, Деже Њергеш, и руководилац 
рачуноводствених послова, Александар Обрадовић, 
кажу:  -Никада до сад нисмо радили са губитком, али 
нисмо ни са неким запаженим добитком. Скромност 
је наше обележје у сваком погледу.

Од 5. јула, сваки дан сем недеље у клубу „Ас“ Хотела 
„Србија“од 10 до 16 часова ради група биотерапеута. 
Како сазнајемо од Мише Стојичића, секретара ове 
групе и биотерапеута, пларнирано је да они у нашем 
граду остану два месеца. Наравно, све зависи од 
интресовања, а судећи по томе шта све они могу да 
ураде, оно неће изостати.

Наиме, интерес за овакав начин лечења све је 
већи, а како истиче Стојчић, до сада су постигнути 
веома добри резултати код третмана тумора 
мозга, мигрене, слуха, вида, код синуса, астме, 
срчаних обољења, дечје парализе, епилепсије, код 
бубрежних болесника...

Цена једног третмана је 50.000 динара, а целокупан 
приход који се на овај начин оствари иде  у Фонд 
Савеза слепих Србије. Међутим,  група биотерапеута 
десет дана ће радити и за помоћ привреди СР Србије. 
Наиме сав приход који се у овом времену оствари, 
биће  бесповратно уписан на име зајма за Србију.

Треба живети са проблемима и бити оптимиста као 
што је то возач  Радисав Ђорић звани „Мушки“.

Радост обично показује да су тешкоће савладане. 
Испољавање радости је топлина која зрачи на друге 
људе, као што руковање може бити наклоност за 
сарадњу тако исто радост потискује бригу и проблеме 
који оптерећују живот. Живот је увек пун брига. 
Живети „мушки“ возити комби по неравним путевима 
и њивама је на први поглед занимљиво, али када се 
сви послови ослоне само на једно превозно возило, 
које дневно пређе  на стотине километара, тада само 
ведрина може да спасе од главобоље. Знамо да су неки 
проблеми нерешиви и стално се накупљају нови а 
Радисав Ђорић – Мушки мора да живи са њима. Живи и 
трпи проблеме као и они њега. Надимак „Мушки“  није 
добио због животних проблема, већ због девојчица 
које је јурио још као мали, а у Ватину свако добије  
неки надимак још од малена и по њему га сви знају. Без 
обзира на девојчице  и у послу је „мушки“. 

Двадесетпет година ради на путевима Ватина и 
Малог Жама, познаје све „кривине“, све путеве, пречице 
и парцеле а скоро никад не кука, само оптимистички 
јури напред.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) A.Vaszits: Denkschrift für d. 
Grundstein z. Rathhause stc. 1850. str 8.
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Unterrealschuele zu Werschetz str. 3.
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Wien, Jahrgang 1865, str. XXXIV.

4) Délmagyarország kül. Történelme, 
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5) Temes év Aradvármegyék tort. és 
rég. emlékei, str. 12.

6) Tört és. rég. Ērtesitö, god. VII. Sves. 
3.
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8) “Neu Geogratisch vorgestelltes 

Ungarisches Kriegs-Theatrum in Servien und 
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ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 16 , БРОЈ  218 , 14. ЈУН 1989.

бИОТЕРАПЕУТИ У ВРШцУ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 16 , БРОЈ  218 , 14. ЈУН 1999.

ЖИВИ „МУШКИ“

IV ОДЕЉАК
1683-1716.

ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ТУРСКОГ ВРЕМЕНА
Турска звезда залази. – Ћесареви људи у вршачком пределу. – Вршачки дистрикт. – Оснивање 

вршачке ист. прав. епископије. – Карловачки мир; Вршац остаје и надаље турски. – Топографске 
прилике турског Вршца. – Последњи дани вршачке куле. – Турски водоводи. – Вршац слободан!
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Намирнице:

-10 кг свињског меса
-180 г соли
-250-300 гр љуте 

паприке из сопствене 
производње

-кашика пасозног 
белог лука

-20 г самлевеног кима
-12-13 м дебелих 

свињских цреваза надев

За чувени Петровачки 
кулен користимо сво 
месо (осим бутова које 
остављамо за шунке) 
једногодишње или 
старије свиње. Мељем га 
кроз решетку 8 мм, додам 
припремљене зачине и 
одмах пуним. Сутрадан 
их уносим у пушницу 
да се просуше 24 сата 

и пазим да не смрзну. 
Димим их две недеље (у 
почетку сваког, а после 
сваког другог дана) 
хладним димом сувог 
дрвета коштичавог воћа. 
Посебно ценим трешњу, 
јер даје лепу црвено-
браон боју.

После димљења сушим 
их на тавану. Ту стоје док 
не почну да „росе“. Тада их 
уносим у погодан шпајз да 
одстоје до првих топлијих 
дана. Ако претекну 
чување се наставља у 
замрзивачу.

Јан Опавски, Бачки 
Петровац

Велика златна медаља 
на Новосадском сајму 
1996. године

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

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

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

Оно што је права домаћа шунка 
за трпезу, „шанел“, чувене француске 
козметичке куће међу мирисима, то је 
„вилијамовка“, међу ракијама. Изванредног 
укуса, препознатљивог и отменог мириса. 
Производи се од чувене вилијамовке , 
„краљице“ међу хиљадама и хиљадама сорти 
крушака.

Вилијамовку треба брати у другој 
половини августа, кад плодови достигну 
своју стандардну величину и зеленожуту 
боју. Плодови се, потом, обавезно одлажу 
у погодне просторије на дозревање (две 
до три недеље) како би се и последње 
количине скроба  трансформисале у шећер, 
а карактеристична арома дошла до пуног 
изражаја. Када сазри лако се одваја од 
петељке, смекша и добије сламено – жуту боју. 
Месо крушке (мезокап) је бледо-жуте боје, 
пријатног мириса, сочно, слатко – накисело и 
топи се у устима. Речју: изузетно квалитетна 
сорта и по многима је најбоља међу крушкама.
Плодове вилијамовке треба уситнити помоћу 
чекићара, или измуљати, како се не би 
оштетила ароматична семена ложа и семе 
које садржи непожељну цијановодоничну 
киселину која даје такозвани „бадемасти 
мирисни тон“. Припремљеном кљуку 
искуснији домаћини и стручњаци у чисте 
врионе судове од 100 литара додају и 50 
милилитара концентроване сумпорне 
киселине, у најмање десет пута већу 
количину воде. Због мањкавости киселина, 
кљуку уз 20 грама селекционисаног квасца 
треба додати и око 20 грама амонијум 
сулфата за његово боље размножавање. 
Варење треба да буде што спорије, на 
температури од 17 до 18ºC, како не би дошло 
до губитка драгоцених примарних мирисних 
компоненти карактеристичних за ову 
крушку. Завршетак врења, ако се доследно 
примењује предложена технологија, обично 
траје од осам до десет дана, а ако се ради на 
стари – традиционалан начин (без додатка 
хемикалија и квасца) од 10 до 14 дана. Врење 
је завршено када се на Ексловом широмеру 
очита вредност 8 до 16 екслових степени.

Дестилацију преврелог кљука треба 
обавити одмах. Ако то није могуће врионе 
судове треба допунити до врха, површину 
посути конзервансом и херметички 
затворити. У интересу квалитета, печење 
ракија у добрим бакарним казанима – 
апаратима (са мешалицом или бар решетком) 
не треба одгађати у недоглед. С обзиром на 
доста велики садржај сувих материја, кљук 
треба разблажити потребном количином 
питке воде, како не би дошло до нежељеног 
загоревања, а казан пунити највише 70 одсто 

запремине.
Првом дестилацијом (коју почињемо 

полако, лаганом ватром, затим све 
интезивнијом, али само до тренутка 
загревања капака и спољне цеви), одвајамо 
целокупну количину алкохола (етанола) 
како би смо за препек сачували драгоцене 
мирисне састојке. При овоме средњу 
фракцију („срце“) прикупљамо све док њена 
средња вредност не падне испод 16 гради 
(40%). При другој дестилацији (препеку), 
мекој ракији, треба додати десетак килограма 
тек преврелог кљука (по могућности у фази 
интезивног врења) и један проценат првенца 
(један литар на 100 литара меке ракије) 
ради интензивирања (појачања)  природног 
мириса  „вилијамовке“. Из препека најпре 
издвајамо 1 до 1,5 % првенца, а патоку 
почињемо да издвајамо тек кад ракија у 
маси не достигне 50 до 55% алкохола, или 
кад јачина ракије на лули падне испод 16 
гради. Преко тога у многоме се губ важна- 
карактеристична мирисна компонента ове 
ракије.

За чување и сазревање бистре и безбојне 
свежине вилијамовке користе се стаклени 
или прохромски судови, док пластични нису 
препоручљиви, јер кваре квалитет ракије. 
Од сто килограма квалитетног кљука добија 
се од 8 до 10 литара прворазредне ракије 
јачине 50% алкохола. Приближно исто 
толико се добија и ракија нешто лошијег 8 
(другоразредног) квалитета вилијамовке, 
из препека прикупљене  и помешане 
(купажиране ) патоке.

Коначну јачину једне и друге ракије, 
између 40 и 43 % алкохола, треба подесити 
постепено у периоду од ве до три недеље. На 
тај начин биће очувано оно најдрагоценије 
у њој, а то је раскошна арома, садржина у 
естрима плода и ракије.

ПЕТРОВАЧКИ КУЛЕН

ВИЛИЈАМОВКА – ЛЕПОТИЦА МЕЂУ РАКИЈАМА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

ВИЛИЈАМОВКА – ЛЕПОТИЦА МЕЂУ РАКИЈАМА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Много лепих ствари догодило 
се минулог фудбалског викенда.
Фудбалери Вршца славили су у 
јужнобанастком дербију 3. кола 
Српске лиге Војводина, у сјајној 
утакмици са пуно узбуђења, пао је 
панчевачки Железничар и то после 
резултатског преокрета. Друга 
победа изабраника тренера Андрије 
Ферлежа омогућила је продор у 
горњи део табеле, а вредно је истаћи 
да је меч на Градском стадиону 
пратило 800 љубитеља фудбала, што 
је била највећа посета у овом колу. 
Такође, двојица најбољих појединаца 
на утакмици, првотимци Вршца, 

Дарко Рокса и Лазар Јанковић, нашли 
су се у идеалном тиму кола у избору 
“Спортског журнала”. Ипак, није 
све почело сјајно. Гости су повели 
после најопасније офанзивне акције 
на мечу у којој је главни актер био 
нападач Ковачевић. Дефанзинви 
везиста Вршца, Мастило, срушио га је 
у пуном налету у казненом простору, 
био је то чист пенал који је у вођство 
Панчеваца претворио Стајчић. У 
другом полувремену Вршац је био 
доминантан у свим сегментима 
игре, а борбеност се исплатила у 
60. минуту када је Рокса прецизним 
ударцем са десетак метара постигао 

изједначујући гол. Могао је креатор 
игре Вршца да постигне још један 
погодак,одлично је шутирао у 77. 
минуту, али је погодио стативу. Ипак, 
преокрет се догодио десет минута пре 
краја када је Хасанагић искористио 
добар центаршут Тимића и велику 
грешку голмана Железничара 
Катанића, и главом убацио лопту у 
мрежу за ерупцију радости домаћих 
играча и навијача. 

Ово је трећи најбољи старт Вршца 
у претходних десет сезона. Само 
је у сезони 2006/07 остварен бољи 
почетак, када је Вршац после три кола 
био први са девет бодова. Међутим, 
на крају је на једвите јаде сачувао 
опстанак. У сезони 2011/12, у прва 
три кола освојено је 6 бодова (две 
победе и пораз), али је на крају Вршац 
испао из лиге заједно са Задругаром 
из лазарева и ОФК Кикиндом. Добар 
старт ове сезоне, последица је доброг 
рада играча, стручног штаба и управе 
клуба, али првенство је веома дуго 
и неопходан је континуитет добрих 
резултата да би се остварио циљ. 
Реално, по квалитету, Вршцу припада 
место у горњем делу табеле.

ВРШАЦ ОСТВАРИО ДРУГУ ПОБЕДУ ОВЕ СЕЗОНЕ У СРПКСОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

РОКСИНЕ ВРАГОЛИЈЕ
ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:1 (0:1)

ФУД БА Л

Стрелац и креатор: Дарко Рокса

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 3. КОЛО

Резултати: Раднички (Шид) - Омладинац (М. Бановци) 0:2, Слога - Братство 
(пригревица) 1:1, Цемент - Бачка (Суботица) 0:2, Вршац - Железничар 2:1, 
Дунав (С. Бановци) - Раднички (С. Митровица) 2:1, Борац (Сакуле) - ТСЦ (Б. 
Топола) 2:0, Раднички (Н. Пазова) - Раднички (Зрењанин) 0:0

Табела: 1. Братство 7, 2. Дунав 7, 3.Омладинац 6,4. Бачка 6, 5.Вршац 6, 
6. Железничар 4, 7.Раднички (НП) 4, 8. Борац (С) 4, 9. Раднички (СМ) 4, 10. 
Раднички (Ш) 3, 11. Слога 2, 12. Раднички (З) 2, 13. ТСЦ 1, 14. Цемент 1, 15. 
Црвена звезда (НС) 0.

Фудбалери Влајковачког Јединства 
најпријатније су изненађење на 
старту нове сезоне. Изабраници 
тренера Предрага Ракочевића 
остварили су другу узастопну победу, 
овог пута убедљиво су тријумфовали 
на гостовању у Алибунару, Будућност 

- Јединство 2:4 (0:3). Стрелци за 
Влајковчане били су Калин и Гајта по 
два пута, поготке за домаће постигли 
су Богуновић и Комлоши.

- Задовољан сам учинком свих 
играча, мислим да није нескромно 
рећи да смо могли и убедљивије да 

тријумфујемо. Ипак, нећемо превише 
узлетети после доброг старта, наш 
циљ је опстанак у лиги, рекао је 
стратег Јединства Бата Ракочевић.

Победе у у другом колу остварили 
Партизан из Уљме против Вултурула 

из Гребенца и избиштански Полет на 
тешком гостовању у Јабуци. Црвена 
звезда из павлиша доживела је 
неугодан и убедљив пораз у качареву 
против Јединства Стевић.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ОДЛИЧАН СТАРТ ВЛАЈКОВЧАНА, ТЕЖАК ПОРАЗ ПАВЛИШАНА

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 2. КОЛО
Резултати: Југославија (Јабука) - Полет (Избиште) 0:2, Партизан (Гај) - Стрела 

(Иваново) 2:1, Будућност (Алибунар) - Јединство (Влајковац) 2:4, Борац 
(Старчево) - Слога (Б.Н.Село) 1:0, Војводина (Црепаја) - Младост (Омољица) 
1:3, Партизан (Уљма) - Вултурул (Гребенац) 2:1, БАК - Војводина (Селеуш) 3:0, 
Јединство Стевић (Качарево) - Црвена звезда (Павлиш) 6:0.

Табела: 1. Јединство Стевић 6, 2. БАК 6, 3. Младост (О) 6, 4. Полет 6, 5. 
Јединство 6, 6. Партизан (У) 3, 7. Партизан (Г) 3, 8. Вултурул 3, 9. Стрела 3, 10. 
Борац (С) 3, 11. Војводина (С) 1, 12. Црвена звезда 1, 13. Слога (БНС) 0, 14. 
Југославија 0, 15. Будућност 0, 16. Војводина 0.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 1. КОЛО
ЛОШ СТАРТ РАДНИЧКОГ

Фудбалери Радничког слабо су стартовали у својој дебитантској сезони 
у Другој јужнобанатској лиги исток. У Кајтасову, домаћи Партизан славио 
је убедљиву победу резултатом 6:0. У наредном колу изабраници тренера 
Перице Ранкова на Градском стадиону дочекаће Шевац из Кусића. Меч се 
игра у недељу у 16:30 часова.

Резултати: Партизан (Кајтасово) - Раднички (Вршац) 6:0, Караш (Куштиљ) - 
Војводина (Црвена Црква) 2:1, Борац (Врачев Гај) - Добрица 3:0, Владимировац 
- Борац (Велико Средиште) 1:6, Шевац (Кусић) - Ратар (Крушчица) 1:0, 
Потпорањ - Дунав (Б. Паланка) 5:0, Хајдучица - Банат (Иланџа) 1:0.

Изабраници тренера 
Мише Бељина ни у 
трећем мечу ове сезоне 
нису постигли погодак, 
али су успели да сачувају 
своју мрежу и освоје 
први бод. Вршац јунајтед 
је у перлезу био ближи 
тријумфу од домаћина, 
али Чукићу се није 

посрећило да се упише 
у листу стрелаца. У 
наредном колу у суботу, 
3. септембра на Градском 
стадиону Вршац 
јунајтед ће дочекати 
некадашњегпрволигаша, 
Долину из Падине. Меч 
почиње у 16:30 часова

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ОСВОЈИО ПРВИ БОД У НОВОЈ СЕЗОНИ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ВОЈВОДИНА (ПЕРЛЕЗ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 3. КОЛО

Резултати: Козара (Б. Велико Село) - Будућност (С. Црња) 1:0, Пролетер (Б. Карловац) - ЖАК 4:1, 
Јединство (Н. Бечеј( - Славиа (Ковачица) 3:1, Динамо (Панчево) - Раднички (Ковин) 6:1, Војводина (Перлез) 
- Вршац јунајтед 0:0, Долина (Падина) - Полет (Наково) 0:2, Слога (Пландиште) - Раднички (Сутјеска) 2:2, 
Јединство (Б. Карађорђево) - Слобода (Н. Козарци) 4:2

Табела: 1. Динамо 9, 2. Козара 9, 3. Пролетер 9, 4. Слобода 6, 5. Полет (Н) 6, 6. Јединство (НБ) 6, 7. 
Раднички (С) 4, 8. Слога (П) 4, 9. Војводина 4, 10. Јединство (БК) 4, 11. Раднички (К) 3, 12. Будућност (СЦ) 2, 
13. ЖАК 1, 14. Вршац јунајтед 1, 15. Славиа 0, 16. Долина 0.
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КУП СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ 
ЈУНИОРЕ

Одличне резултате на квалификацијама 
за Куп србије забележили су сви чланови АК 
Атине и скоро сви поправили личне рекорде. 
Након дводневних надметања постигнути су 
следећи резултати:

У Финале купа Србије пласираће се 
12 најбољих такмичара из целе Србије на 
основу квалификационих такмичења, У 
конкуренцији старијих јуниора пласман је 
остварио Влајић Владимир  у дисциплинама 
100м И 200м, док је у конкуренцији млађих 
јуниора то успео Мича Петар на 100м, 400м 
И 400 препоне, а Жарков Иван у дисциплини 
400 препоне.

Финале за старије јуниоре ће бити 
одржано 3-4 септембра у Сремској 
Митровици, а за млађе јуниоре 10-11. 
септембра у Београду.

Након ових надметања ће се одржати 
2.коло Атинских игара у конкуренцији 
клубова из Баната.

Атлетски клуб Атина уједно обавештава 
све заинтересоване за упис у школу атлетике 
узраста од 6 до 12 година, као И попуну 
такмичара у младје јуниорском И јуниорском 
узрасту( 15-19 година).

СПОРТ

У првој од 12 планираних припремних 
утакмица Вршац је савладао јуниорски састав 
Црвене звезде, пред скоро 300 љубитеља 
кошарке. Београђани су пружили врло добар 
отпор у прве две четвртине, али ипак нису 
успели ниједног тренутка да угрозе вођство 
домаћина. Тренер Милан Гуровић изразио 
је задовољство трчањем и залагањем свих 
играча, а у последњем периоду на паркету 
је била интересантна петорка састављена  
искључиво од аутентичних Вршчана (Савић, 
Јововић, Мунижаба, Узелац) појачаних српским 
Грком Стратакисом. 

Стручни штаб је комплетиран доласком 
помоћног тренера Горана Топића који је лето 
провео у стручном штабу репрезентације 
Србије, олимпијског вицешампиона.

ОДИГРАНА ПРВА ПРИПРЕМА УТАКМИЦА ТРЕНЕР МИЛАН ГУРОВИЋ ЗАДОВОЉАН ЗАЛАГАЊЕМ СВИХ ИГРАЧА

УСПЕШНА ПРОВЕРА ПРОТИВ ЗВЕЗДИНИХ ЈУНИОРА
КО Ш А Р К А АТ Л Е Т И К А

Вршац ће наредни припремни меч 
за нову сезону у КЛС одиграти у суботу 
3. септембра у Миленијуму када ће 
гостовати београдски Динамик. Биће 

то прилика да љубитељи кошарке 
у Вршцу поздраве двојицу чланова 
стручног штаба репрезентације Србије, 
олимпијског вицешампиона. Тренера 

Динамика Мирослава Николића и 
помоћног тренера Вршца Горана 
Топића.

ЗЛАТО ЗА ФАНАТИК
На Балканском првенству у Новом Саду 

играча до 15 година, одржаном од 26.-28.
августа, Вршчани Александар Шафарик 
и Ана Сламарски, играчи Бадминтон 
клуба Фанатик, окитили су се златном 
медаљом и тако дали свој пун допринос у 
репрезентативном дресу. Редом су побеђене 
репрезентације Хрватске, Румуније, Грчке 
и у финалу до тад неприкосновене Турске, 
што је први историјски успех наше младе 
репрезентације. Ово је још један доказ да се 
у Вршцу стварају врхунски млади бадминтон 
играчи.

Б А Д М И Н Т О Н

МИРОСЛАВ ЈОСИЋ 
(27.02.1934 -23.08.2016)

Рођен у времену великих историјских и друштвених промена одрастао је уз 
спорт и физичку културу,сегмент који се ,ни у том тубулентном времену , није 
суштински променио .Предратни Соко уступио је место ДТВ Партизан, али се 
суштина њиховог рада није мењала, укључење што већег броја младих људи у 
спортске активности.Учећи од ентузијаста, предњака Соколског покрета 
(Ђорђа Рокнића,Иве Тодоровића,Срете Стефановића) Мирко је постао врстан 
гимнастичар.И пре званичног  формирања ДТВ Партизан 1952.године бележио 
је врхуске резултате у спортској гимнастици.

1951. јуниорски  је првак Југославије  на државном првенству у Сплиту
1952. другопласирани је у вишебоју и победник на три справе на државном 

првенству у Љубљани
као репрезентативац Србије учесник је бројних домаћих и медјународних 

турнира
1954.члан је репрезентације Југославије на светском првенству у Риму
Животне невоље,прерани губитак родитеља приморале су га да прекине 

спортску каријеру, али иако спорт није одабрао као професију  није заборавио 
своју љубав из младости –гимнастику.Као и његови учитељи укључио се и 
деценијама волонтерски радио у ДТВ Партизан у Вршцу,што као члан Управе 
друштва  што као тренер у гимнастичкој секцији.Више генерација младих 
гимнастичара памтиће га као строгог, али правичног тренера и човека са 
урођеним смислом за рад са младим људима.Пионирске и јуниорске екипе 

вршачког Партизана редовно су доносиле медаље и признања са првенстава Војводине, СОШОВ-а и других такмичења. 
Промене у држави и друштвеном уређењу крајем XX века, раслојавање и сиромашење становништва,претварање свега па 

и физичке културе у робу коју треба продати , готово су прекинуле рад са децом у области опште физичке културе као базом за 
регрутацију талентованих за различите спортове, иако, формални континуитет постоји јер је ДТВ Партизан поново уступио место 
Соколском Друштву.

Можда нам зато ово подсећање на животни пут и рад људи какав је био Мирко Јосић може послужити као путоказ  или 
инспирација за могућу будућност.

И Н  М Е М О Р И А М

На Првенству Војводине 
малокалибарским оружјем, у кактегорији 
пионирки, дисциплина тростав 3x10, екипа 
СК “Уљма” у саставу Јовановић Милица, Илин 
Милица и Сувачаров Вања освојила је 3. 
место.

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

ТИЈАНА  ЈОКИЋ  
НАСТАВЉА  СА 

УСПЕСИМА
Тијана Јокић (16) перспективна 

стонотенисерка СТК” Вршац” такмичила 
се  на првенству Балкана за млађе 
сениоре, играче  до 21 године одржаном  
у  Никшићу.

За Тијану  је  ово  лето  било  веома  
успешно, да подсетимо да  је јуниорска  
стонотениска  репрезентација Србије 
,чији  је  члан  и  Тијана освојила  друго 
место  на Европском  првенству у јулу  
ове  године и обезбедила учешће на 
Светско првенство које се одржава у 
новембру у Јужноафричкој  Републици.

На основу овог успеха селектор 
женске сениорске  стонотениске 
репрезентације  Србије Слободан 
Стојанов пружио је шансу и јуниоркама 
и иако  је најмлађа и  тек прву годину  
у  јуниорској конкуренцији,Тијана  је  
на  овом првенству са подмлађеном 
сениорском Репрезентацијом Србије 
освојила прво  место екипно, а заузела  
је треће место појединачно и у 
дисциплини парова.

С Т О Н И  Т Е Н И С

НАРЕДНА ПРОВЕРА У СУБОТУ ПРОТИВ ДИНАМИКА 

Мареља (207) кошаркашки је стасао у Земуну, 
а у досадашњем току своје каријере наступао 
је за краљевачки Машинац (КЛС 2009/10), 
Раднички из Крагујевца, и две сезоне за Слогу 
из Краљева (КЛС 2011/12,2012/13). Потом се 
отиснуо у Шпанију, где је у Мурсији одиграо 
своју прву интернационалну сезону (2012/13). 
Наредну, (2013/14) провео је у је Македонији, у 
Струмици, а завршио је наступајући за Борац 
из Чачка у Суперлиги. Потом прелази у Мега 
Визуру где је почео сезону 2014/15, а завршио је 
у белгијском Остендеу. У том клубу провео је и 
сезону 2015/16. 

-Тренер Милан Гуровић је велико 
кошаркашко име и драго ми је што имам 
прилику да радим са њим. Уз то, Вршац има 
младу и перспективну екипу, оплемењену са 
пар искусних играча, амбициозно руководство 
клуба које улива поверење и богату кошаркашку 
традицију. Уз максимално залагање, можемо до 
нашег циља ове сезоне, а то је Суперлига, рекао 
је Мареља. Вредан под кошем: Александар Мареља

КРИЛНИ ЦЕНТАР ПОТПИСАО ЈЕДНОГОДИШЊУ ВЕРНОСТ 

АЛЕКСАНДАР МАРЕЉА НОВО ПОЈАЧАЊЕ ВРШЧАНА

На састанку КЛС лигаша у Кући 
кошарке у Београду извучени су парови 
за мечеве у сезони 2016/17. Вршац у 

првом колу гостује новајлији у лиги, 
Дунаву из Старих Бановаца. Први меч 
на свом терену у Миленијуму Вршац 

ће одиграти у другом колу против 
Динамика.

ОБАВЉЕН ЖРЕБ ЗА НОВУ СЕЗОНУ У КЛС
ДУНАВ ПРВА ПРЕПРЕКА 
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