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

Савез слепих и слабовидих више није у Змај Јовиној улици 
број 9, где је био претходне три деценије. Разлог је враћање 
имовине старом власнику на основу Закона о реституцији.  
Решење надлежних институција уручено је Савезу у слепих 
и слабовидих Вршац у јулу 2015. године, али до пре неколико 
дана ништа није учињено по питању њиховог збрињавања, 
односно проналажења нове локације за седиште овог 
удружења.

- Савез слепих и слабовидих постоји тридесетак година 
и даје значајан допринос овом граду. Његови чланови су на 
тај простор навикли, али су доведени пред свршен чин и у 
ситуацију да морају да изађу на улицу. Ми, као одговорна 
локална самоуправа, нисмо могли то да дозволимо, 
реаговали смо и пронашли адекватно решење како би слепа 
и слабовида лица несметано могла да наставе свој рад, каже 
Тања Николић, чланица Градског већа за социјална питања.

Обезбеђена локација за нове просторије Савеза налази 
се на Војничком тргу, тренутно се у њој обављају молерски 
радови како би била приведена намени. У наредној години 
Савез слепих и слабоводих лица  ће, по речима чланице 
Градског већа за социјлна питања, добити и помоћ за 
учешће у пројекту који би им обезбедио одређени новчани 
износ за лакше функционисање.

- Овај простор који им је сада додељен јесте  мање 

квадратуре, али се у одабиру локације водило рачуна о 
приступу јер су у питању слепа и слабовида лица. Имајући у 
виду да је локација повољна што се тиче прилаза, надамо се 
да ће све своје активности моћи да спроведу без проблема, 
закључила је Николићева.

Секретар Савеза слепих и слабоводих Драгана Опричић 
захвалила се новим комшијама са Војничког трга који су се 
понудили да простор припреме за усељење чланова Савеза.

- Захваљујући Татјани Николић нисмо се нашли на улици, 
она је успела да пронађе решење у року од две недеље од 
тренутка мог обраћања за помоћ. Хвала Граду Вршцу у име 
свих наших чланова, закључила је Опричићева.

У Вршцу постоји 36 удружења која су током 2011. и 2012. 
пререгистрована, многима  је у називу остало општински, 
а то су заправо засебна правна лица и као таква су 
регистрована у Агенцији за привредне регистре. Међутим, 
оно што је заједничко свим организацијама, на жалост су 
финансијски проблеми.

- Савези који имају своје кровне организације имају, какав 
такав, модел финансирања и самим тим неку сигурност. 
Остали су препуштени конкурсима који се расписују по 
локалним самоуправама, покрајинским секретаријатима и 
републичким министарствима, међутим уколико они за та 
средства не конкуришу, нема начина да их добију, објаснила 
је Николићева. 

Б.Ј.

САВЕЗ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ЛИЦА ПРОМЕНИО АДРЕСУ

УМЕСТО НА УЛИЦУ, У НОВИ ПРОСТОР

Решење у кратком року: Драгана Опричић, секретар Савеза слепих и слабовидих и Тања 
Николић, чланица Градског већа Вршца

ЕВРОПСКИ ВИКЕНД ПОСМАТРАЊА 
ПТИЦА У ВРШЦУ 

„ПТИЦЕ 
НИКАДА 
БЛИЖЕ“

 
Друштво за заштиту и 

проучавање птица Србије и 
међународна организација под 
називом „BirdLife International“, и 
ове године током предстојећег 
викенда, 1. И 2. Октобра у Вршцу, 
организују Европски викенд 
посматрања птица. Вршац је 
једна од 27 средина у нашој 
земљи,  у којима ће овај догађај 
бити организован. 

Према речима организатора, 
програм под слоганом „Птице 
никада ближе“ намењен је свим 
узрастима, а рок за пријаву 
учесника је данас (петак 30. 
септембар). Током програма, 
орнитолози Друштва за заштиту и 
проучавање птица посетиоцима 

ће открити занимљиве чињенице 
о сеоби птица и упознати их са 
опасностима које им прете током 
путовања. 

Осим Вршца, у јужном Банату, 
Европски викенд посматрања 
птица биће организован и у 
Делиблату и на белоцркванском 
Лабудовом окну. 

Све додатне информације о 
овом догађају могу се добити 
путем и-мејла ebwserbia@gmail.
com или телефоном на број 064 
1260 269. 

Т.С. 

У згради Конкордија Градског 
музеја Вршац прошлог петка је 
представљена књига „Између 
чекића и наковња – Обавештајно-
безбедносне службе Србије 1804 – 
1918“. Промоцију књиге организовало 
је „Мало историјско друштво” из 
Новог Сада у сарадњи са вршачким 
музејом, а о књизи су говорили 
историчар Милан Филиповић, 
директор Градског музеја Вршац,  
др Драго Његован у име издавача 
и аутори Душан П. Петронијевић и  
Зоран Д. Вељановић. 

„Независност Србије не слаже се 
никако са њеним положајем. Она је 
окружена трима великим државама 
међу којима једна мала земља као 
Србија не може бити остављена сама 
себи и остати потпуно независна“, 
пише уводу овог научног дела. 

Према речима др Драга Његована, 
ради се о историјско-аналитичком 
прегледу српске историје 
деветнаестог и почетка двадесетог 
века, са нагласком на улогу 
обавештајно-безбедносних служби 
и њиховог утицаја на историјске 
догађаје. 

Како тврде аутори ове књиге, 
прве озбиљне кораке на формирању 
обавештајне службе предузео 
је Кнез Милош, који је успео да 
установи мрежу и да се одупре, 
моћним, образованијим државама 
и службама. Након убиства Кнеза 
Михајла Обреновића замро је рад 

српске службе која је деловала и у 
Босни и Херцеговини. За обнављање 
агентурног рада заслужен је 
оперативац са ових простора, 
који био део претходне агентурне 
мреже, Атанасије Николић из 
Бачког Брестовца, први Гарашинов 
оперативац. Он је написао један 
мемоар у ком је по сећању саставио 
списак српских агената, представио 
како је мрежа изгледала и како је 
служба функционисала и то је једини 
документ на основу кога ми дана 
можемо да тврдимо да је почетком 
19. века постојала српска агентурна 

мрежа на нашим подручјима. 
- Основни циљ службе, као и 

свуда у свету, јесте заштита државе и 
народа, а једино искакање у историји 
Србије била је Црна рука која је у 
оквиру саме државе хтела да обара 
власт и спроводи сопствену политику 
– истакао је Вељановић. 

Према речима аутора, у књизи 
се налази обиље података са више 
од 1.100 личности, а чињенице су 
утемељене и проверљиве, док се 
на маргинама налазе документи и 
извори. 

Т.С. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА О ОБАВЕШТАЈНИМ СЛУЖБАМА СРБИЈЕ ИЗ 19. ВЕКА 

„ИЗМЕЂУ ЧЕКИЋА И НАКОВЊА“ 

Уређење нових просторија Савеза слепих и слабовидих подржале комшије са Војничког 
трга
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Вршац су у понедељак, 26. септембра 
посетили гости из Јапана, др Такеши Накано, 
професор на Универзитету Осака у Јапану и 
Каори Кимура, професорка Универзитета у 
Будимпешти. Др Накано је познат по изузетним 
резултатима оствареним у области заштите 
животне средине у читавом свету, док је 
професорка Кимура супервизор у односима 
Вршца са Јапаном.  Домаћин им је била 
градоначелница Драгана Митровић  која је том 
приликом истакла да односи Вршца са Јапаном 
крећу узлазном линијом. 

 - Задовољство ми је да поздравим наше 
уважене госте, професора Накана и професорку 
Кимура која је драги гост у Вршцу још од 2009. 
године. Надам се да ће својим саветима помоћи 
у нашој међународној сарадњи са Јапаном, 
као што то чини у Мађарској и Русији, казала је 
градоначелница Драгана Митровић.

Професор Накано захвалио се на речима 
добродошлице и истакавши да ће у циљу 
реализације пројеката на пољу заштите 
животне средине као и размени ученика 
сарађивати са Удружењем српско - јапанског 
пријатељства Ханами из Вршца . Такође, гост 
из Јапана рекао је да му је жеља да се оствари 
сарадња Пољопривредне школе Вршац са 
пољопривредним школама у тој земљи. 

- Ученици Пољопривредне школе из 
јапанског града Какогаве волели би да учествују 
у пројектима, да упознају српску културу као 
и градове, Вршац, Панчево и околна места, 
нагласио је професор Накано.

Вршац је прошле године био домаћин 
Европског првенства у чамбари, и био је то веома 
импресиван догађај, рекла је у свом уводном 
обраћању професорка Кимура, истакавши да 
са председницом Удружења Ханами, Адријаном 

Барши, сарађује већ дужи низ година. 
Скупу је присуствовала и Аја Мики, Јапанка 

која живи у Вршцу, која ће учествовати у 

пројкету размене ученика између наше земље 
и Јапана. У Јапан ће наредног месеца путовати 
двојица младих спортиста, Никола Мијајловић 

и Атила Вираг, који ће учествовати на Светском 
шампионату у чамбари. 

БЈ 

РАЗМЕНА УЧЕНИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БУДУЋНОСТ ОДНОСА СА ЗЕМЉОМ ИЗЛАЗЕЋЕГ СУНЦА

ВРШАЦ УНАПРЕЂУЈЕ МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ СА ЈАПАНОМ

Сарадња на пројектима и унапређење пријатењских односа - градоначелница Драгана Митровић са гостима из Јапана

Све већи број случајева насиља евидентира 
се у Вршцу, пре свега зато што је све већи 
број жртава спреман да насиље и пријави. У 
првих седам месеци ове године у нашем граду 
евидентирана су 84 случаја насиља у породици, 
од чега 38 над децом, а остатак над одраслима и 
старима.

Грађанска иницијатива у борби против 
насиља јача, и премда је напредак спорији него 
што би активисти желели, популација стручњака 
и грађана заинтересованих за овај проблем је 
у благом порасту. Један од контекста насиља 
о коме се свакако највише говори у јавности 
је насиље у породици. Међутим, већина људи 
на помен овога помисли на крвава убиства и 
тешка премлаћивања, која су у односу на реалне 
размере ове појаве поприлично ретка. Насиљем 
се заправо сматра свако коришћење физичке 
силе или другог облика моћи, које за циљ има да 
некога повреди или доведе у потчињен положај. 

-У том светлу, физичко насиље је само 
најочигледнији и најлакше приметан облик, 
али ту су и сексуално, које ретко и тешко 
излази на видело, затим психолошко, које је 
често веома тешко уочљиво и самим жртвама, 
али и економско, о којем свест једва и да 
постоји, а веома је раширено и подразумева 
контролисање жртве кроз уцењивање 
материјалним средствима, објашњава Татјана 
Даничић, психолог у Центру за социјални рад у 
Вршцу. 

Она додаје да је породично насиље  присутно 
у свим поменутим облицима, али у кривично 
-правном и административном смислу, ова 
категорија до недавно није ни постојала, што 
важи и за колективну свест по овом питању.

- Мислим да друштво није било спремно за то, 
па чак ни жене и деца, најчешће жртве насиља 
у породици. На те ствари се другачије гледало - 
жртве су толерисале злостављање и прихватале 
га као чињеницу живота. Средина је такође 
сматрала таква понашња у блажим облицима 
чак и за позитивна, или пак била невољна да 
пријављује злостављање надлежнима и тиме 
се меша у приватне животе других, на тај начин 
гледајући кроз прсте починиоцима чак и у 
тешким случајевима.

Међутим последњих година дошло је до 
промене свести у друштву, тако да су се и 
методе борбе самог система против насиља у 
породици,значајно побољшале. 

- Сада се жртве могу обратити за помоћ 

пре свега Центру за социјални рад, који им 
обезбеђује подршку у психолошком опоравку 
од злостављања, али и смештај уколико је то 
потребно, и у те сврхе на територији Јужног 
Баната и у већим градовима је на располагању 
неколико прихватилишта и сигурних кућа. За 
заштиту својих права се могу обратити  полицији 
и тужилаштву, који овакве случајеве данас 
много брже процесуирају. Зато је све већи број 
жртава спреман да пријави насиље и обрати се 
надлежним институцијама за помоћ, закључује 
Даничићева.

Међутим, још један тип насиља који се 
јавља у свим облицима, такође се све чешће 
евидентира у Вршцу, а то је вршњачко насиље, 

односно злостављање малолетника од стране 
других малолетника. Оно се догађа пре свега 
у школама, али и на улици и наше друштво тек 
почиње да налази механизме реаговања на овај 
тип насиља. О томе је било речи на трибини 
под називом „Лице данашњице“ одржаној у 
Културном Центру 21. септембра, која је показала 
да грађанска свест и иницијатива ипак јачају на 
овом пољу. Трибину је организовао вршачки 
блогер и активиста за људска права Стефан 
Михајловски, иначе студент журналистике, а 
говорили су Сандра Симић, активисткиња за 
борбу против насиља, Иван Арадски као гост 
тирибине и Снежана Илић, психолог и предавач 
у Пољопривредној школи, која сматра да 
промене долазе превише споро, и да колективна 
свест још увек није на довољно високом нивоу.

 -На жалост, постали смо врло неосетљиви на 
патњу других људи који трпе насиље, и још увек 
не знамо да им помогнемо. Када је у питању рад 
у школи, моје колеге и ја се чврсто придржавамо 

протокола о поступању у случајевима 
занемаривања и злостављања деце из 2009. 
године и интензивно радимо на томе да се ни 
једно дете не осети угрожено. Јако је важно да, 
иако не наилазимо на рекацију друштва какву 
очекујемо, интензивно сваког дана радимо на 
томе, и да не посустајемо, рекла је Илић.  

Иван Арадски, младић у инвалидским 
колицима, био је  представник особа са 
инвалидитетом које се сусрећу са многим 
стереотипима и понашањима околине која 
се, како каже, могу сврстати у неку категорију 
насиља.

- Проблеми са којима се ОСИ сусрећу 
свакодневно, крећу се од неприлагођених 

архитектонских услова за особе са 
инвалидитетом у граду, до околине која доста 
тешко прихвата људе који се на било који начин 
разликују од ње. На трибини сам се дотакао и 
породичног насиља које сам у једном периоду 
свог живота имао прилике да искусим. Имао 
сам прилику да на трибини седим раме уз раме 
са дивним људима који су попут мене имали 
довољно храбрости да подигну глас и укажу на 
један од највећих проблема данашњице. У томе 
нас је подржала мала, али дивна скупина људи 
која је схватила значај тог окупљања, и подржала 
наш апел против насиља. Људи су у великој мери 
свесни насиља које нас окружује, али је мали 
број њих спреман да се са њиме и суочи. Много 
је лакше ставити слушалице на уши када чујете 
како комшија убија од батина своју супругу, дете 
које трпи насиље убедити да га је само изазвало, 
“не дизати прашину”, ако за тим нема потребе. 
Ако укажете на проблем, постајете проблем, 
рекао је млади новинар и активиста, и додао да 

верује како заправо у данашње време има више 
насиља него раније.

 - Мислим да се данас у друштву много више 
говори о насиљу, али само због све већег броја 
жртава које оно односи. Ипак, ретко ко се том 
темом бави док насиље не осети на својој кожи. 
Пре неколико недеља гледао сам репортажу 
у којој су наши суграђани изјављивали 
како сматрају да је Вршац безбедан град за 
одрастање будућих генерација. Очигледно су 
заборавили да је пре само неколико месеци 
у том граду убијен један шеснаестогодишњи 
дечак, истиче  Арадски, подсећајући на трагичну 
погибију Вукашина Симића, од руке једног од 
својих вршњака. Дечакова мајка Сандра кроз 
своје удружење за борбу против вршњачког 
насиља које носи његово име, неуморно ради 
пре свега на форсирању усвајања закона који би 
санкционисали починиоце и заштитили жртве, 
какав је Алексин закон, који још увек није стигао 
на дневни ред у републичком парламенту. Она 
такође учествује на бројним трибинама, као 
што је ова, али организује и сопствене. Сандра 
Симић тренутно припрема трибину под називом 
“Раскршће” чији је циљ заштита жртава кроз 
психолошко оснаживање. Организатор истиче 
да је важно радити у оба смера, како на заштити 
жртава, тако и на едукацији и просветљивању 
самих насилника.

- Употреба физичког напада говори да је особа 
немоћна због незнања да нешто објасни речима 
и таквим особама треба помоћи да науче. Држали 
смо трибину дуже од договореног термина јер 
смо отворено разговарали о проблемима преко 
два сата, и верујем да смо успели да мотивишемо 
макар једну особу да се бори за здраво друштво 
и боље сутра. Боље сутра које, и поред свих 
песимистичних коментара и даље верујем да је 
могуће. Напоменуо бих да је први пут у Вршцу 
на овој трибини било речи о проблему насиља 
над ЛГБТ популацијом, па је јасно да су скоро 
сви присутни желели да изнесу став на ову тему, 
коментарише Михајловски.

Ово је друга по реду трибина “Лице 
данашњице”, док је прва била одржана пре 
отприлике 2 месеца у Пландишту. Овог пута, 
посетилаца је било  30-ак, махом просветних 
радника, који су у разматрању узели активно 
учешће. То показује да постоји ако не широко, 
онда интензивно интересовање за овај горући 
друштвени проблем.

В. Јањић

ТРИБИНА “ЛИЦЕ ДАНАШЊИЦЕ” ОКУПИЛА АКТИВИСТЕ У БОРБИ ПРОТИВ СВИХ ОБЛИКА НАСИЉА

СВЕСТ О БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА РАСТЕ У НАШЕМ ДРУШТВУ
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Градска библиотека и у школској 
2016/2017. години у својим 
просторијама организује бесплатне 
часове немачког језика за ученике 4. 
разреда основне школе. 

Циљ наставе је да се малишани, 
које ће у 5. разреду очекивати 
прегршт нових предмета и обавеза, 
на један лаган и забаван начин 
упознају са основама немачког 
језика, не би ли им тим путем било 
олакшано касније праћење наставе.

Ова акција је првобитно 
замишљена као једнократна, али 
због великог интересовања деце 
и родитеља траје већ шест година, 
са тенденцијом да се настави и у 
наредним периоду. Зато је Градска 
Библиотека „Малу школу немачког 
језика“ уврстила међу своје 
устаљене активности и курсеве.  
Настава прати школски календар, 
часови се одржавају понедељком 
и предвиђени су за групу од 30-ак 
ђака, при чему свака школа одређује 
које ће ученике да укључи у ову 
акцију. 

Први час је одржан у понедељак, 
26. септембра, а држи их, као и до 
сада,  библиотекар Тамаш Фодор.

ШЕСТА ПО РЕДУ “МАЛА ШКОЛА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА” У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ЛАКШИ НАЧИН ДО ОСНОВА НЕМАЧКОГ

Иако у 21. веку многи не могу 
да замисле живот без аутомобила, 
све више људи широм света сматра 
да за њих заправо нема места у 
савременом урбаном животу, и да 
они треба да се користе за путовања 
на веће раздаљине, јер праве 
непотребну гужву у саобраћају и 
загађују животну средину. Уместо 
тога, они који поштују Међународни 
дан без аутомобила, фаворизују 
јавни превоз, пешачење и вожњу 
бициклом који су у равничарским 
крајевима све популарнији и 
прихваћени као еколошки безбедна 
и економична замена за возила на 
погон са унутрашњим сагоревањем. 
Ова возила у свету годишње 
потроше више од милијарду тона 
нафте, и испусте у атмосферу 100 
милиона тона угљен моноксида 
и осталих издувних гасова. Овај 
процес оштећује озонски омотач и 
ствара ефекат стаклене баште, чиме 
доприноси све већем глобалном 
загревању, које даље утиче 
негативно на све сфере живота на 
планети. Поједина истраживања која 
су рађена на ову тему показују да се 
у градским срединама при вожњама 
на кратке раздаљине, бициклом 
брже може стићи на жељено 
одредиште него колима.

Иако се још од средине прошлог 
века у многим великим градовима 
света практиковало не коришћење 
аутомобила на одређени дан у 
недељи, то је било спорадично, 
јер је било узроковано великом 
нафтном кризом. Прва права 
иницијатива за обележавање 
Светског дана без аутомобила дошла 
је 1994, од Генералног секретаријата 
за животну средину Европске 

Уније, под утицајем грађанских 
организација. Следећи корак 
учињен је када је ЕТА (Асоцијација 
за еколошки транспорт) из Велике 
Британије успела да инаугурише 22. 
септембар као дан без аутомобила у 
календар међународних празника. 
Већина градова света га је до 
сада у неком облику обележила, 
најчешће затварањем одређених 

делова града за моторна возила и 
манифестацијама која подразумевају 
вожњу бицикла, ролера, скејт-борда 
и сличних превозних средстава. 
Ипак, у неким градовима света ова 
иницијатива има много већег одјека. 
На пример у престоници Индонезије 
Џакарти, од 2012. сваке недеље у 
седмици се затварају главне авеније 
од 6 ујутро до 11 увече, и пешаци могу 
слободно да се крећу у тим зонама. 

Грађани  главног града Боливије 
Боготе су путем референдума 
институционалитовали недељни 
дан без аутомобила који захвата 
цео град.  На Јом Кипур, односно 
Дан помирења - највећи празник 
Јудаизма, у Израелу се обележава 
најстрожим постом који подразумева 
потпуни престанак моторног 
саобраћаја, осим за возила хитних 

служби. Такво стање траје 25 сати, за 
које време загађење ваздуха мерено 
кроз присуство азотних оксида, 
пада за 99%. Наравно, ово нема 
везе са међународним празником, 
и у питању је стара традиционална 
пракса, али овај пример добро 
приказује потенцијалне користи 
суздржавања од коришћења 
моторних возила.

У Србији, све је више градова 

који практикују пешачке и 
бициклистичке викенде. У Београду 
се организују пешачке суботе сваког 
марта у склопу манифестације 
“Лондон у Београду”, када се 
саобраћај затвара између Славије 
и Трга Републике. Улице се такође 
затварају одређеним данима током 
Европске недеље мобилности, а ове 
године се поводом Међународног 
дана без аутомобила, 400 људи из 
40 фирми пријавило да учествује у 
акцији одласка на посао бициклом, 
у којој су учествовали и поједини 
народни посланици. Када је у 
питању Вршац, наш град има дугу и 
богату бициклистичку традицију, 
како у свакодневном животу, тако и 
на разним манифестацијама, као што 
је бисиклистички караван “У походе 
виноградима” који се одржава у 
Данима бербе грожђа, или вожња 
од Градске куће до Шушаре поводом 
Светског дана заштите животне 
средине. Свако ко је посетио 
Конкордију у последњих неколко 
година, имао је прилику да у сталној 
поставци види и бицикл-велосипед 
извесног Људевита Габора, који 
је био љубазан да у старости ово 
возило донира Градском музеју. У 
питању је један од првих бицикала 
са гумама у Вршцу, набављен 1884. у 
Бечу, али свакако не и једини, док су 
се раније возили и они са дрвеним 
точковима. Иначе, занимљив је 
податак да је Вршац међу градовима 
са највећим бројем аутомобила 
по глави становника, али да у 
исто време највећи број житеља 
најчешће иде пешке. Здраво је, а 
ништа не кошта.

В. Јањић

ШИРОМ ПЛАНЕТЕ ОБЕЛЕЖЕН 22. СЕПТЕМБАР

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
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Радован Лекић провео 
је 41 годину на Железници. 
Тренутно ради као шеф 
Организационе јединице за 
саобраћајно - транспортне 
послове Панчево са седиштем 
у Вршцу.  Возове и  железницу 
заволео  је још док је био 
дечак. И данас се сећа како 
је на Железничкој станици  с 
радошћу дочекивао оца, који 
је радио као возовођа, а очеве 
колеге са задовољством су 
га провозале у локомотиви. 
Срећи није било краја! Очевим 
путем кренуо је и старији брат, 
а касније и сам Радован. Сва 
тројица су радни век провела 
на Железници и железничким 
хлебом са седам кора 
исхранили породице. Трудили 
су се да што више допринесу 
развоју овог некада врло 
моћног система који је, 
временом, почео, на жалост, 
да се урушава.  Радован се 
спрема да оде у пензију, али 
наставиће, каже, да се бори 
да се железници врати стари 
сјај који и заслужује. Јер, она 
је окосница просперитета 
сваког региона. 

Колико сте дуго на Железници? 
Одакле та љубав према железници?

-Ја потичем из железничке породице 
и практично је то породична традиција.  
Рођен сам у Вршцу 1955. године. Отац 
Мирко Лекић био је возовођа.  Мој 
брат Стеја Лекић, три године старији од 
мене, такође је био железничар. Брат је 
заслужнији од мене за данашњи добар 
железнички саобраћај код нас.  Ја сам 
ишао његовим стопама. Стеја је био шеф 
транспортно - комерцијалних послова. 
Када се 2005. формирао нови сектор 
за превоз путника, данас самостално 
предузеће Србија Воз, понудили су ми 
да будем  шеф региона Јужног Баната за 
путнички саобраћај. Ја сам брату понудио 
да буде водећи шеф технолог и да заједно 
доведемо Беовоз до Вршца. То нам је била 
идеја и велика жеља. Практично, ми смо то 
и урадили, 2012. Први смо добили два руска 
воза из контигента. Наша пруга је добро 
очувана захваљујући Добри Александрову, 
који је био шеф за одржавање пруге.  Те 
2012. године, 7. марта, профункционисао 
је саобраћај са новим руским возовима 
који су до данас невероватно попуњени 
путницима. Ми смо, практично, довели 
Бео воз до Вршца, само што нису на струју 
већ дизел - моторни возови. А, надам се 
да ће бити и електрични. Испунила нам се 
жеља, највећом заслугом мог брата Стеје 
јер је он био носилац свих организационих 
послова. И када смо мукотрпан рад 
довели до краја, када су почеле ловорике 
око доброг саобраћаја и похвале, брат 
је, нажалост, преминуо брзо, од тешке 
болести. Ја сам му неизмерно захвалан 
за све што је урадио за железницу нашег 
краја. 

Кад смо се, док сам још био дечак, из 
Павлиша преселили у Вршац, један од 
станова у којима смо живели био је код 
посластичара, преко пута Железничке 
станице. Сећам се како сам волео да идем 
на Железничку станицу да дочекам оца, а 
његове колеге железничари провозали 
су ме и у вагонима и у локомотиви. 
Уживао сам! Срећи није било краја! Ти 
доживљаји и те емоције определили су 
ме као доживотног љубитеља железнице. 
Доживео сам да радим  оно што волим!

Не само да потичем из железничке 
породице, него ме је Железница и 
одшколовала. Моја мајка Даница није 
имала уопште образовање. Мој отац је 
имао четворогодишњу школу и курсеве 

које је завршио радећи на Железници. 
Брат је завршио средњу учитељску школу, 
а ја гимназију. Нисмо могли даље да се 
школујемо од очеве плате. Али, брат 
је добио стипендију и завршио Вишу 
саобраћајну железничку школу, као један 
од бољих студената. Ја сам , такође,  добио 
стипендију и кренуо за братом. Али, имао 
сам једну отежавајућу околност - брат је 
био изузетан студент и требало је то да 
оправдам. Завршио сам пре рока, уписао 
Саобраћајни факултет и апсолвирао 1985. 
Онда сам се оженио и почео да радим овде 
у Вршцу.

На којим пословима сте радили 
у почетку? Како је тада изгледала 
железница?

-Почео сам да радим 1.1.1975. године, 
непосредно по завршетку Гимназије. 
Постао сам стипендиста Железнице и 
ишао годину дана у средњошколску 
преквалификацију да бих добио звање 
саобраћајно - транспортног техничара, 
такозваног отправника возова.  До 
одласка у војску радио сам као отправник 
возова. То је једно од најлепших, али и 
најодговорнијих занимања са средњом 
стручном спремом.  

По мом мишљењу, нека златна времена 
за Железницу била су још пре мог рођења 
када је железница била у развоју. Она је 
допринела развоју и напретку читаве 
земље. Где год се појави, железница 
кључно доприноси економском и 
привредном развоју региона. И како је 
време одмицало, Железница је, нажалост, 
постајала све слабија. Све је мање возова, 
и путничких и теретних. Када сам се ја 
запослио било је 8 пари возова за Београд, 
дневно 8 до 10 теретних возова за Панчево 
и за Румунију. Била је велика динамика у 
раду Железничке станице, 24 часа дневно, 
било је пуно путника и пуно робе.  Није 
ми јасно зашто се све то урушило. Али, 
свакако долазимо до сурове чињенице 
да нисмо пратили технолошки развој 
Железнице у односу на развијени свет, већ 
смо је користили као социјални гарант, да 
људи могу да путују са нереално јефтиним 
ценама карте које су субвенционисане 
од државе. Али, нисмо улагали у 
модернизацију, нисмо одржавали пруге, 
градили нове. 

Које су пруге у то време 
функционисале из Вршца?

-Функционисала је међународна пруга 
Београд - Букурешт, затим према Панчеву, 
Београду, као и Вршац - Бела Црква 
и Вршац - Зрењанин.  Возна средства 
били су шинобуси који су возили свуда, 
док су према Румунији ишли возови са 
путничким и спаваћим колима све до 2005. 
године када су, нажалост, укинути. Возови 
су долазили од Букурешта до Вршца,а ми 
нисмо имали локомотиве са исправним 
грејањем тако да смо једно време 
путнике возили аутобусима до Београда. 
Међународни воз је укинут 2010. да би 
2012. организовањем саобраћаја са новим 
руским возовима на релацији Београд - 
Вршац - Темишвар успешно повезали тај 
део. И данас воз функционише с тим што 
имамо преседање у Вршцу и Темишвару 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 20, БРОЈ  322, 24. 
ФЕБРУАР 1995.

ОВЧАРСТВО КАО 
ПОРОДИЧНА ТРАДИЦИЈА

Иако је последњих година сточни фонд у нашим 
крајевима знатно  осиромашен, постоје људи који 
су, уз велику љубав према животињама и пуно труда, 
успели да сачувају своја стада. Један од њих је и Мирко 
Мунћан из Великог Средишта чија се породица три 
генерације уназад бави гајењем оваца.

Право је задовољство посетити породицу Мунћан 
из Великог Средишта у којој има шта да се види и шта 
да се чује. Савремено уређена кућа, лепо и пространо 
двориште са делом прилагођеним за држање животиња 
и пољопривредне механизације, као и 40 јутара земље 
део су свакодневног окружења ове фамилије. 

„Посао око свих животиња, а посебно када их је 
пуно, веома је напоран. У време јагњења дежурамо 
дан и ноћ, а кућа никада не може да остане без неког 
од одраслих. Само три до четири сата дневно се 
утроши на мужу оваца, а где је све друго. Ипак, ја сам 
одлучио да се и даље бавим овчарством, да живим 
на селу и зато сам и напустио посао у Вршцу. Поред 
оваца посебно задовољство ми причињава гајење 
коња, а са голубовима – бачким превртачима без капе, 
учествовао сам на многим изложбама. Али, да би све 
послове урадио, потребно је, пре свега, много, много 
љубави и према селу и према земљи, а посебно према 
животињама, каже Мирко Мунћан.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 20, БРОЈ  322, 24. ФЕБРУАР 
1995.

ЛИКОВИ СПОРТИСТА
Један од најпопуларнијих и најпознатијих играча, 

носилац игре и најефикаснији у екипи Вршца је 
ветеран и капитен тима Драгољуб Јовичић (38). 
Популарни Бели је прави виртуоз, елегантних покрета 
и дриблинга. Специјалиста за извођење слободних 
удараца, његове игре одушевљавале су љубитеље 

фудбала, његови шутеви били су нерешива енигма 
за голмане а његови голови права су ремек дела. 
Као играч и капитен својим залагањем и понашањем 
служи као пример млађим играчима који, ако пођу 
његовим стазама, могу да се развију у врсне мајсторе 
фудбалске игре.

ИНТЕРВЈУ
РАДОВАН ЛЕКИЋ, ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА САОБРАЋАЈНО - ТРАНСПОРТНЕ ПОСЛОВЕ ПАНЧЕВО СА СЕДИШТЕМ У ВРШЦУ:

ДОЖИВОТНИ ЉУБИТЕЉ 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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и у дневним и у ноћним условима 
саобраћаја. Воз одлично функционише, а и 
најјефнитији је јер путници купују локалне 
карте, не међународне. 

Возови према Белој Цркви престали су 
да иду 2005. године. Саобраћај је замро да 
бисмо 2014. и 2015. подстакли путнички 
саобраћај са руским возовима. Возили смо 
купаче до Белоцркванског језера и увече 
их враћали назад. 

2005. године прекида се и железнички 
саобраћај од Вршца до Зрењанина. Од 
Сечња до Старог Леца имамо нову пругу, 
фали још нешто туцаника и да је заваримо 
да би била  најмодернија пруга. Али, од 
Леца до Вршца је изузетно лоша пруга, 
то је око 30 км. И за то постоји решење. 
На Железници се степенасто користи 
ремонтни материјал. Када се поправљају 
магистралне пруге, километар пруге 
који се скине да би се ставио нови, 
ставља се на регионалне јер задовољава 
потребе, а са регионалних  се замењени 
километар пруге поставља на локал. 
Пруге се ремонтују, верујемо да ће тај 
ремонтни материјал доћи и до Пландишта. 
Локална самоуправа Пландишта врло је 
заинтересована да се оживи железнички 
саобраћај.  

Да ли све ово, практично, значи да се 
ради на томе да се пруге оживе?

-На нашој територији се налази 
најстарија пруга на Балкану и то је наш 
најјачи аргумент. Ја са двоструким еланом 
радим на томе и као шеф путничког 
саобраћаја и као председник вршачке 
подружнице Удружења љубитеља 
железнице. Потпуно сам уверен да 
ћемо успети да организујемо путнички 
саобраћај, макар туристички, на тој 
најстаријој прузи Вршац - Бела Црква, 
јер она то заслужује.  Свесни смо да је 
овде код нас Железница основни превоз, 
а друмски помоћни, и да је Железница 
та која доприноси да нема миграције 
становништва у градове, као и поправљању 
привредног и пољопривредног амбијента. 
Зато и сматрамо да пруге треба да 
функционишу. 

Влада Србије ради на томе да се 
осавремени железнички саобраћај и 
један од потеза била је израда студија о 
исплативности пруга, између осталог и 
пруге Бела Црква - Вршац - Зрењанин. Ову 
међународну студију о рентабилности 
радила је пројектантска кућа из Француске 
и међу нерентабилне пругае Србије 
сврстала је и пругу Бела Црква - Вршац - 
Зрењанин.  У нашем Закону постоји један 
модалитет да, пре него што се пруга укине, 
да се она понуди на управљање Покрајини 
или локалним самоуправама, да они 
организују саобраћај, да сносе трошкове 
или добит уколико је има. Потпуно сам 
уверен да туристичка прича најстарије 
пруге на Балкану Оравица - Јасеново - 
Бела Црква са везом према Вршцу и делом 
на румунској страни Анина - Оравица - 
Јам - Добричево - Јасеново - Бела Црква 
- Врачев Гај - Соколовац - Базјаш, може 
бити исплатива попут српског бренда 
Шарганска осмица. То ћемо покушати 
да докажемо ако израдимо студију 
изводљивости за ту пругу. Новац за то 
затражићемо у ИПА фонду и та студија 
биће нам оријентир да ли смо у праву. 

Да ли постоји још неки начин да се 
изборимо да се не укину пруге?

-Градска управа Вршца заинтересована 
је да железнички саобраћај 
профункционише не само у правцу Вршац 
- Београд, већ и у осталим правцима према 
Белој Цркви и Зрењанину и да буде бољи 
саобраћај према Београду и Румунији. 
Формирано је тело од професионалаца 
који се баве железницом и који би могли 
да предложе потезе који могу и треба да 
се предузму да би градска управа извукла  
максималну корист за своје грађане у 
побољшању железничког саобраћаја. 
Тако је, пре три недеље, формиран 
градски Савет за логистику и железнички 
саобраћај што је преседан који се није 
догодио у новијој историји наше земље. 

Задатак Савета је да анализира стање и 
проблеме и да предложи начине како би 
локална самоуправа могла да помогне. И ја 
сам у том Савету. Потпуно сам уверен да ће 
железнички саобраћај и у скорије време, 
али и дугорочно, бити значајно бољи. 
Покушаћемо да нађемо начин да опстане 
железнички саобраћај и на пругама Вршац 
- Бела Црква и Вршац - Пландиште. 

У оквиру магистралне пруге Вршац - 
Београд, постигли смо невероватан успех 
од 2012. када су дошли нови  руски возови. 
Успех се огледа у извршењу реда вожње 
преко 90 одсто. Тачност возова је изузетна 
и равна неким европским железницама. 
Путника је све више из године у годину: 
2012. превезли смо 100.000 путника, 2013. 
- 270.000, 2014. - 300.000. И ове године смо 
на путу да премашимо 300.000 путника, 
без обзира на што смо имали радове од 
Панчева до Београда који се завршавају 
на другом колосеку. Брзина воза биће до 
Панчева као и до сада 100 км на сат, а од 
Панчева до Београда 120 км/х. И још једна 
погодност која ће мотивисати путнике 
јесте што се у фебруару отворила нова 
станица Београд центар где ће се извести 
сав саобраћај као и са Дунав станице. То ће, 
практично, омогућити нашим путницима 
да из Вршца, без преседања, изађу код 
Вуковог споменика или Карађорђевог 
парка у Београду. И то све за највише сат 
и 25 до сат и 30 минута, а организоваћемо 
и пословне возове од Вршца до Београда 
који се неће заустављати ни у једној 
успутној станици тако да ће се до Београда 
стизати још брже. 

Колико Вршац сада има руских 
композиција?

-Као знак подршке, у фебруару нам је 
ресорна министарка Зорана Михајловић 
определила, из новог контигента од 26 
возова, два руска воза. Вршац сада има три 
гарнитуре руских возова што је потврда да 
добро радимо.

Ускоро би требало да се обележи 
један значајан јубилеј. Који?

-Тај је јубилеј изузетан, вредан је и 
пажње и поноса свих грађана нашег 
региона, јер нам говори да је пре 160 
година, тачније 1.11.1856. године, пуштена 
у јавни саобраћај најстарија пруга  на 
Балкану Оравица - Јасеново - Бела Црква - 
Базјаш. Тада је профункционисао путнички 
и теретни саобраћај на овој прузи када 
је већина европских земаља још сањала 
железницу. Ми смо тада били развијени 
део света, а железница је допринела 
привредном и економском расту целог 
нашег региона. Две године после тог 
пуштања у саобраћај, од Јасенова преко 
Вршца железницом су повезани Темишвар, 
Будимпешта и Беч. Тако је тада град Вршац 
добио железничку везу са центрима моћи 
тадашње Европе, са Пештом и Бечом, и 
почео је нагли приведни раст Вршца. 

Како ће бити обележен тај јубилеј?
-Пошто се у Савету бавимо железницом, 

један члан је извршни директор 
Железница Србије, желимо да железница 
доживи ренесансу. Планира се да свечана 
седница Савета поводом јубилеја буде 
на Шарганској осмици, на Мокрој гори, 
туристичком комплексу. Желимо да 
гостима из нашег региона покажемо 
непосредно тај наш српски туристички 

бренд, да је одржив систем и да, свакако, 
можемо тако нешто пресликати код 
нас, на нашој најстаријој прузи на 
Балкану. С тим што су наши туристички 
потенцијали далеко повољнији и 
већи него на Шарганској осмици. Ту су 
Вршачке планине, Белоцркванска језера, 
Делиблатска пешчара, Дунав... Све то 
може постати део туристичке понуде у 
склопу најстарије пруге на Балкану, а ту 
су и занимљивости и природне лепоте на 
румунској страни где пруга пролази. 

Велики део живота посветили сте 
железници. Како је изгледао Ваш лични 
живот?

-Веома сам задовољан својим 
личним животом, својом породицом. 
Оженио сам се супругом Надом, 1985. 
године, непосредно по апсловирању 
на Саобраћајном факултету. Нада је 
Вршчанка,  девојачко презиме јој је 
Репац. Имамо два сина, обојица су 
завршили студије. Млађи Стеван бавио 
се веома успешно кошарком. Играо је и 
у Кошаркашком клубу  „Хемофарм“. Има 
европско злато у млађим категоријама, 
у кадетској конкуренцији.  Старији син 
зове се Ненад. Прошле године се оженио, 
основао је своју породицу. Станујемо 
заједно у једној породичној кући на што 
сам веома поносан, јер то сматрам личним 
успехом, заједничким успехом Надиним и 
мојим. 

Још увек сте у радном односу. 
Планирате ли скоро одлазак у пензију?

-Планирам да се пензионишем ове 
године и да у Савету Града Вршца наставим 
да се борим за Железницу, за њену 
ренесансу на нашим просторима, што ми 
причињава изузетно задовољство. 

У чему је та лепота Железнице?
-Знате, Железница је била велика 

импресија и по њеном рођењу с 
обзиром на технологију рада и на 
стручност и образованост. Исто је 
и сада када смо технолошки толико 
напредни, али Железница још увек 
побуђује јаку импресију, таква грдосија 
која функционише на парни погон.  Те 
импресије су упечатљиве и оне опредељују 
опште расположење према Железници 
у смислу љубави и интересовања. О 
тим снажним импресијама Железнице 
сведочи и један интересантан догађај 
када је један Вршчанин,  у време пуштања 
пруге у Јасенову, дошао да види то чудо од 
железнице. Остала је запамћена његова 
реакција. Рекао је:“Види чуда! Иде шпорет 
и вуче шифоњере!“. Железница је донела 
огроман напредак где год се појавила.  То 
се потврдило и у Вршцу пре 160 година 
када је профункционисала ова наша 
пруга, прва на Балкану. Железница је 
окосница  развоја сваке регије! За Вршац 
је од великог значаја и имплементација 
студије изводљивости за интермодални 
терминал у индустријској зони, што је 
један од приоритета Градског савета. То 
је робно - транспортни центар где би се 
претоварала роба. Европска комисија је 
финансирала израду студије и проценила 
да је то добар и значајан пројекат.  Верујем 
да ће подржати и изградњу и развој тог 
интермодалног терминала што би било 
значајно за Железницу, али и за привредни 
амбијент Града Вршца, јер почетне и 
завршне операције смањује на најмању 
могућу меру, а повећава се конкурентност 
производње.  То је Божји дар. Ту студију 
изводљивости за интермодални терминал 
нема нико у Србији. Само град Вршац. 
А, сада када су дошли велики играчи, 
Кинези са градњом пруге и интермодалног 
терминала у Београду, затим Руси са 
градњом пруге, врло лако можемо да 
доживимо  да нам неко од њих, као знак 
добре воље,  уради тај терминал, као 
део своје мреже и да направи још једну 
фабрику у вршачкој индустријској зони где 
би се запослили наши суграђани. 

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 20, БРОЈ  324, 28 АПРИЛ 
1995.

ОТВОРЕН КЛУБ „С“
У Хотелу „Србија“ од 28. овог месеца још један 

атрактиван простор, Клуб „С“, намењен је високој 
клијентели. У Вршцу је и раније провејавала идеја о 
оснивању клуба привредника, али она до сада није 
реализована. Највећа угоститељска кућа у граду, 
УТДП „Србија“ видела је ту своју шансу схвативши да, 
захваљујућем одговарајућем простору, у потпуности 
може да удовољи намени стварања пријатне оазе за све 
угледне, пословне  и утицајне људе у граду и њихове госте.

У стварању елабората било је низ стручних и 
добронамерних сугестија, а одговор на питање – зашто 
у „С“ клубу - објашњава основне постулате клуба, 
његову функцију, модел рада, значај и почетни утицај 
на привредна и остала збивања у општини, истиче 
Александар Венћилов, директор „Србије“. Клуб „С“ 
ће омогућити стварање основних претпоставки за 
заједничко наступање Вршца у свим сферама живота код 
нас, али и ван граница.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 20, БРОЈ  326, 30. ЈУН 1995.

ЗАМАК ЗНАЊА И КУЛТУРЕ
На десетак километара од Вршца у центру Великог 

Средишта затећи ће вас нестваран призор, бајковит, 
филмски мистичан али ипак стваран.

Иза благих лукова древног каменог зида, који више 
повезује него што дели, заклоњен крошњама дрвећа - 
назире се дворац породице Лазаревић. Друга кућа деце 
Великог Средишта.

 У обичном банатском селу: ушореном, ратарском 
и мирном - никао је некада давно замак. Власник је 
комбинујући градитељске стилове, створио дворац за 
уживање. А данас, то је храм знања и просвете - понос 
и место за одмор и рекреацију целог села. Једна од 

најлепших школа у Војводини. На три хектара негованог 
парка своје место нашли су: тениски, рукометни, 
кошаркашки и одбојкашки терени, као и „дечији градић“ 
за најмлађе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Протекле суботе, на Тргу Константина Спајића, са 
брезе високе 15 метара, спашено је маче старо око 
6 месеци. Спасавање је извео припадник службе за 
спасаване животиња „Animal rescue Serbia“ (АРС) Иван 
Ћосић, иначе вршачки активиста за очување природне 
и културне баштине.

-Захваљујући љубазности станара околних зграда 
успео сам да поставим сидриште за уже на тераси стана 
на другом спрату суседне зграде. Маче се налазило у 
крошњи брезе на око 7 метара висине, да би се касније 
преместила два - три метра више. Највећи изазов 
било је само стабло брезе, које је младо и релативно 
танких грана, до 15 цм у пречнику, и које се повијало 
под мојом тежином. Ипак, полако и сигурно успео сам 
да се попнем до животиње, иако је она била око два 
метра изнад мог ужета. Љуљањем гране успео сам да 
је спустим на око метар изнад себе, одакле сам је и 
дохватио. Маче је било мирно и лако сам га спустио 
на земљу, убацивши га у транспортну врећу, описује 
спасилац животиња

- Цела акција спасавања трајала је око сат времена 
а спасилац је имао подршку комшилука, како моралну, 
тако и практичну. Према речима сведока из суседства, 
маче је до тренутка спасавања било на дрвету већ 
десет сати, и није показивало тежњу да сиђе, што је 
једну од станарки понукало да позове спасилачку 
службу. 

- Хвала храбром и великодушном Ивану Ћосићу и 
АРС-у на брзом одговору на позив и професионалном 
спасавању маце са дрвета, које сами никада не бисмо 
могли да изведемо. Ово је један сјајан дан и пошто је 
при спасавању било много публике, надам се да је цео 
овај догађај учинио да се осећај емпатије поприми 
читав комшилук. Можда ово инспирише још некога 
од посматрача да буде херој и учини несто корисно 
уместо штетног по своју околину, изјавила је Зорана 
Црнојевић, која је са својим вереником помагала 
спасиоцу око опреме, постављања ужета, а потом 
и држала раширено шаторско крило спремна да за 
сваки случај дочека маче. Комшија, за чију терасу је 
уже било причвршћено, каже да му је било и више него 
драго да буде од помоћи у оваквој ситуацији.

- Важно је да покажемо милосрђе и помогнемо 
онима у невољи, било да су у питању људи или 
животиње. И наравно, са тим мачкама које живе у 
нашем крају играју се сва деца у комшилуку, тако да је 
и због њих ово било битн, рекао је Роберт Которман. 

Неколико одраслих и велика група деце која су 
се игарала на тргу у то време, помно су посматрали 
несвакидашњи догађај, наградили су спасиоца 
срдачним аплаузом у тренутку када је ухватио 

малог спашеника, а након спуштања на тле, једна од 
комшиница га је и частила соком.

Незаинтересованост за благостање животиња, 
а у најгорим случајевима и суровост која је била 
укорењена на нашим просторима, полако јењава, а 
срца људи испуњава наклоност, обзир и добра воља. 
Иако су у развијеним земљама Западне Европе и у 
већини држава САД права животиња већ деценијама 
заштићена адекватним законским мерама и 
институцијама као што су спасилачке службе, полиција 
за животиње, у Србији се тек почетком века буди свест 
ове врсте. Борци за права животиња из дана у дан 
формирају све већи број организација, које у последње 
време успевају да побуде интересовање грађанства за 
свој циљ. Од прошле године функционише и АРС, који 
је до сада у Вршцу имао доста успеха. 

- Од јула месеца, када сам почео да се бавим овим 
послом, имао 15-ак акција спасавања, од којих би 
издвојио акцију спасавања младе кукумавке, која је 
бла повређена, па рехабилитована, прстенована и 
враћена у природу, као и акцију спасавања штенета 
из бунара, које је ту убацио власник мислећи да га је 
убио, удраивши га флашом у главу. Против овог лица се 
води кривични поступак. Било је ту и маца и врабаца, 
врана и голубова. Сваки живот вредан је спасавања, 
закључује Иван Ћосић. 

АРС, као и друге организације ове врсте, 
финансирају разне фондација и донације грађана. 
У Вршцу, спасиоца можете контактирати преко 
електронске поште, на адресу banatskilesovik@gmail.
com, а уколико видите животи њу у невољи можете 
позвати 064/821-0200.

В. Јањић

НЕСВАКИДАШЊА СПАСИЛАЧКА АКЦИЈА У ВРШЦУ

МАЛИШАНИ СЕ РАДОВАЛИ 
СПАШЕНОМ МАЧЕТУ

Заслужени аплауз комшија: Иван Ћосић са 
спашеним мачетом

Институт за ратарство и повртарство из Новог 
Сада располаже широком палетом семена домаћих 
ратарских и повртарских врста које сам ствара. Зато 
се све оне једним именом зову новосадске НС сорте и 
хибриди. За дугу традицију и квалитет заслужан је тим 
научних и стручних радника овог Института.

Проф. др Мирослав Малешевић, стручњак 
новосадског Института из области производње 
пшенице, дао је конкретне, 
практичне савете уочи нове 
сетвене сезоне пшенице. Циљ 
је постизање високих приноса 
квалитетне пшенице. Као први 
фактор успешне производње 
пшенице, проф. Малешевић је 
навео поштовање агротехничког рока сетве. Сва 
планирана површина под пшеницом треба да буде 
засејана од 5. до 25. октобра. При томе је неопходно 
водити рачуна о захтевима сорте за роковима сетве. 
Од новосадских сорти, приоритет треба дати сортама 
Победа и Звездана, а затим посејати сорте нешто краће 
вегетације, као што су НС 40С, Симонида и Ренесанса, 
изјавио је проф. Малешевић.

Уз квалитетно обрађено и добро припремљено 

земљиште, следећи фактор који сваки произвођач 
мора да испоштује да би добио максималан принос 
је правилан избор сорте. Предност увек треба дати 
квалитетним сортама. Врхунске по приносу и уз то 
доброг технолошког квалитета су новосадске сорте 
пшенице Симонида и Звездана. Од сорти старијих 
генерација проф. Малешевић препоручује Победу 
и Ренесансу, као и НС 40С, сорту која је омиљена код 

произвођача због изузетних 
приноса, али нешто нижег 
квалитета од поменутих сорти.

Трећи предуслов за 
формирање високог потенцијала 
за принос у наредној години 
је избалансирана минерална 

исхрана. Пре основне обраде у јесен неопходно 
је уношење основног ђубрива. Најбоље је јесење 
ђубрење извршити на основу агрохемијске анализе 
земљишта (хттп://лаза.нссеме.цом). Препорука проф. 
Малешевића је минимум 60 кг Н и 60 кг П пре основне 
обраде земљишта, а остатак потребног Н у пролеће 
у неколико наврата у току прихрањивања. Што се 
тиче калијума, скоро сва земљишта у Србији су добро 
обезбеђена.

ДУГА ТРАДИЦИЈА И КВАЛИТЕТ НОВОСАДСКИХ СОРТИ И ХИБРИДА

СЕТВА ПШЕНИЦЕ

„Спремам се за сетву, сада 
одлучујем какав ће принос 
бити, јер на почетку свега је 

семе!“
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Зоран Топић дечачки је маштао 
о великој играчкој каријери, али 
је због повреде рано морао да 
се опрости од активног играња. 
Међутим, није се удаљио од 
далеко од кошаркашког терена. 
Одлучио је да започне тренерску 
каријеру која траје већ читаве 
24 године. Озбиљан стаж за 
човека који је напунио 42 године 
живота. Причу са Зораном 
Топићем почињемо присећајући 
се времена велике кошаркашке 
експанзије у Вршцу. 

-Имао сам срећу да је у време када 
сам завршио играчку каријеру у Вршцу 
радио легендарни тренер и доајен 
европске и светске кошарке Милан 
Цига Васојевић. Он је са Миодрагом 
Мићом Марјановићем започео нову 
еру вршачке кошарке, када је клуб 
почео да ниже успехе, остварио 
најбољи пласман у својој историји и 
заузео озбиљну позицију у српској 
кошарци. Међутим у том тренутку су 
поред њега радили и млади тренери, 
данас  озбиљни кошаркашки радници 
и стручњаци, попут Јовице Арсића, 
Дарка Тркуље, Јадранке Ћосић, Горана 
Топића, професора Мирослава Славуја. 
Годину дана касније прикључио се и 
Марко Миљуш, тако да је формиран 
тим тренера који је окупљао и обучавао 
вршачку децу.Ти људи су били замајац 
у развоју рада са млађим категоријама 
који ће касније донети велики број 
титула и медаља од пионирске до 
јуниорске конкуренције. 

До тада клуб није имао финансијску 
стабилност, на том нивоу организован 
рад са млађим категоријама па се тај 
период може назвати револуциорним 
у развоју кошарке у Вршцу, пре свега 
када је у питању селектирање младих 
кошаркаша и методе тренирања.

- Управо тако. Финансијска стабилност 
омогућила је да се у клубу врши допунска 
селекција талентима из читаве Србије 
па и шире, јер, хтели ми то да признамо 
или не, наша деца нису генетски 
предодређена да буду висока онолико 
колико то захтева модерна кошарка. 
Због тога су талентоване играчице и 
играчи довођени из других средина, али 
не само они већ и тренери који су својим 
идејама могли да оплемене стручни 
рад. Тренер Пера Родић је, уз помоћ 
тадашњег директора клуба Милана 

Цвркоте, успео да формира изузетан 
јуниорски тим који је изнедрио таквог 
аса какав је био Дарко Миличић. Касније 
су тај рад наставили Зоран Ђурковић, 
Зоран Чарапић, касније Жељко Лукајић 
и Жарко Вучуровић. Уз све титуле 
које смо освајали морам да издвојим 
резултат остварен 2009. године, када је 
екипа Хемофарма била учесник фајнал 
ејта јуниорске Евролиге у Берлину са 
генерацијом играча 1991/92 коју је 
водио тренер Бранко Максимовић а ја 
сам му био помоћник. У полуфиналу смо 
поражени од Лијетувос Ритаса, иако смо 
на три минута пре краја водили са седам 
поена разлике. Примили смо четири 
тројке па су Литванци отишли на мегдан 
ФМП-у финале. Била је то генерација 
коју је предводио Данило Анђушић, а 
ту су још били Лука Игрутиновић, Петар 
Ламбић, Стеван Лекић...

Био је то почетак каријере који је 
обећавао.

- У том периоду самостално сам водио 
пионирску селекцију, али сам учествовао 
у раду кадетске и јуниорске селекције 
и наравно присуствовао тренинзима 
сениорске екипе. Морам да истакнем 
да сам са пионирима Хемофарма био 
надомак титуле шампиона Србије, коју је 
он и освојио, али сам ја био смењен са 

места тренера две недеље пред почетак 
првенства. Дарко Тркуља је преузео 
вођење екипе и касније истицао да 
највеће заслуге за освајање првог места 
припадају мени. Било је то у сезони 
2006/07 у Чачку, пред 2.000 гледалаца. 
Када је тренер првог тима био Мирослав 
Мута Николић, његовим помоћницима 
Дејану Мијатовићу и Кићи Рајковићу 
помагао сам у раду на преподневним 
тренинзима. На тај начин сам прошао 
кроз све селекције у клубу. Мислим да 
сам уз Дарка Тркуљу, у то време, био 
идентификација Кошаркашког клуба 
Хемофарм када су млађе категорије у 
питању. 

Такав рад и резултати нису прошли 
незапажено у нашем националном 
кошаркашком савезу па је Топићу 
поверен рад у регионалном 
тренажном кампу у Пожаревцу који 
је окупљао кандидате за млађе 
селекције репрезентације Србије. 
Топићу је поверен о и вођење 
талентованих српских кошаркаша на 
Фибин камп у Грчкој на коме је радило 
48 младих играча и 12 тренера а 
Топић је проглашен за најбољег. Ипак, 
повлачењем генералног спонзора 

Хемофарма из кошарке срушио 
се и читав концепт дотадашњег 
развоја клуба па је Зоран Топић 
своју амбицију да се бави врхунском 

кошарком морао да задовољи на 
неком другом месту.

- Простора у Вршцу за мене није било 
и морао сам да потражим ангажман на 
другом месту. На наговор пријатеља 
сам 2012. године отишао у Црну Гору, у 
Будву, и укључио се у рад Кошаркашког 
клуба Могрен. Обављао сам функцију 
директора млађих категорија, водио 
кадетску и јуниорску селекцију и 
надгледао рад пионира и млађих 
пионира. Концепт клуба био је такав да се 
из сопствене школе формира сениорски 
тим, међутим сплетом околности до тога 
није дошло, па сам морао да потражим 
нови ангажман.

Завршетак тог ангажмана, крајем 
2012. године отворио је простор 
Топићу да започне интернационалну 
тренерску каријеру. Заслуге за 
то припадају још једном изданку 
вршачке кошаркашке школе, 
некадашњем играчу Кондивика и 
Хемофарма, данас кошаркашком 
менаџеру Саши Топчову.

- Мој пријатељ Топчов предложио ми 
је да заједно направимо кошаркашки 
камп у Бугарској. Он је био менаџер 
кампа, радио на обезбеђивању 

свих услова док је мени препустио 
организацију стручног рада.  Међутим, 
већ после прве године рада запазили 
су ме људи из Пловдива и понудили ми 
ангажман да водим сениорску екипу 
Академика у сезони 2013/14. Клуб је 
тада био у Првој лиги Бугарске, ранг 
такмичења који је пандан нашој КЛС. 
Успели смо да освојимо прво место 
и да клуб, после 18 година вратимо 
у најелитнији ранг Националну лигу 
Бугарске.  Сарадњу смо продужили, у то 
време Влада Вукоичић је водио Балкан 
из Ботева, Нино Марјановић Јамбол, 
успели смо да се пласирамо у плеј - оф, 
међу осам најбољих, међутим опет је 
финансијска криза била узрок прекида 
једне добре приче. Ипак, нисам био 
разочаран јер ми је то искуство помогло 
да се усредсредим на мој наредни 
корак, а то је стварање сопственог 
кошаркашког кампа на Копаонику.

Да ли се може рећи да је оснивање 
“Еко Србија кампа” круна твоје 
досадашње тренерске каријере?

- Моја велика жеља одувек је била да 
створим окружење у којем ће се радити 
као у једној великој породици и у којој 
ће млади спортиста имати све услове 
да се развије. Мислим да сам на добром 
путу и у том смислу сматрам да је 
оснивање Еко Србија кампа најбоље што 
сам до сада урадио. Окупио сам своје 
пријатеље, добре и признате тренере 
који су се доказали у раду у клубовима, 
у репрезентацији и у такмичењу какво је 
Евролига. Највећу помоћ у организацији 
имао сам од Горана Тадића, члана 
стручног штаба Партизана. Већ у првој 
години презадовољан сам оним што 
смо постигли. У раду је учествовао 
велики број промотера, Данило и 
Лука Анђушић, Иван Жигерановић, 
Чеда Витковац, Јован Новак, Тамара 
Радочај, Саша Чађо, Миленко Тепић... 
окупили смо 400 учесника који су 
радили у три смене. Презадовољан сам 
и интересовањем за наш камп, следеће 
године ћемо радити у четири смене. Од 
тренера, у раду кампа учествовали су 
и признати тренери Влада Јовановић, 
Данило Ивановић, Душан Гвоздић, 
Невен Николић, Јован Горец и наравно 
мој брат Горан Топић Ту су били и сви 
тренери млађих селекција београдског 
Партизана. Наравно ништа од тога не би 
било могуће без изузетне помоћи наших 
спонзора, Хеленик Петролеума, Арду 
Спорта и Књаз Милоша. 

Б. Ј.

ЗОРАН ТОПИЋ, ПРЕДСТАВНИК МЛАДЕ ГАРДЕ ВРШАЧКИХ КОШАРКАШКИХ ТРЕНЕРА

СТВАРАЊЕ КОШАРКАШКОГ 
КАМПА КРУНА КАРИЈЕРЕ

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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Књига „Писма из Србије“ 
сатиричара и писца Бојана 
Љубеновића недавно је 
доживела ново издање у Лагуни, 
од када је у врху њених топ 
листа. Роман у форми писама 
које Љубеновићев измишљени 
странац пише објашњавајући 
некоме у иностранству живот у 
Србији, говори о парадоксима 
овдашњег менталитета, обичаја 
и прилика, а како аутор духовито 
каже, „намењен је оболелима 
од митоманије, егоманије, 
повишеног национализма, 
галопирајућег глобализма 
и осталих тешких заразних 
болести“. Књига је награђена 
као најбоља сатирична књига 
признањима „Радоје Домановић“ 
(2014) и „Типар“ (2015. године). 

Љубеновић је аутор књига за 
одрасле и децу: „Трипут сечем и 
опет кратко“, „Трн у оку“, „Партизан 
– Мој фудбалски клуб“, „Црвена 
звезда – Мој фудбалски клуб“, 
„Смејалице“, „Књига за заљубљене 
дечаке“ и „Књига за заљубљене 
девојчице“. Дела су му превођена 
на више светских језика. Члан је 
Београдског афористичарског 
круга и Удружења књижевника 
Србије. 

Имагинарног странца који шаље 
ваша „Писма из Србије“ ова земља 
зачуђује на све начине и у свим 
својим аспектима, међутим, они који 
овде живе већину ствари о којима 
пишете доживљавају као 
подразумевајуће? 

- Многи читаоци 
мог странца називају 
модерним Арчибалдом 
Рајсом, с тим што је овај  
данашњи мало духовитији 
и шармантнији од свог 
славног швајцарског 
претходника. Због тога му 
не треба увек веровати 
када се тобоже ишчуђава, 
јер, сигуран сам, Србију 
врло добро разуме. 
Своју лажну наивност 
вешто користи како би 
ишчепркао још понеку 
особеност овдашњег 
менталитета која га очито 
фасцинира. За један народ 
нема ништа горе него када се помири 
са својим мањкавостима и слабостима 

и када ни не покушава да их исправи. 
Нама то не само да се догодило, већ се 
тај списак свакодневно увећава. 

Иако говори о данашњој Србији, 
не чини се да ће ваша књига бити 

мање актуелна за десет 
или педесет година. Да 
ли се овде ствари икада 
мењају? 

- Нажалост, мењају се 
али углавном на горе. 
Због тога су Домановић, 
Нушић, Стерија, Кочић и  
други наши сатиричари 
и комедиографи тако 
актуелни. Када читате 
или гледате Нушићеве 
комаде имате утисак да је 
он наш савременик, а не 
да их је писао пре скоро 
читав век. Без примисли 
да се поредим са тим 
великанима, врло често 
налетим на свој афоризам 
или причу написану пре 

десет или петнаест година и видим 
да сасвим лепо пасује и данашњим 
властољупцима. Због тога верујем да 
ће све оно што пише у 
„Писмима из Србије“ бити 
актуелно и кроз неколико 
деценија. Верујем, али 
се томе не радујем, јер 
ће то значити да ни за 
педаљ нисмо разумнији и 
паметнији него данас. 

 „Писма из Србије“ убрајају се 
међу најчитаније сатиричне књиге, 
а овенчана су и наградама „Радоје 
Домановић“ и „Типар“. Шта су то 
публика и критика препознале у 
вашој књизи? Истину? 

- Да, ова књига је добила све 
најзначајније домаће и регионалне 
награде из области сатире и убедљиво 
је најчитанија књига савремене српске 
сатире. Нисам сигуран да знам шта је 
публику баш толико привукло к њој, али 
претпостављам да људи воле када неко 
наглас, храбро каже оно што они мисле. 
Уз то, књига је проткана благим хумором, 

а читаоци су жељни смеха па макар и 
на свој рачун. Мој измишљени странац 
је опет лукаво искористио ту српску 
особину па је својим „домаћинима“ у 
лице сасуо многе истине које им на 
сериозан начин можда не би ни смео  
рећи. 

„Писма из Србије“ представљали 
сте и у иностранству. Да ли их публика 
боље разуме овде или негде одакле 
ипак располаже извесном дистанцом? 

- Да, били смо у Бечу, Цириху, 
Франкфурту, а пре неколико дана и у 
Будимпешти. Књигу смо представили 
углавном нашим људима који тамо 
живе и могу рећи да је фантастично 
примљена. Некима је послужила као 
подсетник на српске обичаје, особености 
и парадоксе и такви су се лепо забавили, 
а неке је подсетила због чега су морали 
да оду из Србије и такви се баш и нису 
смејали, више им  је стајала кнедла у 
грлу. Књижари ми кажу да људи врло 
често купују ову књигу и шаљу својим 
пријатељима у иностранство. 

Аутор сте и неколико књига 
намењених деци. Да ли је лакше 
засмејати децу или одрасле? 

- То је најлепши део мог 
књижевног рада. Имам две 
књиге афоризама за децу, 
а недавно сам објавио и 
„Књигу за заљубљене 
дечаке“ и „Књигу за 
заљубљене девојчице“, 

духовите романе за децу, својеврсне 
приручнике за заљубљивање. Засмејати 
децу много је теже него одрасле, јер су 
деца искрена и без пардона ће вам ставити 
до знања ако сте подбацили или модерно 
речено ако „смарате“. Одрасли су много 
лицемернији, док сте ту смејаће вам се 
у лице, а чим се окренете смејаће вам се 
иза леђа.  Ја се као писац не бавим лаким 
хумором, у мојим афоризмима и текстовима 
не врви од псовки и баналности којима се 
наша публика тако радо смеје, навикао сам 
да до осмеха идем тежим путем. 

Шта вас засмејава? 
-Једна од особина наших људи која 

ме одушевљава је њихов смисао за 

хумор. Има га свуда, од оних који пију 
пиво испред драгстора, или гледају 
утакмице у недељно преподне 
до оних на Фејсбуку и Твитеру. Тај 
наша урођена духовитост ме држи у 
уверењу да није још све пропало и да 
за нас има наде. Увек ме насмеје Љуба 
Живков, колумниста „Времена“, моје 
колеге из „Њуз нета“, брилијантни 
Борис Дежуловић, „Симсонови“, 
понеки стари, домаћи филм и 
наравно афоризми мојих другара из 
Београдског афористичарског круга. 

Т.С. 

КУЛТУРА

ЕКСЛУЗИВНО ЗА ВРШАЧКУ КУЛУ ПИСАЦ И АФОРИСТИЧАР БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ: 

НАВИКАО САМ ДА ДО ОСМЕХА ИДЕМ ТЕЖИМ ПУТЕМ  

„Људи воле 
када неко наглас 

каже оно што они 
мисле“ 

ИМА ЈЕДНА ЗЕМЉА... 
По вашој књизи настала је и 

монодрама „Има једна земља“ у 
извођењу Јовице Јашина. Јесте ли 
открили неке нове аспекте свог дела 
после ове драматизације? 

- Писцу је увек интересантно да види 
како изгледа када његове рече оживе. 
Морам признати да сам имао одређене 
сумње у намеру зрењанинског глумца 
да од ове књиге направи монодраму, 
али сада морам да признам да је 
он то мајсторски урадио. Пре пар 
дана у Српском културном центру у 
Будимпешти добио је вишеминутне 
аплаузе. Представу „Има једна земља“ 
Јовица игра на два начина, чешће као 
комедију, али понекад изабере она 
тешка и озбиљна „писма“ па то буде  
класичан драмски текст. Када изговори 
последњу реченицу: „Живот у Србији је 
као пластично цвеће, издалека изгледа 
као прави, али није, прави живот 
другачије изгледа“, публика из сале 
изађе са осећајем да је неко све време 
тукао испод појаса. Тада осетим благу 
кривицу јер ми се чини да сам према 
овој земљи можда био прегруб, али 
онда прођем поред киоска, погледам 
насловне стране новине и схватим да 
нисам... 

„За један народ 
нема ништа горе 

него када се 
помири са својим 

мањкавостима 
и слабостима 
и када ни не 

покушава да их 
исправи. Нама 

то не само да се 
догодило, већ 

се тај списак 
свакодневно 

увећава“ 
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Књижевна општина Вршац 
организовала је прошлог викенда по 
пети пут књижевну манифестацију у 
знак сећања на свог дугогодишњег 
председника и главног уредника – 
Септембарске дане Петру Крдуа. И 
ове године, Крдуови поштоваоци и 
љубитељи књижевности имали су 
прилику да присуствују књижевним 
промоцијама, али и да погледају једну 
несвакидашњу изложбу. 

Наиме, иако су биографија и 
библиографија Петру Крдуа познате 
многима, његове ликовне радове до 
сада је имао прилику да види једино 
узак круг блиских пријатеља, због 
чега је интересовање за изложбу 
цртежа и пастела под називом „Обриси 
муње“ било изузетно. Крдуови 
радови представљени су у галерији 
Конкордије, а изложбу је отворио др 
Драшко Ређеп. 

- Крду је био тотални човек и 
тотални песник, а ова његова дела у 
бити су ликовни есеји, слободне слике 
једног ишчезлог времена које још увек 

траје, иако припада двадесетом веку – 
рекао је Ређеп. 

- За мене је Крду пре свега био 
песник, али када се неко роди као 
уметник и не живи живот већ уметност, 
онда све чега се дотакне постаје дело и 
јединствени догађај. Та његова позната 
двојност у песмама, оно је што видите 

и данас – речи и боје. То је његова 
судбински задата двојност – нагласила 
је Ана Крду. 

Управо у складу са овом двојношћу, 
стоје и Крдуови изложени радови, 
сваки потписан његовим стиховима. 

- Петру Крду је најчешће певао 
сликама, а сликао у ритму, не новог 
реда него наосвојеног дармара маште. 
Није он само љубичасти звук нашег 
панонског сумрака узнео до симбола 
него је у новом разазнавању палете 
достојне Рембоа, полазио на једно од 
својих имагинарних путовања. Као 
стари мајстори, Крду је увек уочавао 
две могућности у простору слике – 
истиче Ређеп. 

У оквиру Септембарских дана 
Петру Крдуа представљене су и књиге 
„Погрешно“ Ђорђа Д. Сибиновића и 
збирка поезије „Мост до измаштаних 
вртова“ Саше Стојанова. О роману 
„Погрешно“ говорили су др Драшко 
Ређеп, Ненад Шапоња и Ђорђе Д. 
Сибиновић, док су одломке читали 
Сања Вукелић и Александар Јовановић. 
Песничку књигу Саше Стојанова 
представио је Александар Јовановић. 

Т.С. 

ОДРЖАНИ СЕПТЕМБАРСКИ ДАНИ ПЕТРУ КРДУА 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА КРДУОВИХ 
ЦРТЕЖА И ПАСТЕЛА 

Од среде, 28. септембра, Народно позориште „Стерија“ на 
репертоару има још једну дечију представу. Реч је о представи 
„Страшило и другари“, насталој по тексту Бојане Иванов Ђорђевић 
и у режији Ивана Ђорђевића, намењеној, како у НП „Стерија“ кажу, 
предшколцима, али и много старијој публици. 

-Нову сезону настављамо у истом ритму, веома брзо излазимо 
са премијером. Вредно је пажње да у овом тренутку НП „Стерија“ 
има шест дечијих представа на репертоару, што се није догодило 
од оснивања Позоришта. Веома интензивна брига о најмлађој 
популацији, знак је да Позориште размишља о будућности и 
долазећој позоришној публици – рекла је Вера Недељковић, 
организатор у НП „Стерија“. 

Настала на трагу истраживања предшколске публике, 
представа „Страшило и другари“ завршни је део процеса 
радионичарског рада који је повезао ствараоце и публику 
представе знатно пре њеног настанка. Сценографкиња Софија 
Лучић, костимографкиња Сенка Ђорђевић и ауторка текста 
одржале су циклус радионица по свим објектима Предшколске 
установе „Чаролија“ у Вршцу на којима је централни лик овог 
комада – Страшило, настајао поступно, како у драматуршком, 
тако и у естетско-луткарском домену. У представи играју Моника 
Болдовина Бугле, Вања Радошевић и Иван Ђорђевић, а музику 
потписује Момир Цветковић. 

- Представа ће се играти на великој сцени, међутим, биће и 
адаптирана за децу од три до шест година, тако да ћемо имати још 
једну премијеру на малој сцени. Циљ нам је да поступно дођемо до 
беби театра и упутимо поруку да позориште мора да размишља о 
будућим гледаоцима – рекла је Бојана Иванов Ђорђевић. 

У НП „Стерија“ најављују да ће сваке недеље у 11 часова на 
њиховом репертоару бити по једна дечија представа. Цена 
улазница за ове представе је 120 динара, док се за организоване 
посете одобрава попуст. 

Премијера представе „Страшило и другари“ одржана је на 
дан славе НП „Стерија“, Свети Порфирије, заштитник глумаца 
и позоришних уметника, а овим поводом уприличено је још 
неколико догађаја. Заинтересовани су у среду имали прилику 
за дружење са Радомиром Путником, знаменитим театрологом, 
драматургом и писцем, док је у четвртак др Милан Игњатовић 
Ињац одржао предавање на тему: „Глумац као лик и глумац као 
личност – стрес и/или трансформација“. 

Вечерас (петак, 30. септембар) у свечаном салону Народног 
позоришта „Стерија“ приређује се јавно читање драме „Велика 
пауза“ др Милана Игњатовића Ињца. 

Т.С. 

НОВА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ „СТРАШИЛО И ДРУГАРИ“ У НП „СТЕРИЈА“

ПРЕМИЈЕРА ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ
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ПО ТРАДИЦИЈИ ЕКСТРЕМНО КВАЛИТЕТАН “ИЗАЗОВ”

ФОТОРЕПОРТАЖА

Клуб екстремних спортова “Изазов” из Вршца, град Вршац 
и Бициклистички савез Србије на Вршачким планинама, 
организовали су девету МТБ трку “Вршачки изазов”, која је 
уједно и последња трка ове сезоне у Купу Србије. Организатор 
и домаћини МТБ такмичења “Вршачки изазов” уприличили 
су свечани дефиле и проглашење победника, најбољима 
уручили медаље, као и вредне новчане награде у класи елите. 
Претходног викенда (15. - 18. септембра), Клуб “Изазов” био 
је организатор традиционалног такмичења у слободном 
пењању. Стене вршачких планина идеалне су за ову екстремну 
спортску дисциплину која из године у годину има све више 
поклоника а такмичење све више учесника. Председник 

“Изазова” Милош Лазаревић на свечаном затварању ових 
манифестација захвалио се Бициклистичком савезу Србије 
на указаном поверењу, а руководству Града Вршца и свим 
спонзорима на изузетној помоћи. Наравно, популарни Лаза 
не би био жива легенда да се није потрудио да манифестације 
оплемени додадтним пикантеријама, па су на журци у потпуно 
обновљеним просторијама клуба уживали радозналци који 
су се опробали у слек лајнингу, љубитељи добре музике, али и 
гурмани у правом ловачком гулашу. Аутор фотографија Горан 
Киџин побринуо се да уживају и читаоци “Вршачке куле”.

Б. Ј
Фото: Г.Киџин
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ФОТОРЕПОРТАЖА
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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 

1084
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. 061/65-65-933 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. 

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-
58-94.

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.

П р о д а ј е м 
једнособан стан 43 
м2, приземље, у 
Вршцу, ул. Архитекта 
Брашована  8 (код 
Железничке станице 
и Пољопривредне 
школе) Звати од 21 до 
22.30 сати на тел. 805-
095

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

Продајем  трособан 
стан у центру 
Алибунара. Тел. 064/15-
11-983.

Продајем новију 
кућу у Вршцу, 
сређена, ПВЦ 
столарија, комплетна 
и н ф р а с т р у к т у р а . 
Могућност исплате у 
ратама. Тел. 060/66-07-
901.

На продају кућа у 
Избишту, нова градња, 
приземље и спрат 100 
м², плац са баштом 18 
ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем кућу у 
Гундулићевој 31, Вршац. 
Тел. 063/764-91-04.

Продајем приземну 
кућу у Вршцу, 5,4 ара 
плаца , ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. 
Тел. 061/65-65-933 и 
063/70-144-81.

Продајем стан 
од 50,20 м2. Бул. 
Ж. Зрењанина 89. 
Једнособан. Тел. 
064/429-54-83.

На продају сређена 
кућа од 100 квадрата у 
близини центра града. 
У ул. Николе Тесле 49. 
Тел. 807-322 и 064/27-
17-446.

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

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

Запосленој девојци 
потребна кућа за 
становање и одржавање. 
Тел. 064/389-27-38 и 2101-
623.

Издајем собе – лежаје 
за раднике (самце), 
употреба купатила. Тел. 
063/551-403.

И з д а ј е м 
п о л у н а м е ш т е н у 
гарсоњеру на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) 
на првом спрату, зграда 
преко пута Педагошке 
академије. Усељив од 1. 
октобра. Тел. 064/170-98-
41.

Издаје се намештена 
гарсоњера у центру 
Београда, ул. Далматинска.
Тел. 013/834-324 и 063/77-
31-585.

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 
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 
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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 –
Јадранка“кабинет, 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 
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. 

М у ш к а р а ц , 
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 преградна 
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.

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 
(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.

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.

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.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
На продају 4 челичне 

фелне 13 од опел корсе, 
електрични шпорет 
са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

Продајем дрвени 
регал, гардеробни и 
стаклени, 3м, кауч, две 
фотеље, сто. Повољно, 
Скоро ново. Тел. 064/186-
52-44. 

Продајем вунени 
тепух 4 х 3 м. Нов. Тел. 
064/186-52-44.

Продајем скенер А4 
формата без кабла и 
пуњача и један ЦД плејер. 
Цена по договору. Хитно и 
повољно. Тел. 069/266-99, 
063/74-22-013 и 013/835-
129.

Продајем регал два 
гардеробна дела и један 
стаклени део, дужина 4 м. 
Скоро нов. Повољно. Тел. 
064/186-52-44

Продајем дрвени 
месарски сто 3х1,5 м 
очуван. Повољно. Тел. 
064/18-65-244.

На продају велики 
круњач „Чаковец“ и два 
плуга једнобразни и 
двобразни. Тел. 062/344-
014 и 013/28-24-932.

Продајем двокрилне 
дупла дрвене прозоре са 
пластичним ролетнама, 
добро очувани. Цена 35 €. 
Тел. 063/187-16-73 и 807-
793.

Продајем комплет за 
клање свиња ( тучани 
казан, пећ, корито, 
дрвени сто 3х1,5 м), 
повољно, све у добром 
стању. Тел. 064/18-65-244.

Продајем добро 
очуван казан за ракију од 
100 литара (свега 7 казана 
печено), казан је плитак 
а широк са комплетним 
додацима. Цена 700 
еура, могућ договор. Тел. 
064/477-28-40 и 069/ 290-
69-53.

На продају 
2 плафоњерке, 
е л е к т р о г р е ј а ч е 
“Иколаин“. Инфрацрвени 
зраци снаге 800W, еко – 
чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични 
котао од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, 
некоришћен, гаранција 
до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 
065/33-55-343

Продајем нов 
факс апарат, делове 
за компјутер, раван 
монитор, скенер и 
штампач марке „Епсон“, 
тастатуру и камеру, 2 
тепиха и тепих стазу 
0,90х4 м. Тел. 806-527.

П р о д а ј е м 
комбиновани електрични 
шпорет, хармоника 
врата, санитарије 
половне са ормарићима 
и огледалом за купатило, 
вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за 
куцање, метална врата 

са прозором, унутрашња 
врата. Тел. 065/803-16-06.

Продајем шиваћу 
машину „Багат“. 
Повољно. Тел. 068/40-34-
410.

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

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 20. до 26. септембра на територији Града Вршца 

преминуло је 10 лица:
Марија Керчобан (1933), Милица Недић (1937), Драган Јанков 

(1955), Божица Вакареско (1949), Слободан Путник (1945), 
Момчило Ранић (1943), Душан Моромилов (1947), Тихомир 
Максимовић (1968), Јелена Цветковић (1969), Марија Манчу 
(1937).

Дана 1. октобра 2016. године 
навршава се тужних пет  година  
како је престало да куца срце 
нашег сина,оца,супруга, стрица и 
девера  

РАНКО ПЕТРОВ
1957-2011.

Време пролази и не лечи бол за 
тобом, заборав не постоји. 

И после пет година туга и бол су 
исти, као туга када си нас напустио.

Мајка Милица, отац Жарко,ћерке 
Јелена и Анђела, син Жарко,супруга 
Снежана,братанци Драган и Давид са 
породицом и снаја Јованка

Време пролази, а ви сте нам увек у мислима и срцима.
Снежана и Златко са породицама

ПЕТРА
1999-2016.

СТОЈАН
2004-2016.

СЕћАЊЕ 
на драге родитеље

ПЕЦИКОЗА
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НАЈСМРТОНОСНИЈИ МИНЕРАЛИ 
КОЈЕ СМО ИКАДА ИСКОПАЛИ 

Драгоцени минерали покрећу савремени 
свет, будући да су присутни у скоро свему – од 
електричних кола до посуђа. Они су такође 
неки од најотровнијих материјала познатих 
науци и њихово ископавање се показало толико 
опасним, да су неки апсолутно напуштени и не 
користе се више у индустријској производњи. 

Ово је девет најотровнијих минерала које смо 
икада ископали. 

Цинабарит (HgS) 
Живин сулфид, познатији као цинабарит, 

био је наш примарни извор хемијског елемента 
живе од најранијих дана људске цивилизације. 
Жива је традиционално коришћена као боја за 
керамику и тетоваже, мада се данас користи у 
разној научној опреми попут термометара и 
барометара, као и у бројним применама у тешкој 
индустрији, нпр. за рекултивацију племенитих 
метала и производњу хлора, а да не помињемо 
прекидаче од живе који омогућавају да модерна 
електроника ради. 

Међутим, када оксидише, елемент производи 
метил-живу и диметил-живу, два токсична 
једињења која изазивају непоправљиву штету 
нервном систему деце. Смртоносне су у малим 
количинама и могу се апсорбовати путем 
респираторног тракта, црева или коже. Због 
тога, скоро све индустрије наведене горе су већ 
избациле живу из употребе или су у процесу 
избацивања. 

Пирит (FeS2) 
И сумпор и сумпорна киселина коришћени 

су интензивно у индустрији. Сумпор се може 
наћи у свему од шибица и аутомобилских гума, 
до фунгицида и фумиганата, док сумпорна 
киселина представља кључну компоненту 
многих индустријских процеса прављења од 
пигмената до експлозива. Уз то, некада је само 
пирит, минерал који формирају гвожђе и сумпор, 
био место на коме се сумпор могао наћи. 

То је довело до интензивног ископавања 
пирита, која су имала разарајуће ефекте на 
природну средину, будући да су јаловишта 
сулфидних рудника укиселили подземне воде 
и оближње системе. Поред тога, пирит има 
лошу наивку да се спонтано запали када се 
нађе у слојевима угља и када се изложи ваздуху, 
ослобађајући веома токсичне метале попут 
арсена у атмосферу. 

Због тога многи рудници угља прскају прах 
од кречњака на новоископане слојеве угља – 
он успорава егзотермичку оксидацију реакцију 
руде довољно да спречи експлозију. 

Пирит се више не ископава комерцијално, 
пошто је откривено да сумпор може лако да се 
прикупи као секундарни производ процесовања 
природног гаса и нафте. Данас се ретко где 
ископава, осим за потребе узорака. 

Флуорит (CaF2) 
Овај предивни зелени драгуљ је састављен 

од калцијум-флуорида. Обично се налази у 
жилама других руда попут гвожђа, угља и бакра. 
Минерал се може користити за топљење, мада се 
чешће виђе у накиту и сочивима телескопа. Када 
се помеша са сумпорном киселином, флуорит 
производи водоник-флуорид, важну претечу 
индустријских хемикалија. 

Међутим, флуорит може бити опасан како 
за оне који њиме рукују свакодневно, тако и за 
оне који живе близу рудника флуорита. Флуорит 

садржи флуорин, растворљив минерал који лако 
отиче у залихе подземних вода и може да се 
удахне у плућа уколико се издроби у прах или 
уколико се запали у пећи на угаљ. 

Једном када је флуорин у телу, он узрокује 
скелетну флуорозу – болну болест која слаби 
кости и оштећује зглобове. Многе руралне 
заједнице широм Индије, Кине и остатка 
Југоисточне Азије су погођене епидемијом 
болести због тога што људи пију контаминирану 
воду или удишу минерал путем ваздуха. Само у 
кинеској провинцији Гуејџоу процењује се да 
има 10 милиона оболелих. 

Кварц (SiO2) 
Од оптике и електронике, до абразива и 

кресива, кварц је други најуобичајенији минерал 
у Земљиној кори и уједно најраспрострањенији 
минерал који човечанство користи. Заправо, 
верује се да је његова вредност као кресива 
(кварц производи дуготрајну варницу кад са 
удари у гвожђе) подстакла најранију рударску 
активност људи. 

Данас, пијезоелектирчни кристали кварца 
су свеприсутне компоненте у радијима и 
електричним сатовима. 

Само немојте да га измрвите и удахнете – 
осим уколико не желите да болујете од силикозе. 
Ову респираторну болест карактеришу натекла 
плућа и лимфне жлезде што отежава дисање. 
Обично се то дешава након 20 и више година 
изложености, међутим неки симптоми се могу 
јавити и након само 5 до 15 година. 

Уколико заграбите шаку кварцове прашине 
и имитирате Ал Паћина у филму „Лице са 
ожиљком“, можете изазвати акутну силикозу 
услед чега ће вам се плућа испунити течношћу, а 
ви ћете се удавити у сопственим соковима. 

Такође можете добити и рак плућа. Будући 
да је болест тесно повезана са одређеним 
индустријама, попут рударства, абразива и 
стаклореза, радници су обавезни да носе 
специјалне маске како би избегли унос. 

Галенит (PbS) 
Галенит је руда из које добијамо олово. 

Римљани су волели олово – користили су га у 
свему од цеви, преко боја и посуђа – а ми се и 
данас ослањамо на њега: олово се најчешће 
налази у батеријама и мецима, штитовима од 
високе енергије (попут покривача рендгенских 
зрака и омота нуклеарних реактора), а некада и 
као додатак бојама и бензину, као и складишни 
раствор за корозивне хемикалије. 

Олово није лоше као жива, која вас одмах 

убије, али се не избацује из вашег система. Олово 
се акумулира током година и временом достиже 
отровне нивое. Једном када се то деси и ви и ваша 
деца ћете платити цену, будући да је отровност 
олова канцерогена за вас и тератогена (узрокује 
озбиљне урођене дефекте) за ваше потомство. 

Фенакит (BeSiO4) 
Фенакит се копа као драги камен и због 

драгоценог садржаја берилијума. Берилијум 
је био претеча многих керамичких материјала, 
све док људи нису схватили да удисање 
берилијумске прашине изазива берилиозу 
– хроничну берилијумску болест (ЦБД). Она 
је попут силикозе, али много тежа и такође 
хронична. 

Не опорављате се од ЦБД-а простим 
смањењем излагања берилијуму. Једном када 
је имате, имате је доживотно. Суштински, ваш 
плућа постану супер-осетљива на берилијум, 
што изазива алергијску реакцију која у плућима 
изазива мале чворове и грануломе. Ти грануломи 
отежавају дисање и могу довести до болести 
попут туберкулозе. 

Ерионит 
((Na2,K2,Ca)2Al4Si14O36•15H2O) 

Ерионит је члан породице зеолита, класе 
влакнастих силикастих минерала који се 
често називају молекуларна сита захваљујући 
својој практичној способности да селективно 
филтрирају (путем апсорпције) специфичне 
молекуле, како из атмосфере, тако и из течности. 

Ерионит се налази у вулканском пепелу и 
често се користи као катализатор за допинг 
племенитих метала који се користе за разбијање 
угљоводоника и као компонента ђубрива. 

Ерионит веома личи на минерале азбеста и 
штету људима на скоро исти начин: мезотелиом. 
То је примарна и специфична „индустријска“ 
болест, или је барем била док нисмо схватили 
да изазива супер-рак и док нисмо обуставили 
ископавање минерала у касним 1980-им. 

Хидроксиапатит (Ca5(PO4)3(OH)) 
Фосфор у вашем баштенском ђубриву и 

флуорид у вашој води из чесме највероватније 
потичу од стене попут ове, а која се зове апатит. 
Ови фосфатни минерали имају три врсте, од 
којих свака садржи другачије нивое ОХ, Ф или 
Цл јона – хидроксиапатит је главни састојак ваше 
зубне глеђи, а флуорапатит гради оно што се сипа 
у залихе градске воде како би се спречио каријес. 

И док су јаки зуби и јаке кости добра ствар, 
изложеност хидроксиапатиту (било рударењем, 
било обрадом) ће створити наслаге минерала на 
срчаним залисцима, ефикасно их скамењујући. 

Крокидолит 
(Na2(Fe2+Mg)3Fe3+2Si8O22(OH)2) 

Поздравите најопаснији материјал на свету: 
крокидолит, познатији као плави азбест. Некада 
је широко коришћен за бројне комерцијалне 
и индустријске примене захваљујући својој 
снажној, флексибилној природи и отпорности 
на ватру – од плафонских плоча и материјала за 
кров, до термоизолације. 

Међутим, 1964. године доктор Кристофер 
Вагнер је довео у везу азбест и мезотелиом и 
тржиште ових производа се урушило преко 
ноћи. Нажалост, чишћење азбестом обложених 
зграда широм земље је потрајало много дуже и 
траје чак и данас. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА 
1. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан 

2. Казна за грех – Молитва за опроштај, 
Јелена Бачић Алимпић 
3. Папина кћи, Дарио Фо 
4. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
5. Душан Силни, Лука Мичета 

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

Егзипери 

2. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 
Пишон 

3. Брзе машине, група аутора 
4. Змајева ризница, Јован Јовановић 

Змај 
5. Испричај ми причу – Три прасета, 

Група аутора 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Нина – Колорс ов мај лав 

2. Вања Мишић – Прстима 
3. Д Зу – Бум! 
4. Френки, Контра, Индиго – Био сам ту 
5. Артан Лили – Професионалци 
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ШТА УТИЧЕ НА ТЕЖИНУ ВАШЕГ ДЕТЕТА? 
Кад постанете родитељ, ваша је најважнија 

брига колико ћете често хранити бебу и колико 
ће она добијати на тежини. Ако беба стално 
добија помало на тежини, бићете уверени да је 
исправно храните и да је беба здрава. Притом 
врло лако можете упасти у замку да упоређујете 
своју са другим бебама.

Многе маме могу постати врло забринуте 
ако њихова беба не добије на тежини сваке 
недеље онолико колико се очекује. Зато је 
важно запамтити да је свака беба особа за себе 
и да треба гледати начин на који ваша беба 
добија на тежини и на који расте. 

Шта одређује тежину? 
Има много разлога због којих ће се тежина 

ваше бебе разликовати од тежине свих осталих 
беба.

1. ГЕНЕТИКА 
Ваша је беба наследила гене од вас и од свог 

оца, и они играју велику улогу у одређивању 
њене тежине и висине. Двоје ситних и мршавих 
људи најчешће могу очекивати да ће имати 
ситну бебу мање телесне тежине, док ће високи, 
снажно грађени родитељи највероватније 
имати тежу и вишу бебу. Метаболизам ваше 
бебе (који је такође одређен рођењем) такође 
ће одредити хоће ли ваша беба, кад порасте, 
моћи јести шта год пожели, а да се притом не 
удебља, или ће морати пазити шта једе. 

2. ПОЛ 
Табеле раста према којима се израчунава 

напредовање детета разликују се за дечаке и 
девојчице јер и једни и други добију на тежини 
на другачији начин и у другачије време. Дечаци 
су најчешће тежи и виши од девојчица истог 
доба. Девојчице које су при рођењу имале 
просечну тежину, за годину дана добиће у 
просеку око 8,9 кг, док ће дечаци добити око 
10 кг.

3. РАСТ
Табеле раста које се код нас употребљавају, 

заснивају се на просечној тежини и висини беба 
беле расе.

Ако је беба нпр. азијске расе, она ће 
највероватније бити мања и лакша од просека 
беба беле расе, а бебе црне расе нагињу да буду 
дуже и теже. Према томе ће се одвијати и њихов 
раст.

Још неки утицаји

Ако се ваша беба родила у предвиђеном 
термину, али мале тежине, што је можда 
последица проблема са постељицом, она 
може бити врло захтевна и похлепно јести 
првих неколико недеља, како би надокнадила 
тежину коју је требала добити пре рођења. Ако 
је биолошки предвиђено да ваша беба буде 
већа, она ће врло брзо после порода добијати 
на тежини и висини.

1. Темперамент

На тежину ваше бебе такође утиче и 
чињеница пуже ли ваша беба уоколо већ са 
шест месеци, или је савршено срећна ако само 
седи и игра се са својим играчкама, а већ јој 
је десет месеци. Ако је ваша беба активна и 
мобилна, она ће трошити калорије много брже 
него беба која мирно седи на једноме месту. 
Али чим беба почне ходати, најчешће нестану 
сви трагови оних слатких «бухтлица» на ногама. 

2. Болести
Ако је у првих неколико недеља после 

порођаја ваша беба била болесна, може 
успорено добијати, а понекад чак и губити на 
тежини. Исто тако, ако ваше дете пати од неких 
проблема при храњењу, нпр. има расцепљено 
непце, требаће јој посебна брига и начин 
исхране.

Како ће расти? 
Најчешће се као правило наводи да би 

беба требала удвостручити своју порођајну 
тежину са шест месеци, а удвостручити са 
годину дана. То можда може бити тачно за 
бебе које су просечне по тежини и висини, али 
за оне које су много теже, или лакше, не мора 
бити тачно. Малене бебе могу удвостручити 
своју порођајну тежину већ у три месеца, док 
великим и тешким бебама може требати и више 
од годину дана да утроструче своју тежину. Све 
су бебе међусобно различите и треба гледати на 
начин на који добијају на тежини кроз неколико 
недеља и месеци. Затим то треба упоредити са 
бебином дужином и опсегом главе и тек тада 
видети развија ли се беба пропорционално.

Превише ухрањене бебе
Гојазност је проблем у порасту, и како расте 

проценат одраслих који су гојазни, тако расте и 
проценат деце која су тежа него што би требала 
бити. Ако ваша беба у добу од две и по године 
има превелику тежину (према таблицама 

тежине и висине), онда нагиње гојазности. 
Стручњаци се слажу да гојазне бебе најчешће 
израсту у дебелу децу, која затим, као одрасли, 
имају проблема са тежином. Често и родитељи 
гојазне деце говоре да су та деца и као бебе 
била гојазна. 

Ако мислите да би и ваша беба могла бити 
гојазна, провера и поређење бебине тежине и 
висине може упозорити на проблем. Ако беба 
добија на тежини много брже него што расте, 
можда гомила превише калорија. Ретко је тај 
проблем видљив пре него што беба почне јести 
тврду храну. Тада родитељи постану претерано 
одушевљени тиме што је беба почела јести и 
занемарују на млеко које би требало имати 
највећу улогу у бебиној исхрани све до првог 
рођендана. 

Ако сте забринути да ваше дете постаје 
све дебље, проверите количину слатке хране и 
пића коју дете поједе у  току дану и покушајте то 
смањити. Смањити жељу за слатким док је дете 
мало може значити мање проблема са тежином 
после. Добра је идеја водити дневник исхране 
у који се уписује све што дете поједе (и врсту 
и количину хране) јер пружа могућност да се 
размисли о томе шта дајете својем детету. 

Неухрањене бебе
Неке су бебе природно малене, али док 

добијају на тежини и док расту нема разлога 
за забринутост. Ипак, ако беба губи на тежини, 
или ако не добија на тежини неколико месеци, 
треба свакако посетити лекара. 

Поремећај раста значи да беба кроз три и 
више месеци губи на тежини, одбија јести или 
једе врло мало и не добија на висини. Узроци 
поремећаја раста могу, али не морају бити 
органске природе. Органски узроци повезани 
су са физичком болешћу, као што су нпр. 
болести срца или бубрега, алергије на храну, не 
подношење глутена у храни и сл. Неоргански се 
узроци односе и резултат су слабе и недовољне 
исхране бебе у односу на њене потребе. У том 
случају треба се обратити педијатру и лекару, 
који ће пронаћи проблем и предложити 
промене у начину бебине исхране које треба 
спровести. 

Савети о исхрани
Бебе имају врло мален желудац, а имају 

потребу за сразмерно великим бројем 
калорија – током прве године 50% потребних 
калорија морају добити из извора масти. 
Мајчино млеко и адаптирано млеко имају 
висок проценат масноћа, и често се проблеми 
у исхрани беба јављају управо у време када се 
смањује исхрана млеком, а у бебину исхрану 
уводи друга врста хране. Родитељи тада често 
хране бебе кашицама од воћа и поврћа, али 
притом не појачавају калоријску вредност 
додавањем пахуљица или млека. Неки дају 
беби једноставно део своје хране, тј. од својег 
оброка, коју бебе могу јести, нпр. пире од 

кромпира са преливом од меса, уместо да дају 
храну прилагођену беби. 

Стручњаци препоручују пуномасно млеко 
до најмање треће дететове године, а најбоље 
до пете, како би дете добило довољно калорија. 
Ако ваше дете не воли млеко, дајте му уместо 
тога довољно меса или махунарки, сира, јаја 
и јогурта, или му понудите храну која садржи 
млеко, нпр. пудинг, пиринач на млеку, пахуљице 
с млеком итд. 

Анемија
Анемија или недостатак гвожђа такође је у 

порасту код мале деце. Главни узрок сматра се 
лоша исхрана и избирљивост детета – многи 
малишани не воле јести месо, које је добар 
извор гвожђа. Док део стручњака препоручује 
давање пуномасног уместо адаптивног млека 
од годину дана, неки се с тим не слажу и 
сматрају да то може изазвати додатне проблеме 
јер је адаптивно млеко обогаћено гвожђем 
којег нема у толикој мери у обичном млеку. Са 
годину дана бебе се почињу и саме хранити 
и почињу бити избирљиве, па ако им се још 
увек даје адаптивно млеко, то може помоћи у 
превенцији анемије – сматра део стручњака. 
Њихов је предлог да се детету настави давати 
адаптивно млеко до 18. месеца. 

Други добри извори гвожђа су пшеничне 
пахуљице са млеком, хлеб, јаја, пасуљ и друге 
махунарке, а ако се детету истовремено 
даје храна богата витамином Ц, попут сока 
од наранџе или кисели купус, то ће додатно 
побољшати апсорпцију гвожђа у телу. 

Да ли је важан начин на који се беба 
храни?

Бебе које се од првог дана хране на 
бочицу не морају уопште изгубити на тежини 
у првим данима, док је за бебе које мајке доје 
уобичајено да им треба око две недеље како 
би поновно достигле своју порођајну тежину. 
Иако има много буцмастих беба које мајке доје, 
најчешће су бебе које се хране на бочицу теже. 
Прилично је тешко превише нахранити бебе 
ако их дојите, али ако се код беба које се хране 
на бочицу пажљиво не мери количина млека, 
може се направити храна која је превише 
концентрована. Осим тога, када се беба храни 
на бочицу, много је чешћа појава да мајка 
подстиче бебу да попије сву количину хране из 
бочице зато што види колико је беба јела (што 
није случај код дојења). 

Код беба које се доје, добијање на тежини 
може бити врло променљиво – неколико 
недеља беба добија на тежини, а онда 
неко време не добија ни грама. Док је беба 
задовољна, нема разлога за забринутост.

Извор: http://www.mamaibeba.rs/
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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

Поглаварство немачке општине састојало се из 
једног кнеза (Schultheiss), двају градоначелника 
и извесног броја „депутираца“ или „општинара“. 
Кнез је био политични шеф општине, а један 
од градоначелника, ког су звали „прости 
градоначелник“, био је општински економ. 
Он је водио рачуне о мањим приходима и 
подмиривао је општинске расходе, но ови су 
вазда надмашили приходе, отуда их је његов 
друг, „судски градоначелник“, који је био као неки 
општински благајник, те је као такав водио и 
рачуне о земаљској порези, роботи, точењу пића 
и о доходарини од тргова, подмиривао по потреби  
сувишком, који је од последња два прихода 
редовно преостајао. Најпре је било 12 општинара, 
а од 1760. – 24. Кнез и оба градоначелника бирани 
су сваке године изнова. А колико су општинари 
остајали у својој почасти, није ми познато. 

Крајем сваке године полагала су оба 
градоначелника, у присуству „читаве општине“, 
у управитељском звању, пред дистриктским 
управитељем своје рачуне. Затим је биран кнез и 
обадвојица градоначелника. Докле је кнез по више 
година могао, а доиста је и остајао у свом звању, 
врло се ретко дешавало, да су градоначелници по 
две године  фунгирали.

Кнез и градоначелници за друго нису имали 
плате, но зато је званични послужитељ (ордонанц), 
који је становао у кнежевом дому, имап 40 фор. 
годишње. 

Писарске послове у општини обављао је „судски 
писар“, а овај је, све до 1767. вазда био учитељ. Ради 
пописа марве и др. и ради набљудавања „реда при 
пожарима“, постојала су 4 среска старешине, који 
су од случаја до случаја награђивани за свој труд. 

Исте су прилике биле  и у „Српском Вршцу“. Само 
што се овде месни старешина звао „Кнез“ и што су 
места двојице градоначелника  - бар у последње 
време - била спојена у „Касиру“ (благајнику).

А засебну „Општинску кућу“, као властиту 
својину, нити је имала немачка, нити српска 
општина. Заседања немачког општинског 
заступства држана су ваздан у дому дотичног 
кнеза, дочим су Срби последњих година најмили 
у ту сврху један дом. А кад су се обе вршачке 
политичке општине конституисале као управно 
тело, не знамо још за извесно, јер немамо 
потребана дата. Но почетком 1718. већ постоји 
вршачка дистриктска власт, почем су исте године  
и оборкнезови установљени, а и тамишградски 
немачки мађистрат исте године конституисан, 
јамачно су онда и обе вршачке општине први пут 
бирале своје поглаварство.

По једном српском предању, први вршачки 

обор кнез звао се Манојло и пореклом је био из 
породице Јовановић, а први кнез у Српском Вршцу 
био је, како се мисли, неки Јован Црни. По истом 
предању, од ових првих поглавара воде своје 
порекло породице Црњин, Манојловић, Манојлић 
и Емануели, које и данас постоје1). О првом кнезу у 
Немачком Вршцу није нам ништа познато.

Зарад одржавања реда и сигурности у обојим 
општинама старао се управитељ дистрикта. Он је 
био полицајски начеоник прве инстанције и месни 
политички и судски начеоник друге инстанције.

Кад је Вршац проглашен за дистриктско 
предграђе, његова историја узела је махом нови 
обрт, јер овај чин изазвао је потпун поремећај у 
његовом животу, али куд и камо већег утицаја по 
развиће Вршца било је досељавање странаца, а 
поготово Немаца.

Да би се унапредила радиност у опште, а 
нарочито пољопривреда, Мерци позове амо 
земљораднике и занатлије и делом их насели 
по местима, што су већ постојала, делом оснује 
с њима нова села. Тако дођоше у Вршац, ког 
је ваљало повећати, ратари2). Већ 1717. пре 
пожаревачког мира, настанише се у Вршцу нови 
немачки досељеници, заснивајући себи овде 
другу домовину 3). А што је баш Вршац тако јако 
привлачио насељенике, долази можда отуда, што 
је он био једна од општина, која је важила  као 
стожер, као главно место за све судске, економне и 
црквене прилике у новој, на дистрикте подељеној 
провинцији. 

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (39)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 9, БРОЈ  110 , 25. НОВЕМБАР1983.

НОВИ НАПАдИ НА ПОРОдИЧНЕ 
бУЏЕТЕ

Захтеви за већим ценама не јењавају. Општинска 
заједница за послове цена и даље има пуне руке посла. 
И тако, после многих померања највише, пред Саветом 
Заједнице ових дана наћи ће се на дневном реду и грејање.

-„Обнова“, која одржава централно грејање, тражила је 
да се досадашња цена од 4,15 динара по квадратном метру 
повећа за 138 одсто, односно да се од 1. октобра обрачунава 
по новој тарифи од 10,50 динара - каже Јован Јовановић 
директор Општинске заједнице. Но, јавна расправа и 
провера калкулација, што је и став Председништва ОСВ, 
показала је да је оправдан скок само 65 одсто.Тиме би ови 
издаци у будуће износили 7 динара. Иако је пројекцијом 
раста цена за комуналне услуге повећан раст за 18 идсто, у 
поменутом предлогу пошло се од тога да ови издаци нису 
померани две године.

Иначе, тренутно се у градским месним зајеницама  води 
јавна дискусија о поскупљењу градског превоза за 20 одсто, 
што значи да би убудуће карта у једном правцу коштала 12 
динара.

Истраживачки „духови“ у граду изгубили су миран сан. 
Муче их ноћне море због наде да се у подруму једне од 
зграда у строгом центру Вршца иза бетонског зида крије 
ризница са благом.

 Преградни бетонски зид открили су недавно неимари. 
Бивши власник по казивању старих Вршчана, бавио се 
велепродајом. Био је богаташ високог ранга. Отуда и 
нагађања шта је оставио у тајни аманет: златнике, оружје, 
вино, вредне скице и мапе... Пале су већ и прве опкладе 
око ове мистерије. А како се шушка грађевинари су добили 
наређење да се откривања подрумске мистерије никако 
не лате без присуства комисије.

Нагађања ових врелих августовских дана  пљуште 
уместо кише. Те Вршац ће добити свој Скадар,  те ковчеге 
са златницима Франц Јозефа који ће комуну извући из 
сиромаштва...

Било шта било мистериозни зид ће ускоро пасти. 
Крамповима или експлозивом. До тада, дежураћемо да нам 
оводеценијска сензација града под Кулом не промакне.

Делује невероватно, али истинито Вршчанима омиљена 
глумица, Рада Ђуричин је до сада много пута гостовала у 
Вршцу са разним београдским представама, у којима је 
играла, као и на разним свечаностима које су се приређивале 
у граду под кулом, али никада у некој Вршачкој представи. 
Тим поводом нам је рекла:

- Било је више позива да заиграм са глумцима из Вршачког 
позоришта. Чак су ми нудили и да сама изаберем комад, или 
улогу коју бих волела да играм. То, се ипак није  остварило. - 
Са сетом у очима Рада наставља  своју причу - Мој отац, Поп 
Маринко молио ме је да те понуде не прихватим. Плашио се 
да би због тога нека глумица Вршачког ансамбла могла бити  
повређена.

Када би Вам данас стигла слична понуда , какав би одговор 
могли да очекујемо?

- Вероватно би мој одговор био потврдан. Мислим да 
просто нема смисла, пре него што завршим мој радни век, 
да не одиграм бар једну улогу у мом радном, вољеном 
граду. Надам се да ће мојим жељама и Поп Маринко послати 
благослов.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Ника Мандукић: „О Вршцу“ у „Вршачкој кули“, година 1867. бр.2

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ  304 , 20. АВГУСТ 1993.

ОТКРИВЕНА РИЗНИцА У 
„ПОДЗЕМЉУ“

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 27, БРОЈ  538 , 25. ЈУЛ 2003.. 

ВОљНА ЗА АНГАЖМАН У 
„СТЕРИЈИ“

V одељак
1716 -1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА
Прилике у Вршцу и околини по прогнанству Турака. – Политичко уређење – Вршац постаје главним 

местом дистрикта – Сеоба Немаца у Вршац и околину му – Организовање „Немачког Вршца“
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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
-1-2 кг тврде сланине
-200 до 240 г соли
-100 г слатке алеве паприке 
-200 г љуте туцане  паприке
-30 г  бибера
-30 до 50 г белог лука
-20 до 30 г шећера
-2л белог вина

Одлежано свињско месо од 
плећке и ситно, добијено обрадом 
полутки, исећи за млевење, додати 
со и оставити да одлежи 24 сата, 
на температури од 5 до 8 ºC. Потом 
га самлети кроз шајбну 8 мм. У две 
литре врућег белог вина, Банатског 
ризлинга, добро измешати све 
зачине, па додати млевеном 
месу. Масу добро измешати, 
да постане компактна и одмах 
пунити у природна црева, која 

треба паровати на 20 цм. Кобасице 
одлеже 24 сата. Димљење буковом 
пиљевином, на температури од 40 
до 50 ºC, траје око недељу дана, 2 до 
3 сата дневно. 

После месец дана кобасице  се 
могу јести без термичке обраде. 

Чувају се у мрачној, проветреној и 
сувој просторији. Тако стоје све до 
првих топлијих дана, априла или 
маја. Потом се пакују у сребрну 
фолију и одлажу у замрзивач у којем 
могу да стоје и годину дана.

С. Ђукић, КачаревоКЊИГЕ 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.

ПЕРА СУБИЋ КРАЉ РАКИЈЕ

Могло би се рећи да је 
непријатељ алкохола, у сваком 
случају, непријатељ алкохоличара. 
Пера Субић из Ковиља је постао 
међународно познат и такорећи 
славан по производњи  овог „течног 
порока“. Како и не би кад у његовој 
ракијотеци има 24 (ауторских) 
врста ракије!  Овај дрчни и витални 
Ковиљчанин прави ракију од 
босиљка, липе, гавеза, бананаа, 
купуса, лубеница и диња, парадајза, 
камилице, а о јабуковачама, 
шљивовицама, клековачама, 
дудовачама, линцурама и 
ораховачама не вреди ни диванити 
и трошити баналне речи. 

Овај занимљиви човек који као 
да је све у животу радио страсно, из 
све снаге, никад није имао земље, ни 
казана за печење ракије. Своју прву 
ракију испекао је, малтене, као неку 
врсту атентата на пијандуре. Наиме, 
као ковиљски кафеџија Пера је био 
познат не само по томе што пијаним 
гостима није „служио“ алкохол, него 
је такве госте без много нежности 
избацивао из своје кафане. Заузврет, 
најчешће нису плаћали рачун за 
попијено. Све у животу има своју 
цену.

Тако се пера досетио и почео да 
скупља остатке алкохола – ракија, 
вина, пиво, свеједно. Тај отпад 
стављао је у балон и кад је овај 
балон био пун Пера је од ове чудне 
сировине испекао „ракију“ Била је 
читавих 50 гради! Његове муштерије 
су биле одушевљене!

Од тада популарни чика Пера 
експериментише, доказујући своју 
тезу убеђеног антиалкохоличара да 
се од свега може направити ракија.

О свом необичном, богатом и 
јединственом искуству једноставно 
неће да говори у детаље. Могуће је 
испровоцирати га дад исприча како 
је протекло прво искуство с ракијом 
од купуса. То је био прави циркус! 
Никада ништа није записивао. „Какви 
рецепти, они су у глави“. Своје ракије 
пече код пријатеља јер нема казан. 
Нема ни подрум, ни бурад.

Има свој ковиљски, 
авантуристички дух који му никад 
није дао мира. Импресионирани 
новинари из Мађарске прогласиле 
су Перу за краља ракије. А он, у 
том свом чудном краљевству, влада 
помало презирући своје одане 
поданике, али се при томе краљ 
сјајно забавља.

КАЧАРЕВАЧКА КОБАСИЦА

НЕОБИЧНО ИСКУСТВО КАФЕЏИЈЕ ИЗ КОВИЉА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО

Цемент- Омладинац   0 : 1
Вршац - Слога   3 : 0
Дунав - Раднички (Ш)   1 : 0
Борац (С)- Братство 1946  2 : 1
Раднички (НП)- Бачка 1901  2 : 0
Црвена звезда (НС) - Железничар  0 : 0
Раднички (Зр) - ТСЦ   2 : 0

Табела: 
1.Братство 1946 7        5 1         1 16 
2. Омладинац 6        5 0         1 15 
3. Дунав  7        4 2         1 14 
4.Борац (С) 6        3 3         0 12 
5.Раднички (СМ) 6        3 2         1 11 
6.Бачка 1901 7        3 1         3 10 
7.Железничар 7        2 3         2   9 
8.Вршац  7        3 0         4   9 
9.Раднички (НП) 6        2 1         3   7 
10.ТСЦ  6        2 1         3   7 
11.Раднички (Ш) 7        2 1         4   7 
12.Цемент 7        1 2         4   5 
13.Раднички (Зр) 6        1 2         3   5 
14.Црвена звезда (НС)6     1 1         4   4 
15.Слога (-1) 7        0 4         3   3 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 7. КОЛО

Јединство (НБ)- Будућност (СЦ)  0 : 1
Динамо 1945 - Пролетер (БК)  3 : 0
Војводина 1928 - Козара  0 : 1
Долина- ЖАК   1 : 3
Слога - Славиа   2 : 2
Јединство (БК) - Раднички (К)  4 : 1
Слобода - Вршац јунајтед  1 : 0
Раднички (С) - Полет (Н)  3 : 2

Табела: 
1.Динамо 1945 7         6 0         1 18 
2.Козара  7         6 0         1 18 
3.Пролетер (БК) 7         5 0          2 15 
4.Раднички (С) 7         4 1          2 13 
5.Полет (Н) 7         4 0          3 12 
6.Раднички (К) 7         4 0          3 12 
7.Слобода 7         4 0          3 12 
8.Будућност (СЦ) 7         3 2          2 11 
9.Вршац јунајтед 7         3 1          3 10 
10.Јединство (НБ) 7         3 0          4   9 
11.Војводина 1928 7         2 1          4   7 
12.Јединство (БК) 7         2 1          4   7 
13.Славиа 7         2 1          4   7 
14.ЖАК  7         2 1          4   7 
15.Слога  7         1 2          4   5 
16.Долина 7         0 0          7   0 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 7. КОЛО

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

Табела: 
1.Младост (О) 7        6 0        1 18
2.Стрела  7        5 0         2 15
3.Јединство Стевић 7       4 2         1 14 
4.БАК  7       4 2         1 14 
5.Војводина (С) 7       4 1         2 13 
6.Полет  7        3 2         2 11 
7.Јединство (В) 7        3 2         2 11 
8.Борац (Ст) 7        3 1         3 10 
9.Вултурул 7        3 1         3 10 
10.Слога (БНС) 7        3 0         4 9 
11.Југославија 7        2 1         4 7 
12.Будућност (А) 7        2 1         4 7 
13.Црвена звезда 7        1 4         2 7 
14.Партизан (У) 7        2 0         5 6 
15.Партизан (Г) 7        1 1         5 4 
16.Војводина (Ц) 7        1 0         6 3

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 5. КОЛО

Борац (ВГ) - Борац (ВС)  1 : 1
Партизан (К) - Потпорањ  1 : 5
Шевац - Владимировац  1 : 0
Хајдучица - Дунав   1 : 0
Караш (К) - Добрица   2 : 1
Војводина (ЦЦ)- Раднички 1927  2 : 0
Банат - Ратар   1 : 5

Табела: 
1.Војводина (ЦЦ) 5       4 0         1 12 
2.Хајдучица (-1) 5       4 0         1 11 
3.Потпорањ 5       3 1         1 10 
4.Борац (ВГ) 5       3 1         1 10 
5.Шевац  5       3 1         1 10 
6.Караш (К) 5       3 1         1 10 
7.Борац (ВС) 5       2 1         2  7 
8.Партизан (К) 5       2 1         2  7 
9.Дунав  5       2 1         2  7 
10.Владимировац 5       1 1         3  4 
11.Раднички 1927 5       1 1         3  4 
12.Ратар  5       1 0         4  3 
13.Добрица 5       1 0         4  3 
14.Банат  5       0 1         4  1 

Такмичари Теквондо клуба 
“Еурошпед” из Вршца на 
Балканском Првенству у Софији, 
у Бугарској, остварили су сјајне 
резултате.

Огњен Драгосављевић је уз 
победу у две борбе, заузео друго 
место у конкуренцији пионира, 
док је Стојан Рабијац освојио 
прво место победивши у три 
борбе, и освојио прво место у 
конкуренцији сениора.

-Ово је леп почетак сезоне за 
наш клуб и за наше такмичаре. 
Огњен и Стојан су поновили 
исти резултат као и предходне 
године. Стојан је успео да одбрани 
титулу првака Балкана, што није 
ни мало лако. Иначе Србија је 
била убедљиви првак Балкана 
у екипном пласману, истичу 
тренери Марио и Марин Дујић.

ТЕКВОНДО КЛУБ „ЕУРОШПЕД“ ОДЛИЧАН 
НА БАЛКАНСКОМ ПРВЕНСТВУ

Т Е К В О Н Д О

СПОРТ

Бадминтон клуб “Фанатик” из Вршца 
наступио је на овогодишњем Првенству 
Војводине са 12 такмичара и освојио 9 
медаља.

Медаље: Вук Димитријевић бронза 
до 11 година, Иван Сафарик бронза до 
13 година, Богдан Станишић бронза до 
13 година, Ана Сламарски бронза до 15 
година, Александар Шафарик сребро 
до 15 година и Андреј Шафарик злато 
до 17 година и сребро у конкуренцији 
до 19 година.

-Поред две сениорске медаље, 
Андреј је и ове године наш најуспешнији 
такмичар. Радује чињеница да су и 
остали клинци били близу медаља, 
али и обавеза да се на сопственим 
грешкама извуче поука. У сваком 
случају, напредујемо, каже тренер БК 
“Фанатик” Станислав Димитријевић.

ВРШАЧКИ ФАНАТИК ОСВОЈИО 9 
МЕДАЉА НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

БА Д М И Н ТО Н

Клуб спортских риболоваца 
“ПрофиРиболовац” из Вршца, на Градском 
језеру организовао је манифестацију “Јесен 
на језеру” која је окупила велики број 
учесника и привукла пажњу великог броја 
грађана. За учеснике је обезбеђен богат 
фонд награда, а за све посетиоце богат 
културно-уметнички, забавни и спортски 
програм. У оквиру манифестације одржана 
су такмичења у пецању на пловак, припреми 
рибље чорбе и ловачког гулаша,надметања 
у  надвлачењу конопца. У такмичарском 
делу најбољи су били риболовци вршачког 
“Шарана” са 6 секторских пласмана, други 
је био “Смуђ” из Алибунара са 8, а трећи 
“Кечига” из Сремске Митровице.

И  ове  године  највеце  интересовање 

било је  за  Вршацчи котлић, такмицење 
у   кувању  рибље  чорбе и гулаш. Неки су 
очекивали победу и награде а већини су 
дружење и добра забава били на првом 
месту. Према  рецима  организатора на 
манифестацији је учествовало и шездесет 
четворо деце, која  су се, како сама  кажу, 
већ  опробала  у кувању. 

Клуб “ПрофиРиболовац” је током  
манифестације организовао  и перформанс 
“Пецање на сувом - стоп рибокрађи”, којим 
је  поново указао  на веома лоше стање 
на већини наших вода, и тако упозорио  
надлежне да је време да се томе стане на 
пут. 

Д. Кораћ

30. КУП ГРАДОВА УДРУЖЕЊА 
СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА “ШАРАН”

ЗОРАН МАРЈАНОВ 
РЕКОРДЕР

Традиоционални Куп градова, у 
организацији Удружења спортских 
риболоваца “Шаран” протекао је у знаку 
домаћина. Вршчани су славили победу 
испред алибунарског “Смуђа” и “Дунава” 
из Ковина.Наступили су у саставу Зоран 
Марјанов, који је усвојио прво место у 
сектору, Саша Јухас (други у сектору) и 
Милан Дрљача (треће место у сектору). 
На свечаностом проглашењу победника, 
посебна плакета уручена је победнику 
такмичења Зорану Марјанову апсолутном 
рекордеру са 28 наступа. Марјанов је 
пропустио свега два Купа градова, 1987. 
када је био на одлужењу војног рока и 
1996. године.

ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА “ПРОФИРИБОЛОВЦА” НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ 

ЈЕСЕН НА ЈЕЗЕРУ УЗ 
ВРШАЧКИ КОТЛИЋ

Р И Б ОЛ О В
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ВРШЧАНКА МЕЂУ 
НАЈБОЉИМА НА 

МАРАТОНУ У ТЕМИШВАРУ
Двадесетосмогодишња Саманта 
Гилице из Вршца, једна од 
најуспешнијих вршачких маратонки, 
са временом 4:00:55, освојила је 
2. место у генералном пласману 
и 1. место у својој категорији на 
маратону у Темишвару.

ДВЕ БРОНЗЕ ЗА ВРШАЧКЕ 
ЏУДИСТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Такмичари Џудо клуба Локомотива 
освојили су две бронзане медаље 
на такмичењу у Црној Гори, на којем 
је учествовало око 400 такмичара из 
Србије, Црне Горе, БИХ, Македоније, 
Грчке, Бугарске, Украјине и Косова. 
Медаље су освојили Огњен 
Ожеговић (полетарци -24кг) и 
Милан Ћирковић (полетарци -38кг).

ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ 
ЛИГА И ПЛАНИНСКА 

ТРКА НА ВРШАЧКИМ 
ПЛАНИНАМА

Планинарско смучарско 
друштво “Вршачка кула” у оквиру 
Војвођанске трекинг лиге, 8. 
октобра организује планинску трку 
- Вршачке планине.

Такмичарска стаза је дуга 31 
километара. Укупан успон је 1380 
метара,  а толики је и силазак. Укупан 
број бодова је 62. Временски лимит 
за прелазак стазе је 9 сати.

- Поред такмичарске трке имамо 
и рекреативну у дужини од 9 км која 
се не награђује. Стаза такође креће 
од Планинарског дома па преко 
Бране, потоком до Хајдучких стена а 
у повратку гребеном до Бране и до 
Планинарског дома. Обилази КТ 9 
и 10. Укупан успон је 357м а толики 
је и силазак. Време потребно за 
обилазак је 3 х, кажу организатори.

ТАМИШ: Милетић 2, Илкић 14, 
Мирковић 7, Кесар 21, Витковић 
3, Симић 6, Милошевић 16, Савић, 
Трајковић, Величковић, Радовић10

ВРШАЦ: Павковић 5, Павловић 19, 
Митровић, Аврамовић 10, Мунижаба, 
Крстовић 13, Јововић 4, Узелац, Савовић 
10, Мрђа, Мареља 20, Стојадиновић 4

Кошаркаши Вршца све су ближи 
жељеној форми за старт нове сезоне 
у Кошаркашкој лиги Србије. Увежбали 
су побеђивање, у десетој припремној 
утакмици остварили су осму победу, 
овог пута у панчевачкој Хали Стрелиште 
против врло добре екипе Тамиша. 
Младен Павловић пружио је своју 
најбољу партију откако је стигао у 
Вршац, постигао је 19 поена уз четири 
тројке, али одиграо и врло запажену 
улогу у дефанзиви. Стандардно 
добро издање имали су Крстовић, 
Аврамовић, Мареља и Савовић. Ипак, 
тренер Гуровић истиче да још увек 
није задовољан јер је екипа имала два 
озбиљна резултатска пада.

- Дозволили смо противнику да 
сустигне нашу предност од 20 поена 

разлике и поведе. То не сме да се дешава 
убудуће. Циљ је да играмо стабилно, 
што смо у већем делу меча и чинили, 
констатовао је тренер Вршца.

У саставу није било младог Алексе 
Савића, доживео је лакшу повреду на 
тренингу и стручни штаб није желео да 

ризикује. 
Генералну пробу за старт нове сезоне 

Вршац ће имати у суботу, 1. октобра, 
када се састаје са једним од фаворита за 
највиши пласман, Динамиком тренера 
Мирослава Николића.

ЕКИПА ТРЕНЕРА МИЛАНА ГУРОВИЋА У ПАНЧЕВУ ОДИГРАЛА ДЕСЕТИ ПРИПРЕМНИ МЕЧ

ВРШАЦ ЈОШ ЈЕДНОМ БОЉИ ОД ТАМИША
ТАМИШ - ВРШАЦ 79:85 (19:22, 15:24, 28:17, 17:22)

КО Ш А Р К А АТЛ Е Т И К А

Џ УД О

Т Р Е К И Н Г

Хала Миленијум, гледалаца 800, 
судије: Обрадовић, Вучић (Зрењанин), 
седмерци: Младост 3(2), Кикинда 1 (1), 
искључења: Младост 6 минута, Кикинда 
12 минута

МЛАДОСТ: Керчу, Костић 7, Дудић, 
Јоловић, Гачановић, Столић, Гачевић 
5, Вит, Милосављевић 3, Петровић, 
Тимотијевић 2, Бранков 3 (2), Велковски, 
Спремо, Максимовић, Леовац 1.

КИКИНДА: Тепавац, Ибрајтер, 
Петков, Лазић, Дукатаров 5, Скубан, 

Голић 5, Зарин 5 (1), Кењало 2, Мишков, 
Бројчин 2, Векић 1, Букович, Гамбер 5, 
Милићевић 1, Рађеновић.

Кикинђани су оправдали улогу 
фаворита у дербију и показали да су 
озбиљан претендент на врх табеле. 
Екипа тренера Душана Пашића је 
већ у уводним минутма трасирала 
пут ка победи направивши серију 
4:0, казнивши празне минуте у 
игре домаћих. Вршчани појачани 
петорицом играча београдске Црвене 

звезде само су на моменте показали 
квалитет, што је било недовољно чак 
и за неизвесну завршницу. Гости нису 
играли претерано маштовито, али 
спора и порозна одбрана Младости 
није имала решења за индивидуалне 
акције бекова Кикинде. Покушао је 
тренер Вршчана Каракаш у другом 
полувремену да збуни госте дубоком 
одбраном 4 плус два , Вршчани су у 
том период смањили вођство Кикинде 
на три гола разлике (16:19, 47. мин), 
али су ипак платили данак недовољној 
уиграности, били су безидејни у нападу 
и пропустили да реализују неколико 
зицера. Ипак најслабији актери дербија 
били су зрењанински арбитри, који су 
током читавог меча имали неуједначен 
критеријум, а на крају су извиждани 
када су непотребно нагомилали 
искључења гостујућим играчима. У 
наредном колу Вршчани поново играју 
на свом терену у Миленијуму, у недељу 
од 18 часова дочекују Херцеговину из 
Сечња.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР 1. КОЛО

Младост - Кикинда 21 : 26
Херцеговина -  Јабука 27 : 22
Сивац - Црвена Звезда 38 : 22
Јединство - Срем См 31 : 30
Врбас -  Црвенка  17 : 23
Банатски Карловац - ЖСК  одложено

КИКИНЂАНИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ 1. КОЛА

ВРШЧАНИ ЈОШ УВЕК НЕУИГРАНИ
МЛАДОСТ (ВРШАЦ)- КИКИНДА 21:26 (10:14)
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