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Генерација 1964/65. ученика Гимназије 
„Борислав Петров Браца“  прославила је 
50 година од матуре. Био је то повод да се 
неколицина представника ове генерације 
организује, прионе на посао и сачини 
књигу под називом  „Златни јубилеј“. Ово 
је јединствен подухват којим се до сада 
није могла похвалити ни једна генерација. 
Књига је представљена у свечаној сали 
Градске куће, у присуству матураната 
слављеника, професора и бројних гостију, 
1. октобра. 

О књизи су говорили Радомир Путник,  
Рада Ђуричин, Душан Белча и Драгалин 
Велић, а свечаност су улепшали чланови 
хора Музичке школе „Јосиф Маринковић“ 
под диригентском палицом професорке 
Татјане Мрђа. 

У књизи „Златни јубилеј“ налазе се имена 
свих матураната гимназијалаца поменуте 
генерације, са фотографијама ученика 
пре 50 година и данас и уз пар података о 
њиховом животу.  Књига садржи сећања на 
Ђуру Кнежевића, дугогодишњег директора 
вршачке Гимназије, на разредне старешине 
и остале професоре, затим дешавања из 
рада гимназијских секција, као и анегдоте и 
ученичке несташлуке  који се и данас памте.

Душан Белча је подсетио на историјат 
вршачке Гимназије, на њен висок реноме 
у образовању омладине нагласивши да је 
гимназија окосница духовног и културног 
живота једног града. 

-Вршачка Гимназија која је током више 
од века свог рада стекла велики углед, 
ишколовала је многе значајне научнике, 
инжењере, писце, уметнике, професоре 
универзитета и академике, нагласио је 
Белча. 

Путник је подсетио на настанак књиге 
који је изискивао много труда, времена, 
мукотрпног рада, контакте са школским 
другарицама и друговима и прикупљање 
информација што је било посебно напорно 
јер су гимназијалци ове генерације данас 
расути по свету. 

-После завршеног школовања у 
Гимназији „Борисла Петров  Браца“ свако 

од матураната пошао је својим путем, 
опредељујући се за животни позив, речи су 
чланова редакције окупљене око припреме 
књиге „Златни јубилеј“. О животним 
путевима и оствареним дометима овај наш 
Споменар не говори. Његова је намера да 
нас одржи вечито младима.

Члан редакције Слободан Брадаш, један 
од иницијатора овог капиталног подухвата, 
захвалио се на сарадњи свима који су 
допринели да књига заживи и угледа 
светлост дана.  „Златни јубилеј“ заједно су 
објавили вршачка Гимназија и генерација 
матураната. 

Присутнима су се, на промоцији , 
обратиле  Маријана Голомеић, чланица 
Градског већа задужена за образовање, 
и Тамара Пешић, директорка Гимназије 
„Борислав Петров Браца“, које су 
честитале матурантима на овом вредном и 
несвакидашњем Споменару.

Ј.Е.

ГИМНАЗИЈАЛЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 1964/65. ОБЕЛЕЖИЛИ  50 ГОДИНА ОД МАТУРЕ

КЊИГА ЗА ЈУБИЛЕЈ

Професори Гимназије увеличали промоције „Златног јубилеја“

ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ  
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП 
“ОТВОРЕНИ ДАНИ ПСИХОЛОГИЈЕ 
БАЊА ЛУКА 2016”

ЕДУКАЦИЈОМ 
И РАЗМЕНОМ 
ИСКУСТВА ДО 

УСАВРШАВАЊА
Трећи  међународни, научно-стручни 

скуп “Отворени дани психологије Бања Лука 
2016” одржан је у организацији бањалучког 
Универзитета, Филозофског факултета, 
студијског програма за психологију и 
Друштва психолога Републике Српске, 
од 15. до 18.септембра. Међу бројним 
стручњацима из различитих земаља Европе, 
који су представили  своје научне и стручне 
радове, била је и наша суграђанка психолог  
Татјана Даничић. Њен стручни рад под 
називом  “Актуелни положај психолога у 
систему социјалне заштите у Републици 
Србији” био је веома запажен на овом 
међународном  скупу.

-Задовољна сам учешћем на научном 
скупу у Бања Луци јер то су прилике 
када можемо да разменимо искуства са 
колегама из осталих земаља  што је врло 
значајно за наше стручно усавршавање, 
сматра Даничићева.  Скупови су, такође, 
едукативни и можемо да се упознамо са 
најновијим достигнућима у психологији 
као науци. Праћење савремених научних 
трендова је немерљив допринос стручном 
усавршавању, а задовољна сам јер сам у 
најлепшем светлу презентовала свој родни 
град и Центар за социјални рад у коме сам 
запослена. 

 Рад на бањалучкој конференцији био 
је организован у оквиру тематских секција 
током којих су психолози излагали своје 
стручне и научне радове. 

-Као и увек, да би могло да се учествује 
у раду научно-стручне конференције овако 
високог ранга, потребно је да рад прође 
строгу рецензију, истиче Даничићева.  Рад 
ми је оцењен највишим оценама у свим 
доменима оцењевања који су се односили, 
пре свега на суштинско познавање проблема 
који се анализира.

Даничићева је рад  утемељила на свом 
искуству у непосредном раду у систему 
социјалне заштите и теоријском знању које 
непрестано усавршава.

-Жива дискусија која је уследила пошто 
су остале колеге, психолози, имали прилику 
да чују какав је тренутни положај струке 
у систему социјалне заштите, говори да је 
тема изузетно актуелна и да погађа саму 
срж проблема, наглашава Даничићева. 
Мислим да су непосредна искуства из 
праксе драгоцена, и да,  једино, када њих 
узмемо у обзир могуће је и нормативно 
унапређивање система. Чињеница је да, 
сваки пут, нагласим да долазим из Вршца, 
града у коме социјална заштита, као 
организована делатност постоји од 1960. 
године и да искуство у стручном раду које 
имају стручњаци из свих области у Центру 
за социјални рад Града Вршца, представља 
благо велике вредности.

Ј.Е.

U ponedeljak, 3. oktobra 2016. godine na Visokoj škola strukovnih studija za 
vaspitače „Mihailo Palov”, jedinoj akreditovanoj ustanovi visokog obrazovanja sa 
sedištem u Vršcu, prigodnom svečanošću obeležen je početak nove akademske 
2016/17. godine. Muzičko-literarnom programu pod nazivom ,,Naša neprolazna 
dobra”, koji su pripremili i realizovali nastavnici i studenti Visoke škole i vršačkog 
nastavnog odeljenja Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji 
sa Muzičkom školom ,,Josif Marinković”, Vršac, pored profesora, novoupisanih 
i svršenih studenata i mnogobrojnih gostiju i zvaničnika, prisustvovao je i 
gospodin Dan Konstantin, vršilac dužnosti generalnog konzula Republike 
Rumunije u Vršcu. 

Od ove akademske godine, kako je istaknuto tokom svečanosti, studenti 
Visoke škole u Vršcu imaju mogućnost da studiraju po harmonizovanom i 
modernizovanom studijskom programu Vaspitač dece predškolskog uzrasta. 
Program je osmišljen i akreditovan 2016. godine u okviru TEMPUS Teach 
programa Harmonizacija nastavnih planova i programa za obrazovanje 
vaspitača u Srbiji i kreiran tako da objedini 2 programa osnovnih strukovnih 
studija koja su do sada realizovana na Visokoj školi (Strukovni vaspitač i Vaspitač 
dece jaslenog uzrasta). U skladu sa evropskim standardima i potrebama 
savremenog konteksta i tržišta rada, ovaj studijski program podrazumeva 4 
modula (studenti mogu steći stručna zvanja: strukovni vaspitač – opšti modul; 
strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa decom jaslenog 
uzrasta; strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za rad sa socijalno 
depriviranom decom i strukovni vaspitač sa pojačanim kompetencijama za 
rad sa decom na engleskom jeziku) i pruža mogućnost budućim vaspitačima 
da usvoje veći broj identi� kovanih poželjnih kompetencija. Pored studijskog 
programa osnovnih strukovnih studija, na Visokoj školi se realizuje i program 
specijalističkih studija Strukovni vaspitač – specijalista za pripremni predškolski 
program, za koji je Visoka škola dobila ponovnu akreditaciju 2014. godine, a 
zbog velike zainteresovanosti, i proširenje broja studenata na 50. Nastava se na 
Visokoj školi izvodi na tri jezika: srpskom, rumunskom i romskom. 

Pored nastavnih, naučno-istraživačkih, izdavačkih i ostalih aktivnosti, 
velika pažnja u ovoj instituciji posvećuje se i međunarodnoj saradnji – samo 
ove godine na Visokoj školi u Vršcu realizuje se čak 5 projekata međunarodne 
saradnje. Kao najznačajniji svakako se izdvaja trogodišnji međunarodni 
projekat Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia 
(Usaglašavanje kurikuluma za obrazovanje vaspitača u Srbiji, 2013–2016) – 
Visoka škola je nosilac ovoga projekta, a ostali članovi konzorcijuma su visoke 
škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kruševca, Novog Sada i 
Sremske Mitrovice, udruženje Western Balkans Institute iz Beograda i tri partnera 
iz Evropske unije: iz Slovenije, Mađarske i Velike Britanije. Aktivnosti koje se 
sprovode u okviru projekta vodile su ka harmonizaciji kurikuluma i unapređenju 
rada sa članovima projektnog tima, realizovane su studijske posete, nabavljena 
savremena oprema i didaktička sredstava, unapređene metodičke kompetencije 
i transverzalne veštine nastavnika, a sama realizacija projekta podrazumevala je 

i potencirala aktivnu ulogu studenata. Drugi međunarodni projekat na kojem 
je Visoka škola u Vršcu jedan od partnera – budući jedinstvena visokoškolska 
ustanova u regionu u kojoj se nastava odvija i na romskom jeziku –nosi naziv 
Pre – and Elementary Schooling of Roma: Fostering opportunities for greater 
attainment and early school leaving reduction (Predškolsko i osnovnoškolsko 
obrazovanje Roma – Jačanje prilika za veću uključenost i smanjenje ranog 
napuštanja školovanja – RECI); ovaj projekat je odobren u okviru IPA programa 
i trajaće do kraja 2017. godine. U okviru istog programa, Visoka škola realizuje 
i projekat Smart Children Network kao partner predškolskim ustanovama iz 
Pančeva i Rešice, a ekspertska uloga Visoke škole ogleda u realizaciji istraživanja 
koje treba da veri� kuje metode rada sa predškolskom decom koje podstiču 
kreativnu produkciju (NTC program). U saradnji sa Univerzitetom Ioan Slavic 
iz Temišvara, Visoka škola realizuje projekat EU-compliant methods for youth 
inclusion into labor market: know-how transfer to Non-EU states, koji je odobren 
u okviru Erasmus+ programa Jean Monnet. 

Da nova akademska godina na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače 
„Mihailo Palov” u Vršcu, pored negovanja nasleđenih vrednosti, pruža i 
mnogo novih mogućnosti za studente, svedoči i to da je potpisivanjem 
Interinstitucionalnog sporazuma sa univerzitetima u Aradu, Mariboru, 
Jašiju, Alba Juliji i Sibiu, Visoka škola proširila učešće u Erasmus+ programu 
razmene nastavnika i studenata (u vidu kraćih studijskih boravaka nastavnika 
i jednosemestralnih boravka studenata, te pohađanja nastave i polaganja 
ispita u ovim visokoškolskim institucijama). Ova mobilnost je dvosmerna i 
podrazumeva i boravak stranih studenata i profesora na Visokoj školi u Vršcu.

Nova akademska godina na Visokoj školi strukovnih 
studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu i nove 

mogućnosti za studente

Татјана Даничић: Искуство стручњака вршачког 
Центра за социјални рад је велико благо

УСПЕШНА ГЕНЕРАЦИЈА

Генерација 1964/65. матураната 
вршачке Гимназије имала је 118 
ученика. Факултет је завршило 57, 
више школе 43, а са гимназијом је 
остало 18. Судећи по наведеним 
подацима, ово је једна од успешнијих 
генерација вршачких гимназијалаца. 

-Ова се генерације није дала само 
на професије, на науку, каријеру, већ 
је следила један други императив да 
треба све оно најбоље од себе дати 
другом, треба створити породицу, 
пород, подићи децу, васпитати их, 
рекао је Радомир Путник.  Тако 118 
ученика има укупно 167 деце, 192 
унука и једног праунука. 
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Компанија МК Финтел винд (MK Fintel 
Wind), свечано је пустила у рад ветропарк 
“Ла пиколина”  у атару Загајице,  села код  
Вршца, 3.октобра.  То је  други овакав 
објекат који је компанија изградила у 
Србији, а први у Јужном Банату. 

Рeч  jе о постројењу за производњу 
електричне енергије снагом ветра, укупне 
инсталисане снаге од 6,6 МW, а у чију 
изградњу је уложено преко 10 милиона 
евра. Пробни рад ветропарка “Ла пиколина” 
започео је средином јула ове године када је 
1,5 милона KWх (киловатсати) електричне 
енергије потекло ка Вршцу.

Ветропарк „Ла пиколина“  званично 
је пустио у рад пресецањем врпце 
Александар Антић, министар рударства 
и енергетике у Влади Републике Србије, у 
присуству званица и инвеститора. 

-За све ово што видите била је потребна 
огромна кондиција и упорност, рекао 
је домаћин скупа Тициано Ђованети  
(Ticiano Giovanneti), извршни директор 
компанија Финтел енергија спа и МК 
Финтел винд-а, изразивши задовољство 
што је реализацијом још једне значајне 
инвестиције ова компанија потврдила 
своју посвећеност очувању животне 
средине, али и стратешке опредељености 
развоју на нашем тржишту Србије. 
Прва мерења ветра на овом подручју 
започели смо давне 2009. године, када 
уједно и почиње развој пројекта. То је 
тада представљао пионирски подухват, а 
данас смо сви заједно сведоци пуштања 
у рад другог по реду ветропарка који 
већ испоручује чисту енергију на хиљаде 
локалних породица са нула загађења.  „Ла 
пиколина“ је потврдила да енергија ветра 
не подразумева само чисту и одрживу 
енергију, већ и радна места и предности 
за целу локалну заједницу. Након „Ла 
пиколине“, захваљујући напорима Владе 
Србије, која је одобрила одржив програм 
подстицаја кроз нов уговор о купопродаји 
струје, у плану је изградња и великог 
ветропарка исто у близини Вршца, који ће  
отворити нова радна места на локалном 
нивоу барем у наредне две године. 

Пионирски корак српске енергетике
На значај овог пионирског подухвата 

за српску енергетику указао је министар р 
Антић који је, између осталог, рекао:

- Поносан сам што у овом и 
претходном мандату Владе Републике 
Србије отварамо други ветропарк и што 
смо направили значајан искорак као 
држава и друштво у целини у правцу далеко 

веће заступљености обновљиве енергије 
у нашој укупној потрошњи. Значајно је 
да истакнемо да је ово само почетак и да 
су пред нама заиста сјајни пројекти који 
ће у великој мери променити Србију. У 
протеклих неколико година изградили 
смо један број енергетских објеката из 
обновљивих извора енергије, а са овим 
објектом приближавамо се 80 мегавата, 
што је значајан и добар показатељ да смо 
озбиљни и да је то само почетак једног 
засигурно утабаног пута који више нема 
алтернативе. У овом тренутку имамо статус 
привременог повлашћеног произвођача 
за још 12 електрана на обновљиве изворе 
чији је укупан капацитет око 485 МW, што 
је изузетно значајно. Србија ће без икакве 
дилеме остварити своје циљеве. Ми ћемо 
се до 2020. приближити или дистићи наш 
циљ од 27одсто укупне потрошње из 
обновљивих извора. 

Подршка банкара
Реализацију овог пројекат пратио је 

велики број српских компанија, инстутута, 
факултета, пројектантских кућа и државних 
институција. Међу њима је и Уникредит 
банка која је финансирала део пројекта, 
када су октобра 2015. године почели 
радови на иградњи ветропарка. 

-Веома смо поносни што је компанија МК 
Финтел винд препознала Уникредит банку 
као доброг и поузданог партнера, спремног 
да допринесе изградњи једног од првих 
ветро -паркова у земљи  „Ла пиколина“, 
нагласила је Чила Ихас, председница 

Извршног одбора Уникредит Банке Србија. 
Захваљујући нашој агилности, способности 
да пратимо компликоване трансакције и 
финансирање прилагодимо специфичним 
захтевима клијената, овај пројекат смо 
подржали кредитима у укупном износу од 
8,5 милиона евра. Наша банка препознала 
је значај и потенцијал који лежи у сектору 
обновљивих избора енергије и данас 
наш портфолио укључује и мини хидро 
постројења и соларне електране, што 
говори у прилогу наше спремности да и 
даље пратимо инвестиције у овом сектору.

Други ветропарк  МК Финтел винд-а
Компанија МК Финтел винд отворила 

је ветропарк Кула, крајем прошле 
године, који је уједно и први ветропарк 
у Србији укупне инсталисане снаге 9,9 
МW. Компанија тренутно ради на развоју 
пројекта ветропарка „Кошава” који ће се 
налазити исто у околини Вршца укупне 
снаге 117 МW, где ће у првој фази бити 
инвестирано око 50 милиона евра. 

Укупна очекивана производња на 
годишњем нивоу „Ла пиколине“ је око 20 
гигаватсати, што је довољно енергије за око 
5.500 домаћинстава, која је потпуно чиста и 
чија производња не загађује околину јер 
користи само ветар.

Изградњом првог ветропарка у Србији 
ова компанија дала је свој допринос 
увећању удела обновљивих извора 
енергије у финалној потрошњи струје у 
Србији.

Ј.Е.

СВЕЧАНО ПУШТЕН У РАД ПРВИ ВЕТРОПАРК У ЈУЖНОМ БАНАТУ

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА ДЕСЕТ МИЛИОНА ЕВРА

Отварање ветропарка „Ла пиколина“ значајаног пројекатаза српску енергетику

ПОДРШКАКОМЕСАРИЈАТА ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И ГРАДА ВРШЦА  

ДВА МИЛИОНА 
ЗА ДЕСЕТ 

ИЗБЕГЛИЧКИХ 
ПОРОДИЦА

По завршетку конкурса”Економско 
оснаживање избегличких породица кроз 
доходовне активности”, уручени су уговори 
за десет избегличких породица у Градској 
кући, 30. септембра. Средства у укупном 
износу од два милиона динара за економско 
оснаживање, обезбедили су Комесаријат за 
избеглице Републике Србије и Град Вршац. 
Град обезбеђује 10 одсто средстава, свака 
породица добија једнако, по 200.000 динара. 
Уговоре су уручили Татјана Николић, чланица 
Градског већа за социјалну заштиту, и Игор 
Иваниш, градски повереник за миграције и 
избеглице.

-У складу са средствима која нам додељује 
Комесаријат за избеглице за унапређење 
њиховог положаја, био је и овај конкурс у 
износу од два милиона динара у оквиру кога 
смо уручили десет уговора у вредности од по 
200.000 динара, нагласила је Татјана Николић. 
Средства су намењена активностима у оквиру 
избегличких породица под одређеним 
условима где они имају капацитете за 
спровођење тих активности , да имају радно 
способне чланове како би се они својим 
ангажовањем  кроз остваривање дохотка 
сами потрудили да унапреде положај 
породица.

Николићева је подсетила да оваквим 
фондовима располажу и други градови 
у Србији, а овај конкурс  је само једна од 
активности које ће бити предузете у циљу 
економског оснаживања избегличких 
породица. Она је најавила конкурсе за доделу 
пакета грађевинског материјала, расподелу 
сеоских кућа, али и усељење у нове стамбене 
објекте који су предвиђени за избеглице. 

-Има око 300 људи који нису укинули 
избеглички статус, али осим њих на ове 
конкурсе које расписујемо на територији 
Града Вршца могу да се пријаве и сви који 
су раније имали статус избеглих лица, 

објашњава  градски повереник Иваниш. У 
претходном периоду имали смо 15 пакета 
помоћи у грађевинском материјалу како би 
људи могли да се збрину, да  заврше куће које 
су започели. Завршени су конкурси и биће 
додељена помоћ од 16 пакета грађевинског 
материјала, плус 5 пакета који ће бити 
додатно реализовани до краја године. Имамо 
и 13 сеоских кућа које су додељене онима 
који нису имали куће него су још увек живели 
као подстанари плус грађевински материјал 
да се те куће уреде. 

Иваниш је најавио да ће до краја године 
још четири избегличких породица добити 
сеоска домаћинства. Он је подсетио да је 
додела 5 монтажних кућа у Ужичкој улици 
трајала је мало дуже, али да је успешно  
приведена крају и да је у току усељење 
породица. 

Ј.Е.

Подршка избегличким породицама за економско 
оснаживање

Свечаном академијом, одржаном у сали 
Градске куће, обележен је Дан ослобођења Вршца 
од фашистичке окупације у Другом светском рату, 
2.октобар 1944. Организатор свечаности  био је 
СУБНОР Вршац.  Обележавању 72.  годишњице 
ослобођења Вршца присуствовале су бројне 
званице међу којима је био и  Владислав Кутурин, 
секретар Амбасаде Руске федерације у Србији, 
борци сведоци овог догађаја,  представници Војске 
Србије, борачких организација, градске управе, 
јавног, друштвеног и културног живота града и 
околних општина. 

Присутнима се обратио и представник 
Амбасаде Руске Федерације и захвалио се 
Вршчанима што нису заборавили жртве Другог 
светског рата међу којима су били и припадници 
тадашње Совјетске армије. 

Амбасадори Белорусије и Украјине били су 
спречени да присуствују свечаној академији, али су 
послали телеграме уз захвалност што Вршац и даље 
негује сећање на припаднике њихових народа који 
су помогли у ослобођењу града. 

Драгољуб Ђорђевић, председник СУНБОР-а 
Вршац, подсетио је на бројне жртве битке за 
ослобођење града и додао:

-Без њихових жртава Вршац данас не би био 
овакав, мултикултуралан, мултиконфесионалан.  
Наша дужност је да се поклонимо онима који нису 
жалили да погину и своје животе дају за нашу 
слободу. 

Председник Скупштине града Вршца Јовица 
Заркула истакао је да ће Вршчани  памтити жртве 
рата  и нагласио:

-Све наше генерације имају обавезу да 
наставимо да негујемо традицију сећања на све 
оне што су погинули у борби против фашизма. Ја 
верујем да у Вршцу постоје патриотске снаге и да 
ће се и даље очувати и обележавати 2.октобар, 
дан када је наш град ослобођен од фашистичких 
окупатора. 

Мевлудин Планчић, председник Удружења 
ратних и војних инвалида Вршца, упутио је поруку 
руководствима земаља у окружењу и позвао их да 
када одлучују о судбини својих држава никако не 
забораве да је рат зло које односи животе људи. 
Он је нагласио да у ратовима страдају припадници 
свих зараћених страна, деца, и да никако не треба 
дозволити да се тако нешто догоди.

Овогодишњи лауреат Октобарске награде коју 
вршачки СУБНОР додељује за очување традиције 

борбе против фашизма, стварању услова за 
просперитет и афирмацију  Вршца је академик 
Ђорђе Радак, директор Клинике за васкуларну 
хирургију Института Дедиње, који је рођен у Вршцу. 
Радак је био спречен да дође на доделу награде 
СУБНОР-а, али је послао писмо у коме се захваљује 
на признању, које му много значи, и истиче да му је 
родни град увек у срцу.

Медаље борца СУБНОР-а Србије додељене 
су Милану Лончару и Милинку Ракићу, борцу 1. 
Крајишке бригаде, учеснику борби за ослобођење 
Вршца, Београда и пробоја Сремског фронта.  
Захваливши се на признању, борци су пожелели да 
никада више не буде рата и да младе генерације не 
доживе ратне страхоте. 

О слободи и њеном значају говорила је 
Валентина Кресе, ученица 8. разреда вршачке 
ОШ “Младост”, прочитавши свој литерарни рад, 
а свечаност је увеличао Градски хор “Ас” својим 
наступом.

По завршетку академије, домаћини и гости 
отишли су на Градско гробље и положили венце 
на спомен костурницу у којој су посмртни остаци 
363 бораца Црвене армије палих у борбама за 
ослобођење Вршца 1944, заједно са 36 војника 
Народно ослободилачке војске Југославије и 11 
цивила који су стрељани током Другог светског 
рата. Спомен костурница је подигнута 1955. 
године. Свечану стражу у част ослободиоцима, 
приликом полагања венаца на спомен костурницу, 
дао је почасни вод Војске Србије, гарнизона из 
Зрењанина.

Ј.Е.

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОД ФАШИСТИЧКЕ ОКУПАЦИЈЕ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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Туристичка организација града Вршца 
добитник је велике златне медаље на 
овогодишњем  49. Међународном сајму туризма, 
одржаном  у Новом Саду од 29. септембра до 1. 
октобра.

На Сајму су представљене туристичке  понуде 
Србије, земље партнера Црне Горе, Словеније, 
Хрватске, Републике Српске и Грчке.

Јулкица Митрашиновић, чланица  Градског 
већа задужена за туризам  и Татјана Палковач, 
директорка  Туристичке организације града 
Вршца, примиле су ово престижно признање за 
манифестацију Фестивал вина “Винофест”.  

Према речима вршачких туристичких 
радника, који су још једном у најлепшем 
светлу представили наш град, из Вршца су још 
награђени и породична винарија „Селекта“, 
власника Милутина Стојшића, за висок ниво 
развоја винског туризма, затим одмаралиште 
Црвени крст на Вршачким планинама које је 
добило признање  за висок квалитет услуга 
рекреације и смештаја деце, као и Етно кућа 
„Динар“, власника Зонаи Дејана,  за висок нови 
квалитета и услуге.

На сајамском штанду Туристичке 
организације Војводине, Вршац је представио 
туристичку понуду града, Вршачке планине као 
и Пут вина који редовно посећују гости нашег 
града. 

Отварајући ову манифестацију,  Расим Љајић, 
министар трговине, туризма и телекомуникација 
у Влади Републике Србије, оценио је да 
Међународни сајам туризма поставља све више 
стандарде из године у годину. Љајић је закључио 
да се на тај начин овај Сајам приближава 
Београдском сајму који је постао респектабилна 

међународна туристичка манифестација у овом 
делу Европе.  

Изузетна атракција Сајма у Новом Саду био 
је дефиле витезова вина који је  приредила 
Туристичка организација Војводине,  уз подршку 
покрајинске Владе. Дефиле је изазвао велику 
пажњу како посетилаца, тако и представника 
медија. 

У дефилеу је учествовао и Вршчанин Никола 
Цуцуљ, витез вина, велики мајстор Банатског 

винског реда Свети Теодор Вршачки. Витезови 
су  показали на овом догађају колико су вина 
из свих војвођанских регија бренд и примат у 
привлачењу туриста.

У то су се уверили и бројни посетиоци 49. 
Међународног сајма туризма који су имали 
прилику да дегустирају и уживају у винима 
произведеним у војвођанским виноградима.

Ј.Е.

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ВРШЦУ

Татјана Палковач, директорка Туристичке организације Вршац, прима признање на Сајму

ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ 
ОБЕЛЕЖИО НАЦИОНАЛНУ 
НЕДЕЉУ ДОЈЕЊА

ОДРЖАНЕ  ЕДУКАТИВНЕ 
РАДИОНИЦЕ

Служба поливалентне патронаже вршачког 
Дома здравља обележила је националну 
Недељу дојења, 27. и 28.септембра, у свечаној 
сали ове медицинске установе. 

Према речима Зорице Милићев, главне 
сестре Службе кућног лечења и поливалентне  
патронаже  Дома здравља Вршац, одржана је  
радионица ,чија је тема била „Значај  и важност 
дојења за психофизичко здравље мајке и бебе“. 
Патронажне сестре су објасниле саму технику 
дојења, одговориле на многа постављена 
питања и одгонетнуле многе недоумице у вези 
дојења, а неколико мајки поделило је своја 
искуства са присутним трудницама.

Кратко предавање одржано је мајкама које 
су се, у свечаној сали Дома здравља, окупиле 
у великом броју са својим бебама које доје. 
Поздравила их је др Родика Петку, директорка 
Дома здравља Вршац, главна сестра Дома 
здравља Јасмина Пронић, начелница Службе за 
здравствену  заштиту предшколске и школске 
деце др Илеана Пекурар и Емилија Којић, главна 
сестра ове Службе.

Као и ранијих година, кампањи  подршке 
дојењу и указивања на значај овог чина важног 
за бебу и мајку, придружиле су се друштвено 
- одговорне компаније: Свислајон Таково, 
ЈП Други октобар, Апотека Здравље, Пекара 
Хермес као и многе фармацеутске куће. 
Поменуте фирме припремиле су пригодне 
дарове за мајке и бебице који су им уручени на 
скуповима у Дому здравља.

Порука кампање Службе патронаже ове 
године била је „Дојите своју децу јер мајчино 
млеко није само храна, већ љубав и лек“. 

Ј.Е.

Мајчино млеко је храна, љубав и лек

Међународна Октобарска ликовна колонија „Моја вода“ одржаће се по 
петнаести пут од 8. до 15. октобра у Градском музеју Конкордија. У петак 
14. октобра у Конкордији одржаће се изложба радова који су настали у 
Ликовној колонији.

У време оснивања ове колоније она је била тек једна од неколико 
стотина, а данас,  петнаест година касније, остало их је тек неколико 
десетина. Ова је међу најбољима.

Шта је то тако опасно у сликарству, слици и ликовности да су се веома 
вешти манипулатори у пар последњих деценија потрудили да нас под 
рефлекторима постмодерне доведу у стање без ликовности.

Како је то слика опасна па је има све мање све је невидљивија, а самим 
тим оава ликовна колонија постаје све драгоценија. јер у општем чишћењу 
од ликовности и духовности постаје једна од последњих оаза у којој 
ликовне вредности опстају.

Парадокс времена учинио је да сликари фигура, тј оног, класичног 
израза какве окупља ова колонија, постану својеврсна авангарда, 
андеграуд уметници.

Једно успешно предузеће које одолева моди времена да се све урушава 
спонтано је пронашло и овај идентитет и одолева општој равнодушности и 
према суштинским уметничким вредностима.

 Можда ће неко будуће време ретроактивно препознати и закључити 
да су вредности уметности и духовности преживеле постмодерне пошасти 
и управо захваљујући спонтаном ентузијазму, инстинкту да се заштити од 
урушавања оно што може, покренути поново у правцу нове хуманости и 
суштинске демократичости којој је право име слобода.

Организатор колоније ЈКП Други октобар, селектор и организатор је мр 
Зоран Тоскић.

У чесници 15. Ликовне колоније  „Моја вода“ су: Велибор Бугарин - 
Нови Сад, Миша Вемић - Никшић, Славољуб Радивојевић - Београд, Тања 

Николајевић Веселинов - Београд, Даница Баста - Београд, Јанош Месарош 
- Београд, Душан Ђукарић - Београд, Миле Кулачић - Перлез, Шандор 
Шлајф - Нови Сад, Стојан Миланов - Београд, и Вршчани Томислав Сухецки, 
Доминика Морариу, Данијела Морариу, Милош Калишки.

У петак,7. октобра, са почетком у 18 часова у великој сали Конкордије  
биће изложба избор радова насталих у ликовним колонијама у задњих 
петнаест година.

З. Тоскић, Т. Сухецки

15. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “2. ОКТОБАР”

У ВРЕМЕНУ АНТИЛИКОВНОСТИ

Прави је моменат да приведемо крају 
радове за припрему сетве пшенице за нову 
производну годину, да се преиспитамо 
шта смо евентуално пропустили и 
да се подсетимо шта нас све чека у 
нареднојвегетационојсезони.Институт за 
ратарство и повртарство из Новог Сада са 
задовољством дочекујесетвустрнихжитау 
погледусортиментаи квалитета семена, 
изјавио је др Радивоје Јевтић, руководилац 
Одељења за стрна жита. Пољопривредним 
произвођачима Институт нуди најбољи 
сортимент који тренутно има под девизом 
“Наше сорте сувисокоприноснеиодличногтех
нолошкогквалитета”. У том смислу, приоритет 
имају НС сорте пшенице Симонида и Звездана, 
а од сорти нешто старије генерације Победа 
и Ренесанса, које се по речима др Јевтића 
доста гаје у централном делу Србије, алии 
у иностранству.Одсортиизузетновисоког 
приноса, али нешто слабијег технолошког 
квалитета, Институт нуди НС 40С и Илину.

Зашто треба сејати декларисано семе?
Декларисано семе има низ предности 

у односу на такозвано семе са “тавана”. 
Пољопривредним произвођачима који 
планирају да своје површине засеју стрним 
житима, др Јевтић топло препоручује да 
пре сетве изведу рачуницу исами се увере 

у исплативостсетведекларисаногсемена.
Разлози су бројни. Kао прво, количина 
декларисаног семена за сетву је знатно 
мања од недекларисаног. Затим, семе које 
није декларисано садржи разне фракције 
семена. Изузетно ситно семе се неће развити у 
нормалну биљку и она ће заостајати у порасту 

током целе вегетације. Потенцијал сорте неће 
доћи до потпуног изражаја.

Зашто је битна заштита семена пред 
сетву?

Руководилац Одељења за стрна жита, др 
Радивоје Јевтић, као главни разлог заштите и 
дораде семена наводи тај што је семе супстрат 
за развој преко 50 врста патогена, како на 
његовој површини тако и у самом семену. 
Важно је заштиту почети на време, односно 
још на производним парцелама, а током 
вегетације пратити здравствено стање усева. 
Само усеви који у погледу здравственог стања 
задовољавају критеријуме могу се користити 
у процесу производње семена, нагласио је др 
Јевтић и додао да је НС семе произведено у 
новосадском Институту дорађено врхунским 
препаратима светских компанија.

Не треба заборавити да је “на почетку свега 
семе – са зрном све почиње и завршава – НС 
семе”.

Савети за сетву пшенице у сезони2016/2017.



ПЕТАК •7. октобар 2016.ВРШАЧКА КУЛА6

Милета С. Костић, 
академски сликар, знао је 
од малих ногу да ће бити 
уметник. Једино је то желео.  
Радни век је посветио 
сликарству и просвети. Живот 
га је одвео у Белу Цркву, 
добио је посао професора у 
тамошњој Гимназији.  Отишао 
је са супругом Снежаном 
на годину, две, а остали су 
24. Као уметник, радио је 
аквареле, дрворезе и иконе. 
Излагао је самостално, али 
био је и учесник колективних 
изложби.  Има занимљив  и 
вредан уметнички опус, мада 
за себе сматра да није постао 
велико сликарско име. Јер, 
велика имена могу да живе 
од свог сликарства, каже.  И 
поред Костићеве скромности, 
његова ће дела остати као 
значајан траг у историји 
ликовне уметности овог града 
и Беле Цркве где је провео део 
живота. 

Какво сте детињство имали?
-Рођен сам 11. августа 1946, у Вршцу, 

као четврто дете мојих родитеља, али 
друго преживело.  Једно дете им је умрло 
2-3 дана након рођења, а друго, моја 
сестра, живела је само 3 године. Умрла 
је 1945. од менингитиса. Сав пеницилин 
је ишао на фронт. Имао сам брата Јована 
старијег 9 година. Живео је у Аустралији.  
Умро је 2002. Отац Стеван био је један од 
тројице најбољих мајстора обућарских 
калупа у Југославији. То је редак занат.  
Правио је калупе за Тита и Јованку када 
су ишли у Енглеску, 1952.  Хтели су нове 
моделе ципела. Запамтио сам да су и Тито 
и Јованка носили обућу број 40. Мајка 
ми се звала Марија. Никада нигде није 
радила. Тата је сматрао да је жени место 
у кући, са децом. Имао сам дивну улицу, 
јако добро друштво и са пуно топлине 
сећам се свих мојих другова из детињства. 
Много сам научио од родитеља, од деде, 
али и пуно реда и понашања научио сам 
на улици, такво је било време. Живели смо 
у Панчевачкој улици, сада се то зове Улица 
2.октобра. Ту смо променили 4 стана. 

Касније смо живели у Сремској улици и 
онда смо, 1962, дошли у ову кућу у Жарка 
Зрењанина где и сада станујем. 

Како је изгледало Ваше школовање?
-Ишао сам у Школу „Вук Караџић“. 

Била је то добра школа. После основне, 
завршио сам Гимназију у Вршцу.  И онда 
су почеле моје невоље. Нисам знао шта 
ћу да студирам.  Уметност сам волео од 
најмлађих дана, али волео сам и паре. 
Па сам се двоумио да ли да студирам 
права па да зарађујем као неки адвокат 
или да будем уметник.  Те прве године 
нисам ништа студирао и да не би био 
терет на татину пензију, запослио сам 
се у позоришту као глумац. У вршачком 
Позоришту провео сам сезону 1965/66. 
као стални хонорарни члан драме. У 
омладинској сцени сам играо добре, 
носеће улоге, али код одраслих биле су 
то неке мање, епизоде. У лепој успомени 
остала ми је турнеја од месец дана по 
Босни, коју нам је издејствовао Мустафа 
Капетановић, глумац.  У мају те године 
обишли смо 25 градова и давали смо 
Стеријину представу „Смрт Стефана 
Дечанског“.  

После годину дана у Позоришту 
определио сам се за уметност, конкурисао 
на Академији, али ме нису примили. Чуо 
сам тада да неки конкуришу по 4-5 година 
да би били примљени. За те 4 године могао 
сам нешто да упишем. Тако сам уписао 
археологију и у јуну завршио 1. годину, 
са другом средњом оценом у класи - 9,00.  
Професор Драгослав Срејовић спремао 
је екипу да се пресели Лепенски вир, 
ставио је и мене, на основу успеха који сам 
остварио. Међутим, ја сам му се захвалио 
и рекао да бих лето искористио да се 
спремим за Академију. Спремао сам се сам 
током лета и на јесен уписао Академију у 
Београду.

У чијој сте класи били на Академији?
-Прве 2 године био сам код професора 

Александра Луковића. За 3. годину 
изабрао сам Зорана Петровића, али је 
његов атеље био далеко на Дедињу па сам 
се определио за Ликовну академију где је 
своју класу имала Љубица Сокић. Код ње 
сам био 4. и 5. годину и дипломирао.  У 
Академији су била 3 одсека: сликарство, 
вајарство и графика. Ја сам био на 
сликарском одсеку. 

Када се код Вас јавља љубав према 
сликању?

-Од најранијих дана. Кад сам био 
сасвим мали, желео сам да будем уметник.  
Деца воле да буду полицајци, пилоти, 
морнари... Ја у животу никад ништа друго 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 21, БРОЈ  333, 26. ЈАНУАР 
1996.

ПРЕДСТОЈИ БОРБА ЗА 
РАЗВОЈ

У години пред нама живећемо нешто мало боље, 
али ћемо морати више радити. Приоритетни задаци 
Републичке Владе, која је оптимистичка и управо онаква 
какву требамо, због чега је подржавам, биће обарање 
инфлације и повећање друштвеног производа кроз 
умерен раст, без увећања монетарне масе, а потпуно 
ће се либерализовати увоз и извоз. Висок стандард се 
не може обезбедити преко ноћи, што је разумљиво. 
Биће потешкоћа и преламања  јер зацртану тржишну 
економију морамо оживотворити, а то подразумева 
раскид са договорном економијом и постављање  
привреде, културе, здравства, образовања... на право 

место. Буџет Србије је реално пројектован. Ово је 
рекао Бошко Перошевић, председник Извршног 
већа АП Војводине и Покрајинског одбора СПС, који 
је 25. децембра  са Спасом Комадом, потпредседник  
Извршног већа АП Војводине, др Живорадом 
Смиљанићем, покрајинским секретаром за здравство, 
и Владимиром Стојановићем, чланом Извршног већа 
АВП задуженим за приватно предузетништво, боравио 
у Вршцу.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 21, БРОЈ  333, 26. ЈАНУАР 
1996.

35 ГОДИНА РАДА ПОКРЕТА 
ГОРАНА

Покрет горана Вршца формиран је 1960. године. 
Са учесницима основних и средњих школа изведене 
су акције пошумљавања на вршачком брегу, а 
пошумљавала се и територија Вршачких Ритова, где су 

сађене тополе. На улазу у град садиле су се саднице као 
заштитни појас, неке од њих и данас постоје (борови 
на улазу из правца Београда). Школска омладина је 
радила тада и у градском расаднику.

1962. године Вршачки Покрет горана био је 
трећи у Србији по резултатима рада. Није у то време 
изостајала ни забавно културна активност: логорске 
ватре, књижевне вечери, игранке...

ИНТЕРВЈУ
 МИЛЕТА С. КОС ТИЋ, АКАДЕМСКИ С ЛИКАР, ГРАФИЧАР И ИКОНОПИСАЦ:

ЗАДОВОЉАН САМ ЈЕР САМ 
РАДИО ОНО ШТО ВОЛИМ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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нисам желео да будем, само сликар, само 
уметник.  Моја околина, сви моји другари, 
родитељи су то знали. То је врло неизвесно 
занимање. Ја се никад нисам определио 
да живим као слободан уметник. Запослио 
сам се у просвети и ту провео цео радни 
век. 

Где почињете да радите после 
завршене Академије?

-Био сам стипендиста Општине Вршац 
и почео сам да радим у Позоришту. Мислио 
сам да ћу бити сценограф. Био сам 3. 
образовани човек у Позоришту: редитељ, 
сценограф и ја. Међутим, Славко Пенца, 
тадашњи управник, дао ми је занимање 
сликар извођач. Значи оно што сценограф 
направи као скицу, ја треба да насликам.  
Мени је то било врло увредљиво. Те 1972. 
дешава се једно чудо. Данас у Вршцу 
има 36 школованих сликара, а тада смо 
били само Мира Мареш и ја. Били смо 
дефицитарна професија. Белоцркванска 
гимназија није могла да нађе професора 
ликовног, имали су два неуспела конкурса. 
У нови конкурс  ставили су да ликовњака 
чека и стан у Белој Цркви, уз посао. То ме 
је привукло, јер сам се те године оженио 
и живели смо са мојој мамом и татом. А, 
знате, није то баш леп живот, тако да сам 
прихватио посао и отишао у Белу Цркву, 
1972. Моја жена и данас каже да сам је 
уместо у Париз, одвео  у Белу Цркву. 
Рекао сам јој да идемо на годину дана. Али 
остали смо много дуже. Пуне 24 године 
предавао сам тамо ликовно у Гимназији. 

Када се враћате у Вршац?
-Жени је фирма пропала па је 1995. 

прешла у Вршац да ради. И ја сам догодине 
имао срећу да су у Вршцу 3 професора 
ликовног отишла у пензију. Тако сам и ја 
дошао и почео да радим у ОШ „Младост“, 
1996. Ту сам радио 15 година. 

Какво је искуство радити са 
школском децом, и са средњошколцима 
и са основцима?

-Има то својих лепота. Више сам волео 
рад у средњој школи. Средњошколци 
су озбиљни млади људи. Основци су 
несташни, недисциплиновани, не раде 
на часу. На крају крајева,  један балавац 
ме је и отерао у пензију.  Ја сам априла 
месеца, два месеца пред распуст, добио 
отказ. Грдио сам једног балавца од десет 
година, сметао ми је да радим, лупао ми 
је на вратима. То није био мој ђак. Његова 
учитељица није дошла на час па је он имао 
времена да 20 минута лупа на врата моје 
учионице.  Ухватио сам га за руку и силно 
изгрдио, рекао му да ме остави да радим 
јер ја тако зарађујем за живот. А, он је 
кући налагао да сам га ошамарио! Моја 
директорица поверовала је том балавцу 
од 10 година,  не мени од 65 година, и 
дала ми је отказ. Тако сам ја до августа 
био без примања. Онда сам стекао право 
на пензију, 2011. Тако сам завршио свој 
просветарски радни век. 

Како је изгледала Ваша уметничка 
каријера?

-Највише сам волео две технике: 
акварел, најтежу сликарску технику, која 
не трпи поправке, и графичку дисциплину 
дрворез. Имао сам 4 изложбе дрвореза. 
Јако сам поносан на своје дрворезе, јер 
ни један сликар, који је у 20. веку радио 
дрворезе, Ерих Хекел, Емил Нолде, 
Карл Шмит Ротлуф, није имао 4 изложбе 
дрвореза. Више изложби могли су да имају 
уметници у време ренесансе, Албрехта 
Дирера, јер су у то време постојала 
занимања резача дрвореза. Уметник је 
дао скицу, а они су резали. Тако је Дирер 
могао да има много изложби. Међутим, 
ја сам све радио сам. Моје изложбе биле 
су у Вршцу, али имале су своје путеве: 
Београд, Нови Сад, Крагујевац, Бела 

Црква... Прва изложба дрвореза била је 
посвећена Хиландару где сам био први 
пут 1989. Душан Миловановић, који ми 
је отворио ту изложбу, рекао ми је:“Е, сад 
да урадиш још Жичу и Студеницу и имамо 
три српске царске лавре!“  Међутим, 
ја сам се определио за мени блиске 
манастире, за мој Месић. Та је изложба 
била у Вршцу, али и у Београду, у Музеју 
Српске православне цркве. Пошто ми је 
мама била Сремица,решио сам да урадим 
и манастир Хопово, на 2 км од Ирига. 
Сваки од ових манастира био је посебна 
изложба дрвореза, а четврта изложба био 
је мој Вршац. 

Колико сте изложби акварела 
имали? Да ли сте се бавили још неким 
темама?

-Имао сам две изложбе: прву 
самосталну, 1974, а друга је била са 
мојим белоцркванским пријатељем  
Живорадом Милићевићем који је 
излагао уља на платну. Изложба се звала 
„Белоцрквански пејсаж“, отворена је 
1995. Највећа инспирација је углавном 
природа.  Интересантна изложба била ми 
је у Баваништу, за Дане ћирилице. Клуб 
љубитеља ћирилице врло је активан 
тамо. Када су ме звали, понудио сам им 
своје иконе.  Ја сам и иконописац. Свиђа 
ми се што сам то радио. Лепо је то. Никад 
нисам штампао визит карту, али кад бих је 
штампао, написао бих академски сликар, 
графичар и иконописац.  Јер, то су три 
ствари којима сам се, као сликар, бавио. 

Шта је за Вас уметност? У чему је 
њена лепота?

-То је тешко питање. Ја уметност 
доживљавам као једну моју велику љубав, 

као начин да се искажем, да изнесем 
своје емоције. Сврстати себе у ред свих 
оних великана сликарских са којима ја 
не могу да се мерим, јер ја нисам постао 
никакав сликарски великан, нисам 
направио сликарско име. Тако да сам 
остао анониман. Велико име је уметник 
који може да живи од свог сликарства. 
Сликао сам за своје пријатеље, за свој град 
и оне градове у којима сам излагао. Али, 
сликарско име нисам направио и никад 
не бих могао да живим од сликарства. 
Међутим, срећан сам јер сам радио оно 
што волим. Веома сам задовољан својим 
радом и сматрам да је то, ипак, оставило 
неки траг и да ће по нечему људи да ме 
памте после моје смрти. Ако нико други, 
бар ћерка и унука. 

Ја нисам никад волео ликовне 
критичаре. Сећам се, био сам студент 
треће године када је наш млади асистент  
Драган Лубарда направио изложбу цртежа 
својих студената.  Дошао је и рекао  ми је 
да се неком нашем  великом ликовном  
критичару допадају моји цртежи и да би 
он мене истакао у новинама, али да треба 
то да му платим једним цртежом.  Рекао 
сам асистенту да лепо мишљење о мени 
нећу да купујем цртежом! Он од мене 
неће да добије ништа. Пошто није добио 
цртеж, није ништа ни написао.  Ти ликовни 
критичари тако долазе до слика, цртежа, 
до велике збирке уметничких дела. Јер, 
сви које похвале дају им 2-3 слике. Ја 
нисам хтео да му дам ни један цртеж и то је 
мој први однос са ликовним критичарима. 

Члан сам Удружења ликовних уметника 
Србије. Војвођанском удружењу се никад 
нисам ни пријављивао, јер ме те поделе на 
Војводину и на Србију не интересују.

Био сам учесник многих колонија 
и онда сам, као члан колоније, имао те 
колективне изложбе радова насталих у 
колонији.

Како је изгледао Ваш лични живот? 
Када сте формирали породицу?

-Мени се све десило те 1972. године. 
Дипломирао сам, оженио сам се, запослио 
се, дао сам отказ и отишао на нови посао. 
Снежана је мој животни сапутник пуне 44 
године.  Њена породица доселила се у 
Вршац 1962. године. Снежанино девојачко 
презиме је Ћириковачки.  Кад се удала за 
мене добила је једно нормално српско 
презиме - Костић.  Имамо једну једину 
ћерку. Зове се Јелена. А, и моја ћерка 
је добила једну ћерку која сада има 15 
година. То је моја унука Мила Марић која 
је сад у 5. Београдској гимназији. 

Како проводите време? Да ли сте 
задовољни својим животом?

-Када сам, 2008, имао последњу 
изложбу дрвореза „Мој Вршац“, рекао 
сам:“Доста је било, Миле. Шта си имао да 
кажеш као сликар, рекао си.“ И престао 
сам да излажем. Али, нажалост, престао 
сам и да сликам. Не радим више јер 
сматрам да сам  рекао шта сам имао и хтео 
да кажем и сада би сликање било само 
тако да својој унуци оставим још неку 
слику  више. Мислим да је то што има од 
мене довољно. Ако је задовољна, добро, 
ако није, није. Ето, њен деда је толико 
урадио док није себи рекао:“Тачка!“.  А, 
ја сам то рекао 2008. године. Ставио сам 
тачку на свој уметнички рад.  Сад сам 
прави правцијати пензионер који ништа 
не ради. Читам, гледам телевизију. 

Ја нисам имао неку своју животну 
филозофију. Сматрао сам да треба 
поштено да радим свој посао, а то су за 
мене били моја уметност и просветна 
делатност.  Радио сам поштено и једно 
и друго, колико сам и како знао, умео и 
могао и ту се завршава моја филозофија.

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 21, БРОЈ  335, 22. МАРТ 1996.

ПРОБУДИЛА СЕ 
РОМСКА ФУДБАЛСКА 

АМБИЦИЈА
У нашем граду основан је још један фудбалски клуб. 

На иницијативу Ђурице Јовановића – Пиште и групе Рома 
формиран је фудбалски клуб Ромале. 

Клуб представља спој младости и сачињавају га 
играчи разних националности: Роми, Румуни, Мађари, 
Македонци и Бугари.

Прву званичну утакмицу Ромале је одиграо недавно 
против општинског лигаша, Граничара из Ватина и 
остварио победу са 5:1.

Као новоформирани клуб, од јесени он ће се такмичити 
у општинској лиги. До почетка шампионата, Ромале ће 
одиграти незваничне утакмице са свим нашим екипама 
које се такмиче на нивоу општинског Фудбалског Савеза, 
односно са тимом који буде слободан.  

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 21, БРОЈ  338, 22. ЈУН 1996.

УРЕЂЕНА ЛЕТЊА БАШТА
Током лета Дом омладине могао би да постане место 

сталног окупљања омладине јер је у плану низ забавних 
програма за свачији укус. Ових дана завршени су послови 
на уређењу летње баште за коју су набављене нове 
баштенске гарнитуре, окречени су зидови дворишта и 
учвршћена бина.

Планирали смо да башта ради већ од 10 часова пре 
подне сваког дана тако да посетиоци уз освежавајуће 
напитке  и сателитски програм са видео бима могу да 
прате дешавања на европском првенству у фудбалу, 
а касније и на олимпијади, истиче Бошко Ђошевски, 
директор Дома омладине. За вечерње сате предвиђени 

су концерти вршачких и београдских група, а у паузама 
пуштаћемо сада модерну рејв музику. Једном недељно 
свираће група „Спој са масом“ која је у нашој средини већ 
афирмисана, а своје време имаће и гитаристи. Поред тога 
свако вече ће радити дискотека „Рупа.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и 
Програма рада и финансијског плана Фонда за  2016. годину, Савет Фонда 

Расписује

КОНКУРС
за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, 

прикључне)   у пољопривреди у 2016. години

Покрајински фонд за развој 
пољопривреде објављује доделу кредита 
намењених за набавку нове пољопривредне 
механизације (погонске, прикључне).            

Средства ће се додељивати 
пољопривредним газдинствима – физичким 
и правним лицима са подручја АП Војводине, 
уписаним у Регистар пољопривредних 
газдинстава. Кредити ће се реализовати 
искључиво на тероторији АП Војводине.  

Кредити ће бити одобравани са каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену 
валутне клаузуле, и то на следећи начин:

-Кредитираће се набавка погонске и 
прикључне механизације 

-Максималан износ кредита 40.000 евра
-Фонд неће одобравати кредит у износу 

мањем од 1.000 евра,
-За погонске машине грејс период у 

трајању од 6 месеци уз учешће од 20%, 
за време грејс периода обрачунаваће се 
интеркаларна камата,

-За прикључне машине грејс период у 
трајању од од 6 месеци, без учешћа, за време 
грејс периода обрачунаваће се интеркаларна 
камата,

-Рок отплате кредита 60 месеци,
-Отплата ће се вршити у шестомесечним 

ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку 
грејс периода (укупно 11 рата).

КОНКУРС
за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање и бушење 

бунара у 2016. години
 Покрајински фонд за развој 

пољопривреде објављује доделу кредита 
намењених за куповину система и опреме за 
наводњавање и бушење бунара.

Средства ће се додељивати 
пољопривредним газдинствима – физичким 
и правним лицима са подручја АП Војводине, 
уписаним у Регистар пољопривредних 
газдинстава. Кредити ће се реализовати 
искључиво на тероторији АП Војводине.  

Кредити ће бити одобравани са каматном 
стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену 

валутне клаузуле, и то на следећи начин:
-Максималан износ кредита 40.000 евра
- Фонд неће одобравати кредит у износу 

мањем од 1.000 евра
- грејс период у трајању од 12 месеци, 

за време грејс периода не обрачунава се 
интеркаларна камата

- рок отплате кредита 30 месеци
- отплата се врши у шестомесечним 

ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку 
грејс периода (укупно 6 рата)

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и 
Програма рада и финансијског плана Фонда за  2016. годину, Савет Фонда 

Расписује

КОНКУРС
за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и 

опреме у њима у 2016. години

Покрајински фонд за развој 
пољопривреде објављује доделу 
кредита намењених за куповину 
нових заштићених башта (пластеници, 
стакленици) и опреме у њима.

Средства ће се додељивати 
пољопривредним газдинствима -  
физичким и правним лицима са подручја 
АП Војводине,уписаним у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Кредити 
ће се реализовати искључиво на 
тероторији АП Војводине.  

Кредити ће бити одобравани са 
каматном стопом од 2% на годишњем 
нивоу, уз примену валутне клаузуле и то 
на следећи начин:

-максималан износ кредита 15.000 

евра,
-Фонд неће одобравати кредит у 

износу мањем од 1.000 евра,
-рок отплате 24 месеца,
-грејс период траје 12 месеци, за 

време грејс периода  обрачунава се 
интеркаларна камата,

-отплата се врши у шестомесечним 
ануитетима, прва рата се уплаћује по 
истеку грејс периода (укупно 5 рата),

Кредити ће се одобравати у 
складу и на основу ПРАВИЛНИКА О 
РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА 
ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2016. 
години;

КОНКУРС
за доделу кредита за набавку кошница и опреме за пчеларство у 2016. години

 Покрајински фонд за развој 
пољопривреде објављује доделу 
кредита намењених за куповину нових 
кошница и опреме за пчеларство.

Средства ће се додељивати 
пољопривредним газдинствима – 
физичким и правним лицима са подручја 
АП Војводине, уписаним у Регистар 
пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са 
каматном стопом од 2% на годишњем 
нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то 
на следећи начин:

-максималан износ кредита 20.000 
евра,

-Фонд неће одобравати кредит у 
износу мањем од 1.000 евра,

-рок отплате 18 месеца,
-грејс период у трајању од 24 месеца, 

за време грејс периода  обрачунава се 
интеркаларна камата,

-отплата се врши у шестомесечним 
ануитетима, прва рата се уплаћује по 
истеку грејс периода (укупно 4 ратe)

КОНКУРС
за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима 

воћа и винограда у 2016 години
 Покрајински фонд за развој 

пољопривреде објављује доделу кредита 
намењених за набавку нових противградних 
мрежа у вишегодишњим засадима воћа и 
винограда у 2016 години.

 Средства ће се додељивати 
пољопривредним газдинствима -  
физичким  и правним лицима са подручја 
АП Војводине,уписаним у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Кредити ће 
се реализовати искључиво на тероторији АП 
Војводине.  

Кредити ће бити одобравани са каматном 

стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену 
валутне клаузуле и то на следећи начин:

-максималан износ кредита 40.000 евра,
-рок отплате 24 месецa,
-грејс период траје 12 месеци и укључује 

се у рок отплате, за време грејс периода  
обрачунава се интеркаларна камата,

-отплата се врши у шестомесечним 
ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку 
грејс периода (укупно 3 ратe),

-Фонд неће одобравати кредит у износу 
мањем од 1.000 евра.

КОНКУРС
за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2016. години

Покрајински фонд за развој 
пољопривреде објављује доделу кредита 
намењених за набавку квалитетне телади за 
тов  у 2016 години.

Средства ће се додељивати 
пољопривредним газдинствима -  
физичким  и правним лицима са подручја 
АП Војводине,уписаним у Регистар 
пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену 
валутне клаузуле и то на следећи начин:

-максималан износ кредита 15.000 евра,
-Фонд неће одобравати кредит у износу 

мањем од 5.000 евра,
-рок отплате 15 месеци,
-корисник кредита се обавезује да 

целокупан износ врати једнократно након 
истека кредита

Кредит ће бити реализован тако што ће 
Фонд уплатити износ одобреног кредита  
регистрованом добављачу квалитетне телади 
за тов коју буде одабрао учесник конкурса. 

Кредити ће се одобравати у складу и 
на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА 
ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ 
КОНКУРСИМА У 2016. години

Пријаве се могу преузети у Покрајинском 
фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, 
општинским канцеларијама, као и на сајту:

 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Поред попуњене пријаве, учесници 

конкурса дужни су да поднесу и следећу 
документацију:

-оригинални предрачун регистрованог 
добављача квалитетне телади за 
тов исказаном у динарском износу 
(Напомена:Фонд неће прихватати измене 
предрачуна у току трајања конкурса);

-оригинал власничког листа за 
пољопривредно земљиште не старији 
од 15 дана, на који се може ставити 
хипотека у корист Фонда, у два пута већој 
вредности од одобрене вредности кредита, 
(напомена;подносилац пријаве не мора бити 
и власник пољопривредног земљишта која 
ће се ставити под хипотеку) или у случају 
банкарске гаранције писмо о намерама 
издавања гаранције;

-извод из регистра пољопривредних 
газдинстава за 2016. годину – подаци о 
пољопривредном газдинству;

-     уверење пореске управе о измирености 
накнаде за одводњавање, на старију од 30         
дана (за подносиоца пријаве,за власника и 
за сваког сувласника на пољопривредном 
земљишту)

-фотокопија личне карте (за подносиоца 
пријаве, за власника пољопривредног 
земљишта и за сваког сувласника на 
пољопривредном земљишту);

- кредит ће се реализовати у складу са 
планираним средствима.

Конкурс је отворен од 24. септембра 2016. 
до 17. октобра 2016. године. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање.

Пријаву са траженом документацијом 
доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој 
пољопривреде    21000 Нови Сад Булевар 
Михајла Пупина 6 са назнаком “ За конкурс”

Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети 
на сајту Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде:   www.fondpolj.vojvodina.gov.
rs
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Кристифор Манчу је 38-годишњи 
Вршчанин, супруг и отац троје деце. 
По професији је економиста, радно 
искуство стицао је у фирмама као 
што су Хемофарм и Делта Холдинг, 
а недавно је започео сопствени 
бизнис. Међутим, у свој уредни 
професионални и породични живот, 
Кристифор је успео да уклопи и 
велику страст према спорту. Он већ 
двадесет година свакодневно трчи, 
иза њега је 30 озбиљних трка, од 
чега 20 полумаратона, један маратон 
и низ захтевних планинских трка. 
Последњих седам година бави се и 
бициклизмом. Његово најскорије 
спортско достигнуће је учешће 
на такмичењу под називом Ајрон 
Мен, односно Гвоздени Човек. За 
слабије упућене, у питању је један 
од најтежих тестова издржљивости 
на свету. У суштини, то је триатлон, 
али  оно што га чини посебним је 
његова невероватна дужина; 3800м 
пливања, 180км вожње бициклом 
и маратон, све у временском року 
од 16 сати. Постоји и дупло краћа 
верзија 1900м пливања, 90км вожње 
бицикла и полумаратон, у року 
од 8 сати у којој се опробао наш 
саговорник, 11-ог септембра у Пули.

Како сте се одлучили на овај подухват?
Десило се да сам неколико пута на телевизији 

гледао такмичење Ајрон Мен, било је то за мене 
нешто ново, занимљиво и пожелео сам да се 
опробам у томе. Међутим, иако сам искусан 
тркач, бициклизмом се нисам интензивно бавио, 
а пливањем никад на неком озбиљнијем нивоу. 
Када сам почео да тренирам, схватио сам да ми 
је пливање на катастрофалном нивоу, али сам 
из искуства знао да је све у тренинигу, врло 
мало у таленту, тако да сам свакодневно на 
Градском језеру радио на томе. Такође, едуковао 
сам се о методама припреме за овај изазов, 
радио по два тренинга дневно у две различите 
дисциплине, као и везане тренинге. На пример, 
прво сам пливао у језеру, и чим изађем из воде, 
пресвлачио се и почињао да возим бицикл, или 
након вожње одмах трчим. То је неопходно, јер 
након што дуже време ради једну ствар, тело 
тешко прихвата наглу промену радње, зато је 
потребно тестирати себе, колико сте способни 
за тако нешто, да би се временом, тело навикло. 
Након два месеца свакодневног интензивног 
тренинга, 1000 км, 150 истрчаних и 15 км 
препливаних, схватио сам да могу да се опробам 
на предстојећем Ајрон Мену у Пули. Када сам 
тамо дошао, ипак су ме сви чудно гледали 
што сам одлучио да учествујем у овоме, а да 
нисам никада пробао триатлон. И заиста, није 
шала трчати маратон, а да никад нисте трчали 
полумаратон, јер је упутно било да тренирате, 
да постепено повећавате тежину, односно 
раздаљину, тако да ово јесте било рискантно.

Како је прошла сама трка?
Временски услови који су нас пратили у 

Пули су били јако тешки. Од 1750 учесника, 300 
није успело да заврши трку, што се никад раније 
није догодило у историји овог такмичења. Тог 
дана на мору је била јака бура, и таласи су били 

огромни, тако да су услови за прву дисциплину 
били ужасни. Пливало се 750 метара од обале 
ка пучини, 400 метара паралелно са обалом и 
750 метара назад на почетну тачку, а путања 
је била означена бовама које су удаљене 100 - 
150 метара једна од друге. И сад, пошто се због 
брзине плива искључиво краул стилом, након 
само 2 - 3 зарона главе, таласи вас однесу, и 
више не знате куда треба да пливате. И онда 
морате стати, пустити да вас талас подигне да 
видите где је бова. Онда опет пливате, и након 
пар замаха таласи вас опет однесу, и тако стално. 
Неки су били дисквалификовани јер су превише 
времена потрошили (било је ограничено на сат 
и 10 минута ) покушавајући да нађу пут. То је 
био општи очај. Неки, иначе снажни и спремни 
људи, су запомагали, јер су се уплашили за 
живу главу. Наравно, било је више спасилачких 
екипа на неколико пунктова, које су били ту да 
их ваде из воде. Једноставно се нису снашли, а 
при таквим условима, хладна глава ради највећи 
посао. Било је потребно бити храбар, стабилан 
и позитивно луд да би остао присебан. Када 
изађете из воде, од транзиционе тачке вас дели 
стотинак метара, које морате прећи ходајући, 
трчећи или чак пузећи, јер након сат времена 
у води, у хоризонталном положају, ноге губе 
крв, тако да је стати на ноге проблематично. Ја 
сам изашао из воде полужив. Када стигнете до 
шатора са опремом за бициклизам, пресвлачите 
се на брзину, трчите до бицикла, узимате га, 
мало гурате, и возите. Чим смо сели на бицикле, 
почела је киша која нас је пратила првих 50 
километара и значајно отежала вожњу. Онда је 
престала и 20 км су услови вожње били добри, 
да би око 70-ог километра дошло до такве 
провале облака, да ни сами организатори нису 
могли да верују. Људи су падали са бицикла, 
ломили кости, тако да су екипе хитне помоћи 
имале јако пуно посла. Многи су одустајали од 
трке, јер је видљивост била јако лоша. Након што 
се извезе стаза од 90 км, која вас враћа на место 
где је вожња и почела, иде се у шатор, пресвлачи 
се и почиње полумаратон. Ту сам се већ осећао 
сигурно, на свом терену, и био сам већ 99 % 
сигуран да ћу завршити трку. Стигао сам у Арену 
1120-ти, за 6 сати и 29 минута непрестане трке. 
За то време сам пио воду, појео само неколико 
залогаја банане и четири енергетска гела. Они 
су занимљив детаљ у причи. Пошто су у питању 
велики напори, спортисти их користе да брзо 
унесу много енергије. Долазе у малим тубама 
из којих се посрчу у року од две секунде. Има 
их у различитим аромама, али у сваком случају 
тешког и отужног укуса, а потребно је неко 
време да се узимају по мало да се желудац 
навикне на њих, јер у супротном може доћи 
до наглог пражњења црева. Углавном се 
састоје од шећера, а обогаћени су витаминима, 
минералима и аминокиселинама. 

Како сте се осећали након завршетка 
овог изузетно тешког изазова, колико вам је 
времена требало да се опоравите од напора?

С обзиром на веома ограничено време и 
услове у којима сам се спремао, презадовољан 
сам резултатом. Нисам био ни најбољи пливач, 
нити сам имао тренера у било којој дисциплини, 
тако да ово сматрам великом личном победом, 
што је и сврха мог бављења спортом. Што се 
тиче опоравка, ту сам изненадио самог себе. Већ 
после три дана сам одрадио свој први тренинг. 
Заправо теже од Ајрон Мена пао ми је мој први 
маратон, после којег нисам могао да ходам пар 
дана, а заправо најтежи изазов за мене био 

је планинска трка у околини Ниша.  То је 22 км 
трчања по брдима, уз решавање разних задатака 
као што је превртање и вучење тракторских 
гума, склекови, трбушњаци, провлачење кроз 
канализационе цеви у реци, пролазак кроз 
пећине. Примера ради, трчите узбрдо, и кад 
помислите да је готово, наиђете на волонтере 
који вам дају задатак да се пењете уз конопац. Два 
пута ми је позилило током те трке, био сам мокар 
све време, само сам молио бога да останем жив 
у оним планинама. Извукао сам то само на снагу 
воље. Али Ајрон Мен је најбоље такмичење на 
којем сам био и желео бих у наредном периоду 
да завршим и онај дупло дужи. Пре свега, догађај 

је сјајно организован.  Људи који долазе на ово 
такмичење су јако позитивни, и међу нама који 
смо аматери нема никаквог ривалства. Када 
видимо да неко посустаје и да му тешко иде, 
сви који се нађемо ту га храбримо и бодримо да 
настави. И то је главна драж. Овде се не догађа 
као у другим спортовима, попут фудбала и 
кошарке да се чак и пријатељи посвађају, већ се 
чак и потпуни странци међусобно подржавају, 
што је мени фантастично, и ретко се налази у 
свету спорта.

Колики су трошкови учешћа у Ајрон 
Мену?

Јако велики. Без минимум хиљаду евра, 
не можете ни размишљати о учешћу. Само 
котизација на овом такмичењу у Пули је била 300 
евра, а то је једно од јефтинијих. Нека се плаћају 
између 600 и 800 евра и за то не добијате ништа. 
И даље морате сами да платите смештај, храну и 
све остало. Опрема је такође врло скупа. Само 
бицикли који се тамо могу видети коштају 5000 
евра, а потребно вам је одело за пливање, кад 
год је вода хладнија од 20 степени. Затим су ту 
патике за трчање, патике са нарочитим копчама 
за бициклизам и остатак одеће која треба да 
буде удобна и издржљива. Патике за трчање 
се у идеалним условима мењају на 3 до 4 пута 
годишње, итд. Тако да су трошкови стварно 
велики.

Каква је била организација догађаја и 
какав је профил учесника?

Ајрон Мен се организује у низу градова широм 

света, по америчкој лиценци, која подразумева 
стриктна правила и процедуре у којима нема 
простора за било какву импровизацију. На 
пример, када је у питању пресвлачење из 
пливачког одела у бициклистичку, без целокупне 
опреме не смете сести на бицикл. Кацига мора 
бити на глави и прописно закопчана пре тога, 
у супротном следи дисквалификација. Зна се 
тачно колико се гура пре вожње, и на крају се 
оставља тачно тамо где сте га узели. Кацига се 
не скида пре уласка у шатор за пресвлачење. 
Сва амбалажа од хране коју сте појели мора 
да се чува у џепу, јер бацање у страну такође 
повлачи дисквалификацију. Сва та правила су ту 
из разних безбедносних разлога, и добро је што 
су ту, само су мени била оптерећујућа. Где још на 
сву муку и на то да мислим?! Исто тако, једном 
када се предају бицикли, не можете да уђете у 
простор где се чувају да нешто проверите тек 
тако. Увек морате да се пријавите, покажете 
учесничку картицу, наруквицу... Тај возни парк 
са 1750 бицикала вреди неколико десетина 
милиона еура, и ту нико ништа не може да 
уради а да не прође бар две контроле. Нико није 
могао да прескаче никакве ограде, нити је било 
шта могло да нестане јер је све било јако добро 
обезбеђено, а волонтери су на сваком кораку. 
Правила која су успостављена, морала су да се 
поштују стопостотно. Што се тиче такмичара који 
долазе на Ајрон Мен то су углавном ситуирани  и 
физички спремни људи који долазе из западних  
земаља у којима су услови за тренирање 
изузетно квалитетни. Имају базене у којима могу 
да тренирају целе године, и стотине километара 
бициклистичких стаза само за спорт, на којима 
су апсолутно безбедни од свих опасности на 
путевима. Пут од Вршца до Београда је заправо 
прилично ризичан за бициклисте, а стаза до 
Павлиша је дуга само два километра, што је 
недовољно за озбиљан тренинг. Градско језеро 
осим што је јако непривлачно за пливање, може 
да се користи само 3, евентуално 4 месеца 
годишње, што значи да сте 8 месеци годишње 
ван форме. Ја верујем да би још људи из Вршца 
желело да се опроба у овоме, али су услови за 
припреме превише лоши, тако да сам ја једини 
за сада. Мислим да је Ајрон Мена завршило 
двестотинак људи из Србије, махом из Београда, 
јер тамо једино постоје колико - толико пристојни 
услови. Иначе, жене и мушкарци овде имају 
одвојене конкуренције, али једнаки су по томе 
што прелазе исту дужину стазе. Категорије су 
узрасне, и мењају се на пет година. Фасцинантна 
је последња категорија 75 година и старији. 
Имао сам прилике да видим полумаратонце у 
70-им, али људе који савршено пливају, трче и 
возе бицикл у тим годинама нисам. Они сјајно 
изгледају и заиста дају сјајан пример млађима. 

Има ли професионалних Гвоздених Људи?
Има. Наградни фонд је веома богат, и постоје 

професионалци који од тога живе и долазе да би 
зарадили. Првих десет добија новчане награде, 
и међу њима је конкуренција јака, док смо ми 
аматери ту да преживимо трку и померимо 
своје личне границе. Људи који долазе на ова 
такмичења су веома слични маратонцима и 
другим тркачима на дуге стазе. Наш мото је: „Ми 
не трчимо брзо, ми трчимо далеко“, што значи 
да смо ту не да бисмо били бржи од других и 
побеђивали једни друге, већ смо ту да бисмо 
победили себе. Да гвозденом вољом надиђемо 
све препреке које нам у животу наилазе. То је 
суштина мог бављења спортом, а верујем и 
спорта уопште. 

В. Јањић

КРИСТИФОР МАНЧУ САВЛАДАО ЈЕДАН ОД НАЈТЕЖИХ ИЗАЗОВА НА СВЕТУ

ГВОЗДЕНИ ВРШЧАНИН
ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

Такмичење Ајрон Мен створили 
су амерички маринци стационирани 
на Хавајском острву Кона. Будући да 
су американци нација која обожава 
такмичење, желели су да кроз један изазов 
одреде који је најспремнији.Највише је 
било момака из ова три спорта, и тако је 
одлучено да се већ постојећи триатлон 
продужи и отежа. Светско првенство се 
и сада може одржати само тамо и јако је 
тешко пласитати се. Само 1800 најбољих 
учествује, јер стаза не подржава више 
људи.  Чак и кад су временски услови 
најгори, не постоји могућност одлагања 
Ајрон Мена. Сам назив који значи гвоздени 
човек упућује на то. Организаторе не 
занима какви су услови. У сваком граду где 
се одржава, зна се унапред када ће бити 
следеће године и то се не помера никад. 
Постоје и такмичења која су екстремнија 
од овога кроз шта сам прошао у Пули. Зове 
се Нордсмен (Северњак) и одржава се у 
Норвешкој, на Северном Леденом Мору. 
Температура воде је око 4 степена, ветрови 
су јаки и ледени, а трчи се уз планину. Ово 
је најтежи и најсуровији Ајрон Мен на свету 
а многи такмичари желе да се опробају и 
поред великог ризика од промрзлина.
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Уметница Сенка 
Ђорђевић на изложби у 
Дому војске понудила је 
публици већи изазов од 
слике а то је мода. Слика 
се обраћа духу и остаје 
субјективна перцепција, 
док модна одећа постаје 
скулптура амбалаже која 
хода, делује и говори 
о интелигенту онога 
ко се усудио да носи 
нешто ликовно. Млади у 
данашње време подераних 
фармерки, подеротина 
у духу, носе панталоне 
које збуњују оне који их 
виде. Постмодерна није 
антиуметношћу сатрла 
само ликовну уметност 
већ и моду. У доба када 
царује анти мода Сенка 
Ђорђевић нуди цртеже 
као бајковити сан о свету 
смисла узвишеног реда у 
одећи, чија логика говори 
о смисленој уредности 
духа онога који то носи.

Ове скице нису само тек 
дизајнерске илустрације, 
оне су и независна 
ликовна дела која говоре 
о ликовном потенцијалу 
и респекту уметнице 
која се бави модом као 
видом уређења света у 
време када се смисао и 
органиција вредности пара 
по вековним шавовима.

Сенка Ђорђевић 
успешно се бави и 
сликањем и графичким 
дизајном и то све у 
контексту смисла 
ликовности, дакле тежњи 
ка вредностима које 

постмодерна тако успешно 
глобално, а посебно код 
нас убија.

Особа која би носила 
хаљине младе дизајнерке 
сем личног кредибилитета, 
самосвести и сигнала да зна 
шта хоће, отрежњујуће би 
деловала и на посматраче. 
У доминацији дроњавости 
као стила, запазили би 
сопствену запањеност 
кад би схватили ово је 
оно право, овако треба и 
пожелели да негде и сами 

то нађемо и носимо.
 Модни дизајн данас је 

више од пуке конфекције  
то је став младе уметнице, 
вера да ће свет бити лепши 
а људи успешнији.

Галерија Дома војске 
овом изложбом може 
привући друге ауторе, који 
као Сенка Ђорђевић верују 
да ликовност и у модном 
дизајну јесте суштинска 
вредност која подстиче 
духовност у човеку.

Т. Сухецки

ИЗЛОЖБА СЕНКЕ ЂОРЂЕВИЋ У ДОМУ ВОЈСКЕ У ВРШЦУ

МОДНИ ДИЗАЈН ВИШЕ ОД МОДЕ 
ЛАГУНИНА НОВА ИЗДАЊА 

НОВИ РОМАНИ 
БАСАРЕ И ПЕТРОВИЋА 

Ове недеље Издавачка кућа Лагуна представила је два 
нва наслова – „Андрићеву лествицу ужаса“ Светислава 

Басаре и „Кућу од соли“ 
Миомира Петровића. 
Нове књиге нашле су се у 
свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима 
читалаца, он-лајн књижари 
www.delfi.rs  и на сајту 
www.laguna.rs. 

Калоперовић, главни 
јунак новог Басариног 
романа „Андрићева 
лествица ужаса“, полазећи 
из Београда у Загреб на 
промоцију своје књиге, 
свраћа код пријатеља, 
али сусрет два стара 
знанца претвара се у овој 
параболи балканског 
менталитета у необуздан 
и беспоштедан дијалог, уз 
темељно сецирање свих 
локалних националних 
светиња и митова под 
ауром борбене глупости, 

примитивизма и искварености. Како на сопственом, тако и на 
примеру Иве Андрића кога Балканци и својатају и одбацују кад 
им се прохте, два пријатеља ће својим коментарима читаоце 
опет насмејати до суза и истовремено им приуштити гротескну 
визију овдашњих нарави. 

Истим стилским средствима и књижевним поступком Басара 
проширује циклус романа, јединствен у савременој српској 
књижевности, којим се духовито и бритко обрачунава како са 
српском митоманијом, на феноменолошком плану, тако и са 
оковима постмодерних књижевних трендова, на унутрашњем, 
стваралачком плану. 

„Кућа од соли“ Миомира 
Петровића је узбудљив 
трилер у којем уметност 
игра важну улогу у вихору 
Другог светског рата. Ово 
је и роман о трагичној 
усамљености појединца у 
драматичним историјским 
околностима. 

Средином тридесетих 
година прошлог века један 
необичан човек започиње 
неизвесну авантуру по 
Медитерану. Арсеније 
Мартиновић, Србин и 
католик, Которанин и 
Београђанин, римски 
студент филозофије и 
трговац уметничким 
делима, апатрид и 
дипломата, ангажован је на 
прикупљању уметничких 
дела за колекцију будућег 
музеја кнеза Павла. Током 
својих трговачких и дипломатских активности он постаје 
активни сведок турбулентних историјских догађаја: успона 
фашизма, асимилације националних мањина у Италији, 
контрадикторних поступака обавештајне службе Краљевине 
Југославије и атентата на краља Александра. 

Како би заштитио део своје уметничке колекције, кнез 
Павле Арсенија шаље на тајну мисију у Северну Африку пред 
сам почетак рата. Као чувар уметничког блага, принуђен је 
да мења идентитете који му омогућавају несметани приступ 
Французима, Италијанима и Немцима током превирања за 
превласт над Сахаром. 

Сложеном наративном структуром и чврстом драматуршком 
матрицом, рафинираним осећањем за меланхолично, 
понирањем у преломни тренутак 20. века у коме је дотадашњи 
свет престао да постоји, „Кућа од соли“ је трилер, метафизички 
поглед на уметност и њену улогу у историји... и роман о самоћи. 
„Кућа од соли“ у много чему обједињује досадашња стилска и 
наративна кретања Миомира Петровића као приповедача. 

Извор: Лагуна 

03.10.2016, Нови Сад 
– Друштво за заштиту и 
проучавање птица Србије првог 
викенда октобра успешно 
је организовало 23. по реду 
Европски викенд посматрања 
птица. Најмасовнији до сада 
викенд посматрања птица 
ове године окупио је 1.305 
љубитеља природе свих 
узраста који су на 35 излета 
широм Србије уживали у птичјој 
представи. На 30ак локација, 
од војвођанских рибњака 
до врлети планине Таре, 
стручни водичи посетиоцима 
приближили су присутне птице 
и дочарали им занимљивости 
њихове тајанствене сеобе. 

Наши најмлађи природњаци 
показали су велику знатижељу 
за птицама и својим домовима 
вратили су се богатији за 
нова знања и осокољени за 
нове авантуре. „Посебно нас 
радује све веће учешће деце 
и младих који организовано 
долазе на наше излете“, каже 
координатор Европског 
викенда посматрања птица за 
Србију Слободан Кнежевић и 
додаје: - Велики број родитеља 
са децом, као и учитеља и 
наставника са својим ђацима 
ове године са одушевљењем 
је прихватио наш позив за 
дружење у природи. Значајан 
део учесника по први пут 

сусрео се са посматрањем 
птица као новом активношћу 
у природи. Осим дружења и 
учења о птицама, важан део 
излета јесте и пребројавање 
пернатих суседа. 

Ове годинељубитељи 
природе током излета сусрели 
су се са око 40.000 јединки 
разних птица. 

- Готово невероватно звучи 
да је током само два дана на 
излетима забележено 159 врста, 
што је скоро половина свих 
до сада нађених врста птица 
у Србији. Нама су ови подаци 
од проворазредног значаја 
за упознавање и заштиту 
птица и њихових станишта јер 
показују велико богатство, али 
истовремено и крхкост дивљег 
света, упозорава Милан 
Ружић из Друштва за заштиту 
и проучавање птица Србије. 
Најчешће посматране врсте 
овогодишње манифестације 
биле су чворак, обични галеб, 
лиска и патка глувара, а најређе 
сиви соко, дугорепа сова, црна 
рода, лешникара и грлица. 
Прелиминарни резултати које 
је саопштила организација 
BirdLife International показују 
да је Србија међу 40 европских 
држава заузела високо 7. место 
по броју учесника на излетима.

ОДРЖАН ЕВРОПСКИ ВИКЕНД ПОСМАТРАЊА ПТИЦА

МАСОВНО ДРУЖЕЊЕ УЗ СЕОБУ ПТИЦА
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

У „Салону код Порте“ прошлог 
четвртка одржано је књижевно вече 
под називом „Између крајности“, а 
гости „Тачке сусретања“ били су писци 
Вуле Журић и Мухарем Баздуљ. Овом 
приликом представљена је и књига 
колумни Мухарема Баздуља „Између 
крајности“, као и Журићева „Република 
Ћопић“. Писци су разговарали о новим 
књигама, читалачким навикама и укусу 
својих и нових генерација и јединству 
културног екс-Ју простора. 

Вуле Журић пише приче, романе, 
радио-драме и филмске сценарије, 
новинске и друге публицистичке 
текстове. Председник је управног 
одбора Српског књижевног друштва. 
Рођени је Сарајлија који живи у Панчеву.

Мухарем Баздуљ ради као новинар, 
преводилац и књижевник. Текстове 
објављује у часописима и листовима у 
Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској, 
Словенији, Македонији и Америци. 
Књиге, приче и есеји Мухарема Баздуља 
објављени су и преведени на више 
језика. Рођен је у Травнику, а тренутно 
живи и ради у Београду. 

Т.С. 

ЖУРИЋ И БАЗДУЉ ГОСТОВАЛИ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

„ИЗМЕЂУ КРАЈНОСТИ“ 

У Манастиру Раковица(под окриљем гроба - колевке Светог 
Патријарха Павла) се 6. пут традиционално одржава Међународни 
сабор песника духовне лире. Духовне свечаности, које трају 
недељу дана, окупиле су песнике из више од 20 земаља. Међу 
њима је била и вршачка песникиња Нађа Бранков, професор 
књижевности у Хемијско - медицинској школи. 

-Све нас је на почетку, у надахнутој беседи, поздравио 
протојереј ставрофор др Драгомир Сандо, каже Нађа Бранков. 
Моја је песма „Светом Теодору Вршачком“,  штампана у Венцу 
изабраних, и казивала сам је на свечаности раскошног поетско 
- музичког програма у Центру за културу и у Храму. Благослов је 
и немерљива част, пред таквим скупом представљати свој град 
и нашег патрона, Светог Теодора.   Најлепша песма заоденута  је 
рухом молитве Господу и Његовим угодницима. Свети Теодор има 
посебно место у мом животу и делу. Неизмерно сам му захвална 
што ме је одабрао за своју заточницу на пољу уметности. Режирала 
сам прву духовну академију њему у част, учествовала у филму о 
њему, сачинила песму Мученик Истине Христове, која је освојила 
2. место на међународном  конкурсу духовне поезије,  исткала му 
и другу песму (ову сада изабрану), а сачинила и сценарио, који ће, 
верујем, бити подржан од градских челника.

Централни догађај Међународног сабора песника духовне 
лире је за Малу Госпојину у Манастиру, Културном центру 
Раковица и Храму Светих Апостола Вартоломеја и Варнаве. Све се 
одржава са благословом Патријарха Иринеја, а у сарадњи са САНУ 
и УКС. 

Ј.Е.

НАЂА БРАНКОВ УЧЕСНИК  МЕЂУНАРОДНОГ САБОРА ПЕСНИКА ДУХОВНЕ ЛИРЕ У РАКОВИЦИ

СВЕТОМ ТЕОДОРУ ВРШАЧКОМ У СЛАВУ

 Нађа Бранков, песникиња духовне лире

Ликовна школица „Морариу“, коју воде 
академске сликарке сестре Даниела и 
Доминика Морариу, већ годинама окупља 
вршачке малишане и успешно их уводи 
у свет сликарства, учећи мале таленте 
првим словима ликовне азбуке.  Школица 
ради веома успешно о чему говоре бројна 
признањањених полазника.  Недавно 
су мали сликари из овог расадника 
будућих уметника добили нова признања 
на најпрестижнијим  и најзначајнијим  
изложбама  на нашим просторима које се 
тичу дечјег стваралаштва. 

Према речима сестара Морариу, 
на Међународном ликовном конкурсу 
„Радост Европе“, који је отворен 2. октобра 
у галерији Дечјег културног центра 
у Београду, Исидора Милентијевић,  
полазница Школице цртања Сликарског 
атељеа Морариу , добила је трећу  награду, 
а са 2 похвале награђена је Андреа 

Веселиновић за узраст средњих школа.  
На Дечјем октобарском салону, 

отвореном 1. октобра у Музеју примењене 
уметности у Београду,  са темом „Уметност 
у сазвежђу“, похвалне награде добили су 
полазници Школице сликарског атељеа 
Морариу: Милица Лазар  за рад „Ауто за 
узорке на Месецу“, рађен комбинованом 
техником и за групнии рад „Узорци са 
разних планета“  који су радиле Анђа 
Ћирковић, Лана Јовановић и Анастасија 
Трајковић.

Ове године 51. дечји октобарски салон 
Музеја примењене уметности одржава 
се под слоганом  „Уметност у сазвежђу“.  
Ова задата тема подразумева да је читав 
опус радова на овогодишњој изложби 
посвећен свемиру, звездама, планетама, 
небеским телима, али и очувању наше 
планете Земље. 

У каталогу изложбе, организатори  

наводе да  их је једно велико научно 
откриће почетком године,  подстакло  да 
младе уметнике,  учеснике Салона, усмере 
ка поменутим темама. Реч је о открићу 
постојања гравитационих таласа, које 
је у својој општој теорији релативитета, 
пре тачно сто година, претпоставио 
реномирани научник Алберт Анштајн. 
Организатори су задовољни јер је 
овогодишња изложба приказала бујицу 
дечје креативне енергије о чему  сведоче 
одабрани радови које одликује изузетна 
маштовитост, креативност и оригиналност.

Ј.Е.

ЛИКОВНА ШКОЛИЦА „МОРАРИУ“ ДОБИЛА НОВА ПРИЗНАЊА

НАГРАДЕ ЗА МАЛЕ ВЕЛИКЕ СЛИКАРЕ

Награђена Исидора Милентијевић

Признања за мале уметнице
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УМЕТНОСТ „ВЕТРОГРАДА“ 
ФОТОРЕПОРТАЖА

Јединствени мултимедијални фестивал 
локалних аутора под називом „Ветроград“ 
већ је привукао пажњу која превазилази 
границе Вршца. Пре око месец дана, 
овај фестивал одржан је и по трећи пут, 
а концерти, трибине, изложбе, ди-џеј 
наступи и филмски програм организовани 
су на три локације: у Дому омладине, Тачки 
сусретања и Клубу Изазов. На све три 
локације програм су пратиле и дигиталне 
изложбе: „Фотоморгана Ветроград“ – 

групна изложба фотографија и „Вршац 
некад и сад“ – изложба удружења „Феликс 
Милекер“. 

Како је сваки од досадашња три 
„Ветрограда“ био одлично организован и 
испраћен са великим интересовањем, нема 
сумње да нас и наредног лета очекује богат 
и разноврсан програм. До тада, ако сте 
пропустили да посетите трећи „Ветроград“, 
представљамо вам део атмосфере коју су 
приредили вршачки уметници. 
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УМЕТНОСТ „ВЕТРОГРАДА“ 
ФОТОРЕПОРТАЖА
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A Magyar Tükör 
támogatója a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

MAGYAR TÜKÖR

Szathmáry Karolina nevét 
vette fel a leánykollégium
Húszéves jubileumát 

ünnepelte a Boldogasz-
szony Iskolanővérek 

nagybecskereki leánykollégi-
uma szeptember 25-én.

Az Iskolanővérek nagybecs-

kereki leánykollégiuma 1996-
ban kezdte meg működését, 
Rácz M. Gizella nővér irányítá-
sával, akit munkájában az idei 
évben a Mennyi Hazába távo-
zott Botka M. Margit nővér tá-
mogatott. A hálaadó szentmi-
sében, amelyet Dr. Német Lász-
ló SVD nagybecskereki püspök 
mutatott be a hála és a megem-
lékezés mellett a jövőbe tekin-
tés is helyet kapott.

Az ünnepi műsorban, 
amelynek a Toša Jovanović 
Népszínház adott otthont, Lob-
mayer M. Judit tartományfő-
nöknő mondott köszöntőt, az 
anyaország részéről dr. Szil-
ágyi Péter, a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára gratu-
lált az ünneplő közösségnek, 

majd Nyilas Mihály tartomá-
nyi oktatási titkár beszélt a le-
ánykollégium jelentőségéről.

Az ünnepi műsorban be-
mutatkoztak a nővérek által 
működtetett hétvégi óvodások 
és a leánykollégium növendé-
kei. A kollégium jelenlegi veze-
tője, Koncz M. Julianna nővér 
elmondta, hogy a kollégium 
felvette Szathmáry Karolina, 
nagybecskereki Leánynevelő 
Intézet alapítójának a nevét. 
A kollégium névadójának élet-
útjáról mgr. Hallai Zoltán tör-
ténész tartott rövid előadást.

A jeles ünnepséget megtisz-
telték jelenlétükkel a Boldo-
gasszony Iskolanővérek mel-
lett a Nagybecskereki Egyház-
megye lelkipásztorai, a hazai és 
magyarországi közélet és po-

litikum képviselői, valamint a 
kollégium jelenlegi és egykori 
növendékei, akiket közös aga-
péra vártak a nővérek.

NAGYBECSKEREKI 
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

HÚSZÉVES A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK LEÁNYNŐVÉREK

 »A hálaadó szentmise

„
Az Iskolanővérek 
nagybecskereki 
leánykollégiuma 
1996-ban kezdte 
meg működését, 
Rácz M. Gizella nővér 
irányításával.20

 éves a nagybecskereki 
leánykollégium

LUKÁCSFALVÁN FALUNAP ÉS TEMPLOMBÚCSÚ VOLT

Paradicsomnap  és 
hagyományápolás 
Lukácsfalván a közel-

múltban falunapot és 
templombúcsút, valamint 
paradicsomnapot  rendez-
tek. A szervezők — a helybe-
li Fehér-tó Hagyományápo-
ló és Környezetvédő Egye-
sület, a helyi közösség ta-
nácsa és Berekfürdő test-
vértelepülés képviselői — 
tartalmas rendezvénysoro-
zattal kedveskedtek a láto-
gatóknak.

A faluünnepség a vendé-
gek fogadásával kezdődött, 
mely után a helyi közösség 
udvarában halászléfőző 
versenyt rendeztek. Más-
nap Sztojkó József, a váro-
si tanács tagja, a VMSZ kör-
zeti szervezetének az elnö-
ke ünnepélyesen megnyi-
totta a XII. Paradicsomna-
pot. Balanyi Sándor, a hely-
beli Fehér-tó HÁKE elnö-
ke elmondta: a 2005-ben 
indított rendezvény célja 
a paradicsomnak mint ker-
ti növénynek a megőrzé-
se és a különleges paradi-
csomfajták bemutatása. A 
beszédek után a négytagú 
zsűri kiválasztotta és díjaz-
ta a legízletesebb friss pa-
radicsomot, a legfinomabb 
főtt paradicsomlét és a leg-
nagyobb termést.

Az értékelések szerint a 
legízletesebb friss paradi-
csomért járó díjat   Vijatov 
Slavica kapta, a második 
helyre Szíveri Mihály, a har-
madikra pedig Tűri Sneža-
na termése került. A legfino-
mabb főtt paradicsomléért 
az első díjat Molnár Árpád, 
a másodikat Vladimir Ba-
bić, a harmadikat pedig Vi-
jatov Slavica érdemelte ki. A 
verseny három legnagyobb 
paradicsomáért járó elisme-
rés a Bancsov család tulaj-
dona lett.

Az eredményhirdetés 
után az érdeklődők megte-
kinthették a gyerekek kan-
csikával való paradicsom-
szedését és a Fehér-tó fes-
tőtáborát. A kétnapos ren-
dezvény az ünnepi kön-
tösbe öltöztetett Kisbol-
dogasszony-templomban 
szolgáltatott misével ért 
véget.

Az eseményt a Tartomá-
nyi Mezőgazdasági Titkár-
ság, a Szekeres László Ala-
pítvány, Nagybecskerek és 
Berekfürdő önkormányza-
ta, valamint valamennyi he-
lyi és környékbeli magán-
vállalkozó és egyesület tá-
mogatta.

BORBÉLY TIVADAR

Új helyiség átadása, 
jótékonysági ruhaosztás 
Szeptember elején ünne-

pi keretek között adták át 
a Vöröskereszt muzslyai he-
lyi szervezetének  új helyisé-
gét, amely a néhai Piros csizma 
udvarában, az egykori tekepá-
lya egyik irodájában kapott he-
lyett. A szervezeten kívül a he-
lyiségben tevékenykedni fog 
a Cukorbetegek Egyesülete és 
a nyugdíjas-egyesület sport-
szakosztálya is. A Vöröskereszt 
muzslyai helyi szervezetének 
tagsága szeptember 23-án jó-

tékonysági őszi és téli ruhane-
mű- és lábbeliosztást szerve-
zett a rászoruló, szociális se-
gélyből élő, idős személyek és 
nagycsaládosok megsegítésé-
re.  Az emberbaráti akció kere-
tében használt, de jó minőségű 
felnőtt és gyermekruhanemű 
és lábbeli között lehetett válo-
gatni. A jótékonysági akció ke-
retében közreműködött a hely-
beli nyugdíjas-egyesület tagsá-
ga és a VMSZ Női Fóruma is.

BORBÉLY TIVADAR

AZ EMMANUEL KAMARAKÓRUS HAGYOMÁNYOS KONCERTJE

Az aradi tizenhármakra 
emlékezik a kórus
Az Emmanuel kamara-

kórus október 5-én, 
szerdán, 19 órai kezdettel 
a székesegyházban, tart-
ja meg hagyományos kon-
certjét az aradi vértanúk 
tiszteletére. A koncerten 
sor kerül  Lázár Vilmos ara-
di vértanú emléktáblájá-
nak megkoszorúzására. A 

műsorban az Emmanu-
el kamarakóruson kívül, 
melyet Konrád Emma kar-
nagy vezényel, a Madách 
Amatőr Színház tagjai is 
részt vesznek. A szerve-
zők mindenkit szeretettel 
várnak. A koncert támoga-
tója a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. 

 »Az osztályzásra váró paradicsomok

HÍREK A VÖRÖSKERESZT MUZSLYAI HELYI SZERVEZETÉBŐL 

 »Az új helységek átadása

 »Az aradi tizenhárom

Szent Gellért ünnepe az 
egyházmegyében
Nagybecskereki Egyházme-

gye alapításának 30. év-
fordulója alkalmából a hálaadó 
szentmisét az egyházmegye fő-
pásztora, DR. NÉMET LÁSZLÓ 
SVD mutatta be a püspökség lel-
kipásztoraival együtt szeptem-
ber 24-én, Szent Gellért-napján 
a nagybecskereki székesegy-
házban.

Több évtizedes hagyomány, 
hogy ezen a napon – a Nagybecs-
kereki Egyházmegye védőszent-
je ünnepén – tartják az egyház-
tanácstagok találkozóját. Az 
idei évben rendhagyó módon 
a magyar és a szláv anyanyel-

vű tanácstagok közösen vet-
tek részt a hálaadó szentmisén, 
amely egyúttal a szalézi atyák 
működtette Emmausz fiúkollé-
gium és a Boldogasszony Iskola-
nővérek leánykollégiumának a 
közös tanévnyitó miséje is volt.

A szentmise végén osztották 
ki a Szent Gellért-díjakat és kö-
szöntötték hatvanéves születés-
napja alkalmából a püspök atyát.

A fiatalok a főpásztor jóvol-
tából hagyományos hambur-
ger-kóla agapén vettek részt, 
míg az egyháztanácstagok, lel-
kipásztorok és a díjazottak kö-
zös ebéden vettek részt.            B. T.

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE ÜNNEPE

 »Az ünnepi szentmise
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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.
Продајем 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.

Кућа на продају, на 
плацу од 500 м2, стан 90 
м2, гаража, подрум 50м2, 
у Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, централно 
грејање. Цена 45.000 еура. 
Тел. 064/12-46-099 и 060/44-
56-004.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 м2, дупчекс, 
ужи део града, намештен, 
укњижен, паркинг. Може и 
замена за стан у Београду. 
Хитно. Тел. 064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. 
октобра 83, површина 
800 квадрата са великим 
двориштем.

Мењам гарсоњеру у 
Вршцу за једнособан стан у 
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.

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 
полунамештену 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.

Издајем стан у Београду. Тел. 

061/294-11-61

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 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.

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. 
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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.

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.

На продају казан 100 
л. за ракију, са мешачем 
превртач и табакерка у 
одличном стању. Цена 
450€. Тел. 066/216-216.

Т р о ф а з н и 
електромотор, мотор од  
веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за 
ловце и риболовце нов, 
патике за рукометаше 

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. 

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

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

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

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

Продајем котао за 
централно грејање 24 kW, 
плински, нов, некоришћен.
Тел: 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. 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
нове. Тел. 064/390-62-76.

Продајем абрихтер 
монофазни  са круњачем 
и прекрупачем у склопу. 
Тел. 826-266.

Продајем апарат за 
варење. Тел. 826266

Продајем већа вучна 
колица за мотор или 
бицикл. Тел. 826-266.

Продајем половна 
бурад од 120 и 200 л, 
коришћена за комину. 
Тел. 826-266.

Продајем велико 
саксијско цвеће, 
филадендрон, фикус, 
алоја, јапанско дрво. 
Повољно. Тел. 826-266.

Вршим услужно 
поправку плинских пећи, 

шпорета, бојлера, решоа. 
Врло повољно. Дајем и 
гаранцију. Тел. 063/482-
418.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ
Продајем скутер 

piaggio Hexagon 180 
m 20, веома очуван, у 
одличном стању, 2005, 
гаражиран, црвене 
боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало 
прешао, 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 27. 

септембра до 3. октобра на 
територији Града Вршца 
преминуло је 11 лица: Олга 
Милићевић (1930), Јосип 
Мишковиц (1968), Драгоја 
Јанковић (1940), Максим 
Кардош (1925),Чедомир 
Пупавац (1956), Мирјана 
Бокоров (1937), Мариора 
Станчу (1953), Георге Мохан 
(1929), Марија Стрнад (1945), 
Јано Крижан (1928), Лазар 
Тинтор (1936).

Дана 13. октобра 2016. године 
навршава се шест месеци  како је 
престало да куца срце мога  оца  и 
деде 

Стеван Трифун
1934  - 2016.

Драги тата много нам недостајеш. Тужни смо што смо Те 
изгубили, а срећни што смо  Те имали.

Са пуно љубави чувамо успомену на Тебе.

Твоји најмилији
ћерка Рајна,зет Бошко  

унук Дејан  и унука Дејана

Дана 13. октобра 2016. године 
навршава се шест месеци  како 
је престало да куца срце нашег 
пријатеља Стеве

Стеван Трифун
1934  - 2016.

Отишао си изненада без поздрава на пут без повратка. Био 
си човек доброг срца и добре душе, имао си увек лепу реч за 
свакога, био си мелем за душу.

 Чуваћемо те у сећању толико дуго док будемо живи . 

Твоји   пријатељи Жарко и Милица Петров

Дана 13. октобра 2016. године 
навршава се шест месеци    како 
је престало да куца срце мога 
супруга, оца, деде и прадеде  

Стеван Трифун
1934  - 2016.

Време пролази и не лечи бол за тобом, заборав не постоји. 
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији 
супруга Љубинка, ћерка Јованка 

 унуци Драган и Давид са породицом 

Волели смо те због твоје 
несебичности, скромности и поштења.

Твоји најмилији

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ
2004-2016.
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ИЗУМ ЗА БУДУЋНОСТ ПЛАНЕТЕ 
Дипломац Џулијан Мелкиори 

са Краљевског универзитета за 
уметности,изумео је синтетички биолошки 
лист који упија воду, угљен-диоксид и 
светло те тако производи кисеоник као 
што то чини и права природна биљка! 
Његов изум –вештачки лист, важан је за 
будућност планете, јер би се вештачки 
лист могао користити као фасада или 
вентилациони систем. Такође, овај 
феноменалан изум  је веома битан и за 
астронауте који ће ићи на дужа свемирска 
путовања. 

„Биљке не расту у нултој гравитацији, 
а НАСА истражује различите начине како 
би омогућила производњу кисеоника 
у свемиру“, каже Џулијан и додаје да ће 
његов изум омогућити истраживања у 
универзуму која су до сада била немогућа. 

Пројекат „Силк Леаф“ који је развијен 
у оквиру Краљевског универзитета за 
уметност и иновације у дизајнерском 
инжењерству уз помоћ лабораторије 
универзитета Тафт која се бави 
истраживањем свиле, састоји се од 
хлоропласта који је направљен од 
протеина свиле. 

„Материјал се вади директно из влакна 

свиле и може да стабилизује молекуле. 
Екстрат хлоропласта из биљних ћелија 
сам ставио у протеин свиле и као резултат 
сам добио прву биљку која живи и дише“ 
казао је млади изумитељ Мелкиори. 

„Силк Леаф“ је први вештачки лист 
који је неки човек направио, а да је 
потпуно биолошки. Моја идеја је била да 
ефикасност природе створим у вештачком 
окружењу. Направио сам неку врсту 
осветљења уз помоћ овог материјала 
тако што сам користио светлост из 
сијалице, али у исто време сам произвео 
и кисеоник“, похвалио се Џулијан својим 
пројектом. Овај млади уметник је истакао 
да би његов изум могао да се користи и у 
већим количинама. 

„Такође би могао да се користи и за 
спољашњу употребу као што су фасаде 
и вентилациони системи. Он може да 
апсорбује спољашњи ваздух, провуче 
га кроз своје биолошке филтере и затим 
произведе чист кисеоник“, каже Џулијан 
Мелкиори. 

Извор: opusteno.rs 

ТОП ЛИСТА КЊИЖАРЕ ДЕЛФИ  
1. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан 
2. Хари Потер и уклето дете, Џоан К. 

Роулинг  
3. Даркнет – У дигиталном подземљу, 

Џејми Бартлет 
4. Бити као река, Пауло Коељо  
5. Жена црвене косе, Орхан Памук 

ТОП ЛИСТА ДЕЧИЈИХ КЊИГА 
КЊИЖАРЕ ДЕЛФИ 

1. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 
Пишон 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Загонетне приче – Књига прва, 
Урош Петровић 

4. Анатомска сликовница, Група 
аутора 

5. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Вања Мишић – Прстима 
2. Нина – Колорс ов мај лав 

3. Сассја – Ништа 
4. Јелена Радан – Кад нас не буде 
5. Д Зу – Бум! 

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ? 

ЗАШТО ШЕЋЕР НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОКВАРИ? 
Ако ставите чинију са свежим парадајзом 

и чинију шећера да стоје недељу дана, на 
парадајзу ће се појавити црне тачке, док ће 
шећер изгледати нетакнуто, само ће можда мало 
постати тврђи. Због чега је то тако? 

Микроорганизми воле шећер, али им је 
потребна одређена количина воде како би се 
развили и живели. Ова количина слободне воде 
која се налази у намирницама назива се активна 
вода. Да би се бактерије развиле потребно им је 
0,91 активне воде, а за буђ та количина износи 
0,8, док је за гљивице (квасца) потребно 0,6. 

Количина активне воде у свежим 
намирницама износи 0,99, док је у кристалној 

сахарози (стоном шећеру) има 0,06. 
У свом кристалном облику, сахароза се 

везује за воду. Када је присутна у довољним 
количинама, стони шећер ће усисати сву воду 
око себе. Зато је шећер добра намирница за 
конзервирање. Преко осмозе, шећер купи 
сву активну воду из намирница и чини их 
неподобним за развој микроба. 

Тачније, на спољним ивицама ћелија њена 
мембрана је полупропустљива баријера која 
омогућава неким супстанцама, укључујући 
хранљиве материје и отпад да улазе и излазе. 
Са већом концентрацијом шећера ван ћелије, 
решење је хипертонично, што значи да ће повући 

воду из ћелије, узрокујући да бактерије (или шта 
год је у ћелији) угине. Обрнуто се може догодити 
ако је концентрација шећера била виша унутар 
ћелије и тада може доћи до њеног пуцања. 

На хемијском нивоу овај процес је јако 
занимљив. Обратите пажњу на везу кисеоника и 
водоника. Између два молекула, постоје 24 атома 
водоника и 12 кисеоника. Сваки атом кисеоника 
има благи негативни набој и сваки атом водоника 
има мало позитивно наелектрисање, а у хемији 
супротности се привлаче. 

Заједно, сви ови атоми водоника и кисеоника 
повлаче један другог, прво да формирају своје 
молекуле (стони шећер и вода), а затим да 
униште микробе. 

Такође, овај процес можете сами посматрати 
тако што можете оставити шећерну вуну на 
ваздуху где има влажности. Шећерна вуна је 
чист ситан шећер и на влажности ваздуха од 
33% за само три дана она ће се смањити и 
кристализовати зато што упија влагу из ваздуха. 
На 45% релативне влажности, шећерна вуна 
ће потпуно пропасти у једном дану, а када је 
присутно 75% влажности, онда ће пропасти за 
један сат. 

Ово је разлог зашто је тек 1972. године почела 
да се прави шећерна вуна. Ова посластица 
почела је да се прави 1972. године када је настала 
прва аутоматизована машина за прављење 
шећерне вуне и брзо је пакована у тесне водене 
контејнере. 

Иако шећер уништава микробе, постоји 
неколико микроорганизама који могу деловати 
у ниском окружењу активне воде, а то су једна 
врста бактерија и квасца. Такође, неки микроби 
су добри за неке намирнице које користимо, 
попут сирева, јогурта, ферментисаних кобасица и 
феферона. Бактерије млечне киселине се такође 
користе у стабилизацији јабучне киселине у 
винима. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 
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ШТА КУПИТИ ШТА ПОЗАЈМИТИ
По стопи наталитета Србија је на 

последњем месту у Европи јер просечан 
брачни пар има 0,81 дете. Посебно 
забрињава податак да се млади све касније 
одлучују за проширење породице због 
лоше економске ситуације и убеђења да 
за бебу треба много новца. Међутим, ако 
занемаримо чињеницу да сваки родитељ 
за своје дете жели само најбоље, куповина 
потрепштина за новорођенче може да се 
обави и без западања у дужничко ропство.

Купујте по списку

За почетак направите списак 
неопходних ствари, а затим га пажљиво 
размотрите. Штиклирајте све што морате 
да купите, прецртајте све што можете да 
позајмите од рођака и пријатеља, али 
рачунајте и на поклоне од бака, дека, 
кумова, тетки, ујни и остале родбине. Пре 
него што уђете у прву радњу и испразните 
новчаник или спржите кредитне 
картице, обиђите што више продавница 
и упоредите цене. Само на основним 
стварима уштедећете неколико хиљада 
динара.

Све за миран сан

За изношење бебе из породилишта 
требаће вам носиљка, али само тада и 
никада више, те је позајмите. Креветац 
се убраја у најбитније потрепштине, али 
не мора бити нов. Узмите га од рођака, 
пријатеља или комшија који једва чекају 
да га се реше. Најпрактичнији је модел 
од дрвета, са страницом која се подиже 
и спушта, и зато потражите баш такав. Не 
оптерећујте се бојом и украсима попут 
балдахина, то беби ништа неће значити.

Душек пак треба да буде нов, чврст 
и квалитетан, и на њему не штедите. 
Међутим, уколико се ипак одлучите 
за коришћен, темељно га усисајте, 
излуфтирајте, пребришите влажним 
сунђером и окрените на супротну страну 
од оне на којој је нека беба већ спавала.

Требаће вам и једна-две постељине 
с пуњеном оградом, два-три памучна 
душечна чаршафа и мушема. За покривање 
бебе довољан је дебљи пешкир или тање 

памучно ћебе, и зато не купујте постељине 
с јорганима и јастуцима.

Чистоћа на првом месту

За купање спремите пластичну кадицу, 
бокал за поливање, неутрални шампон, 
термометар за воду и мекани пешкир с 
капуљачом. Ако сте несигурни, обавезно 
купите купка, метални рам с фротирском 
навлаком, на којем ће беба лежати за 
време купања.

Пелене за једнократну употребу 
бирајте према бебиној тежини, а за 

почетак купите велико паковање јер 
је економичније. Осим тога, требаће 
вам 30 тетра (четвртастих платнених) и 
15 шведских (троугластих) пелена, пет 
бенкица одговарајуће величине, троје зека, 
три бодија, три пара чарапа број 00, две 
капе и основна козметика – „павловићева 
маст“, влажне марамице, штапићи за уши, 
сапун, маказице за нокте, чешаљ и четка.

Одећа за новорођенчад носи ознаке 
од 50 до 62, а купује се према бебиној 
порођајној дужини. За малишана дугог 
52 цм купујте ствари дужине 56. И не 
заборавите – све ствари за бебу треба 

да буду опране и испеглане пре него што 
стигнете из породилишта.

И колица расту

Колица спадају у најскупље ставке и 
зато не треба да журите са куповином. 
Понуда је боља него икада, а цене 
различите и зависе од произвођача и 
додатне опреме. Најновији модели са три 
или четири точка „расту“ с дететом јер 
имају додатак који се користи и као део 
колица и као носиљка, али и као седиште 
за ауто. Када га скинете, добићете класична 

троположајна колица. Наравно, цена 
одговара квалитету, па се спремите да 
издвојите позамашан износ.

Уколико сте пак одлучили да 
приштедите, позајмите колица од рођака 
или пријатеља или купите половна. Беби 
то неће сметати.

3 СПИСКА
Обавезно купите:

У апотеци купите неутрални шампон 
за бебе, сапун, „павловићеву маст“, 

штапиће за уши, влажне марамице, бочицу 
„повидон јода“, физиолошки раствор, 
пет стерилних компреса димензија 5х5 
цм и папирни фластер за превијање 
пупка, четку и чешаљ, маказице за нокте 
и топломер за бебе. У кући би требало да 
имате и две стаклене флашице, од 120 и 
250 мл, резервну цуцлу за флашице, четку 
за прање флашица и цуцли, сталак за 
сушење флашица, лажу, ланчић и кутијицу 
за лажу, термос за флашице, а за сваки 
случај и кутију адаптираног млека.

Може, а не мора:

Комода с фиокама и пултом за 
преповијање спада у практичне комаде 
намештаја, али без ње се може. Ако беба 
има дуге нокте, па се бојите да не изгребе 
лице, ставите јој памучне рукавице. Биће 
вам довољан један пар. Портикле су лепе 
и јефтине и слободно купите једну-две. 
Млеко и уље за тело нису неопходни, али 
то не значи да не треба да купите једну 
бочицу.

Тражите, ако вас питају:

Најближим пријатељима и рођацима, 
који обично питају шта да купе 
новорођенчету, слободно реците шта 
вам треба. Ако сте купили све неопходне 
ствари, тражите им практични јастук 
за дојење, грејач или стерилизатор 
за флашице, беби-аларм или музичку 
вртешку за креветац. Онима који су 
одлучили да беби поклоне одећу, реците 
да купују гардеробу два броја већу.

Шта кажу баке:

- Опрему и одећу за новорођенче 
не купујте унапред. Пред крај трудноће 
обиђите продавнице, направите списак, а 
куповину препустите супругу или мами.

- Пелене и бебину одећу не сушите 
преко ноћи на тераси или у дворишту.

-Кад беби избије први зуб, купите јој 
белу мајицу или чарапе.

Извор: http://www.mamaibeba.rs/- Блиц 
жена
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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

Немачки досељеници, који су 1717. године 
дошли у Вршац, нису били једини тадашњи 
становници овдашњи. Први становници, који су 
се у овим крају настанили одмах после  освајања 
тамишградског предела, беху занатлије из Бачке, 
из арадске и чанадске околине и из чонградске 
жупаније, затим они иноземски грчки трговци, 
који су и по осталим местима јужне Угарске били 
први насељеници, и то испрва само на извесно 
време, тек да огледају срећу, али највише своју 
зараду, већином су занавек овде остали 1).

Ова колонија организована је доцније по 
упутству од горе, а по неком извесном плану. По 
налогу краља Карла III. (као римско-немачки ћесар 
VI.), год. 1720, насељени су у Вршцу Немци, Срби 
и Мађари 2), и дате су им земље да их култивишу. 
Немци, што су се овде настанили, дошли су 
већином из рајнских предела њиховога „Рајха“, 
како се већ Немачка накратко онда звала, и то 
из Швапске, Баварске, Баденске и Луксембурга, 
многи дођоше из аустријских наследних земаља, 
а нарочито из обеју Аустрија, из Слеске и Чешке, 
а неки из Форалберга, Крањске и Моравске 3). 
Неколико српских породица, које су се такође у 
исто време настаниле у Вршцу, дошле су амо, год. 
1720-1722., из Тамишграда и околине му, одакле су 
пак мађари дошли и у коликом броју, још се не зна 
до данас.

Но главну масу вршачких досељеника 
сачињавали су Немци. Они су били наскоро 
од великог утицаја по културни развитак овог 
места. Њихово досељавање трајало је читав један 
децениум, од 1720-1730. особито око 1723.- 24. 
дошло је много Немаца 4).

Необична жудња за путовањем јесте древна 
особина немачког народа. Али у ово доба особина 
ова многим чим је повећана. У Елсасу и Лотрингену 
народ није био задовољан француском 
владавином, на средњој Рајни, у пределу око 
Лине и Лане, између Мозела и Маса, притисли га 
беху лакомислени регенти и феудално племство, 
а у Хауенстајнској опет претио му је жезао опата 
св. Блажа, да га, мало по мало, потчини својој 
власти. Дотле је било дошло, да народ није држан 
ни подашто, његови синови силом су одвођени 
у војнике, или су, као марва, продавани страним 
власницима. Народ није више сазиван на веће. 
Судије је постављао или земаљски кнез, или 
владика, или гроф. Народ није располагао ни 
шумом, ни реком, ни рибом. Отуда се иселило све, 
што је волело правицу.

 А како у првој четвртини 18. века, па и доцније, 
лепшег изгледа за радне људе, да свој положај 

поправе, него у новозадобивенима, на људима 
сиромашним, областима јужне Угарске, где се, 
под повољним приликама, могло добити земље 
колико нам је драго! Према овоме, позив органа 
аустријске владе дошао је млогоме као наручен.  И 
тако, ови насељеници, путујући неколико стотина 
миља, преко планина и река, дођоше, са „женом и 
децом“, као слободни људи на далеки Исток, да га 
отресу његове дивље природе 5).

Не беше баш примамљива слика, којом је 
овим колонистима, на њиховом далеком и одвећ 
тегобном путовању Дунавом, сликан наш предео, 
али наши претци су били срчани и нису презали 
ни од чега.

Под надзором дистриктске управе, новим 
насељеницима у Вршцу одмеране су улице и 
подељена им места за домове, исто тако и поље 
иза места раздељено је на исте партије и предано 
им је, да га култивишу. Све је сада оживело. 
Отпочео је други живот, руковођен новим 
духом културе. Домови су грађени и снабдевани 
потребним намештајем. Градива за то било је у 
изобиљу, оближња шума давала је дрво, планина 
камен за зидање, нашло се и песка а гдегде у 
равници чак и иловаче за опеке.  Не потраја дуго, а 
рало је и по земљишту нове домовине  повлачило 
онако исто правило бразде, као, све до скора, у 
напуштеној домовини.Ово су три улице које су 
најпре засноване: „прва“ (друкче и „предња“, данас 
„господске улица“) , „друга“ (друкче “средња“, 
данас „белоцрквански друм“), и „трећа“ (друкче 
„стражња“, данас „Ostheimergasse“, а све су три 
прозвате по свом положају од управитељског 
звања,

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (40)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 21, БРОЈ  313, 10. ЈУН 1994.

ГЛУМАЦ У АНТОЛОГИЈИ
Народно позориште „Стерија“ је 19. маја 

уприличило у пробној сали у пријатној интимној 
атмосфери разговор посвећен његовом 
некадашњем члану, глумцу у пензији Тихомиру – 
Тихи Пауновићу.

Организатор и иницијатор оваквог начина 
портретисања глумца је Позоришни музеј 
Војводине који сакупља грађу за будућу антологију 
позоришта Војводине друге половине 20. века.

Већ је познато којим ће позоришним 
ствараоцима – нашим савременицима бити 
посвећено поједино поглавље.То ретко признање 
да за живота зна да улази у антологију, доживео је 
доајен вршачког позоришта.

Вече је водио позоришни критичар Милан 
Ковачевић, рекавши и то, да је ово омаж животној 
и глумачкој каријери Тихомира Пауновића. С 
различитих страна су се отискивали портрет 
глумаца гости из Новог Сада, редитељ и театролог, 
Зоран Ристовић, и директор Музеја господин 
Хајдуковић. Затим његови стари знанци и 
сарадници глумци: Иван Вуков и Томислав 
Пејчић, Славко Пенца, некадашњи дугогодишњи 
управник Стерије и редитељ Милан Новчић, гост 
из Београда. Док је разговор текао седећи међу 
публиком сликар Томислав Сухецки је цртао 
портрете уметника.

Широке асфалтне улице, велике, велелепне 
куће, реновирани Дом културе, фабрике, 
набрекла и отежана кукурузна поља... Међутим, 
Уљма није одувек изгледала као данас. Много је 
рада, зноја и пара утрошено док се све то није 
изградило. А градило се стално и није било лако.

Још 1965. уведен је месни самодоприносза 
изградњу водовода. За само пет година 
постављена је водоводна мрежа у дужини од 
10 км, са 33 чесме, осам хидраната, са преко 900 
прикључака. Акција је изведена са пуно успеха 
и радног елана, па је то био потстрек за даљу 
изградњу.

Подрум „Вршачких винограда“ у Гудурици, 
право музејско здање  са бурадима из 19. 
века, детаљно се уређује а ускоро ће бити у 
сасвим новом издању. Вредне руке мајстора 
скидају старе наслаге  дрвета са сваког бурета 
из подрума  у које може да стане око 5 вагона 
вина. Ту је смештено највеће и најстарије буре 
на Балкану, капацитета 26.020 л, из 1871. године. 
Подрум је део маршуте „Пут вина“, туристичке 
понуде „Вршачких винограда“ и града Вршца, 
а пре нешто више од пет година, тачније лета 
1998, проглашено је за Дворац пријатељства од 
стране овдашњег Друштва српско-француског 
пријатељства и вршачке винарске куће.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1). Dr. Szentkláray: Száz, év, sv. I.str. 250
2). Freiherr von Czoernig: Ethnografie, sv. III.

str. 358.

3). По датуму р.к. парох. Матрикула.
4). Szentkláray: Száz, év, sv. I.str. 253
5). Uporedi I –L. Böhm: Weiskircheu in seiner 

Vergangenheit und Gegenwart. Str. 18,19.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 10, БРОЈ  127, 28. НОВЕМБАР 
1984.

УВЕК сЕ МОЖЕ ВИШЕ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 27, БРОЈ  555, 9. АПРИЛ 2004.

УМИВАЊЕ ПОдРУМА

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: свињски бут, со
Пресолац: бели лук, ловор и бибер 

у зрну

За шунку, ненадмашног- пикантног 
укуса, важно је испунити пет, а ја бих 
рекао и шест важних услова: 

1)обезбедити квалитетно месо, 2) 
пажљиво сољење и саламурење, 3) 
правилно одсољавање и пресољавање, 
4) димљење и сушење и 5) контролисано 
дозревање. Шести услов је да се овај 
посао ради с пуно пажње и ентузијазма, 
а рекао бих и љубави.

Леп, али одговоран посао преузео 
сам од своје породице која живи у 
Гајдобри. У нашем товилишту гајимо 
расне-меснате свиње. Хранимо их око 
годину дана, док не достигну тежину 
од 180 до 200 кг. Да би смо добили што 
квалитетније месо, од септембра до 
клања, крајем новембра, примењујемо 
специјални режим исхране. Састоји 
се од мешавине кукурузне прекрупе, 
сунцокретове сачме, луцеркиног 

брашна и свеже луцерке у изобиљу.
После клања и хлађења шунку 

обликујемо према анатомској грађи. 
Огулимо кожуру, а оставимо слој од око 
2 цм сланине. „Гужвање“ шунке следећи 
је неизоставан поступак. Поставим је 
вертикално, снажно притискам надоле, 
како бих поломио зглобове и тетиве. 
Мишићно ткиво одвојио од костију и 
добио облик лопте. Све ово треба да 
омогући да со продре дубоко у све 
структуре бутова.

Саламурење траје пет недеља, три 
сувом сољу, а затим шунке потопим у 
слану прокувану воду, коју солим док 
потопљено јаје не исплива на површину. 
Потом додајем бели лук, ловор и бибер 
у зрну. Следи одсољавање, два до три 

сата у хладној води, прање млаком 
водом, па пресовање 48 сати.

 Димљење с паузама, траје око два 
месеца, док шунке не добију тамно-
браон боју. Шунке затим перем четком, 
да добију лепу светло-жуту боју, па их 
исперем млаком сланом водом. После 
24 сата „додам“ још један дим и оставим 
их у пушници да се суше до првих 
топлих дана. Након тога дижем их на 
таван- у специјалну комору комарник, 
ради дозревања.

Шунка сазри посе 7-8 месеци, 
односно кад се крајем септембра 
и октобра појави племенита буђ 
карактеристична и неизоставна у овом 
поднебљу.

Слободан Поробић, Нови Сад

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

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

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

У пријепољском крају ракију 
производе од шљиве - пожегаче 
и ранке, квалитета и ароме какве 
надалеко нема. Међутим, крушкова 
ракија је прави деликатес. На 
њеној производњи дуго и доста 
се ради, каже Милојица Тешовић, 
земљорадник из Сопотнице, села од 
Прјепоља удаљеног нешто више од 
15 километара.

За ракију се употребљавају 
разне врсте домаћих крушака, овде 
познатих као „беговача“, „страњанка“, 
„милешевка“, а дивљакуше су 
најбоље.

Крушке се мељу на машини 
домаће израде. Смеша се ставља 
у чисту кацу. Додаје се извесна 
количина воде, што помаже бржем 
варењу. Након двадесетак топлијих 
дана „џибра“ стасава зс печење 
ракије. Прво иде мека, а потом 
препеченица.

Мака ракија се прихвата до 
јачине 25 степени. Патока овде 
никог не занима. У време почетка 

процеса дестилације први литар 
„првенца“ се издваја. Након прве 
дестилације, приступа се „препеку“ – 
другој дестилацији. И у овом случају 
прве литре се издвајају. То је метил 
алкохол, чист отров. У посуду у коју 
се препек хвата поставља се посуда, 
обично тегла. У њој метил алкохол, 
тежи, пада на дно, а етил алкохол се 
прелива у хваталицу.

 Од крушке се производи 
препеченица јачине 50%, односно 
20 гради. Таква је на доброј цени.

Крушкова ракија, а посебно она 
од дивљих крушака, је изванредног 
квалитета, питка и пријатног мириса. 
Њена арома се осећа дуго након 
конзумирања.

Незгода је што крушка мало даје, 
а процес производње је дуг. Због 
тога се ова ракија тешко може наћи 
на пијаци. По селима овога краја 
литар крушкове ракије рађе ће вам 
поклонити него продати. Најчешће 
кажу: „За продају није , а за пријатеља 
јесте“.

ГАЈДОБРАНСКА ШУНКА

КРУШКОВА РАКИЈА ЗА ДАРИВАЊЕ

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 8. КОЛО

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

Табела: 
1.Братство 1946 8        6 1        1 19 
2.Омладинац 7        6 0        1 18 
3.Дунав  8        5 2        1 17 
4.Борац (С) 7        4 3        0 15 
5.Раднички (СМ) 7        4 2        1 14 
6.Бачка 1901 8        4 1        3 13 
7.Железничар 7        2 3        2  9 
8.Вршац  8        3 0        5  9 
9.Цемент  8        2 2        4  8 
10.Раднички (НП) 7        2 1        4  7 
11.ТСЦ  7        2 1        4  7 
12.Раднички (Ш) 8        2 1        5  7 
13.Раднички (Зр) 7        1 2        4  5 
14.Слога  8        0 4        4  4 
15.Црвена звезда (НС)7     1 1        5  4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 8. КОЛО

Будућност (СЦ) - Полет (Н)  2 : 1
Вршац унитед - Раднички (С)  4 : 3
Раднички (К) - Слобода   3 : 1
Славиа- Јединство (БК)   1 : 3
ЖАК - Слога   6 : 0
Козара - Долина    8 : 0
Јединство (НБ)- Динамо 1945  1 : 1
Пролетер (БК)- Војводина 1928  одложено

Табела: 
1.Козара  8       7 0        1 21 
2.Динамо 1945 8       6 1        1 19 
3.Раднички (К) 8       5 0        3 15 
4.Пролетер (БК) 7       5 0        2 15 
5.Будућност (СЦ) 8       4 2        2 14 
6.Раднички (С) 8       4 1         3 13 
7.Вршац јунајтед 8       4 1         3 13 
8.Полет (Н) 8       4 0         4 12 
9.Слобода 8       4 0         4 12 
10.Јединство (БК) 8       3 1         4 10 
11.ЖАК  8       3 1         4 10 
12.Јединство (НБ) 8       3 1         4 10 
13.Војводина 1928 7       2 1         4  7 
14.Славиа 8       2 1         5  7 
15.Слога  8       1 2         5  5 
16.Долина 8       0 0         8  0 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 8. КОЛО

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

Табела: 
1.Младост (О) 8         7 0        1 21 
2.Стрела  7         5 0        2 15 
3.БАК  8         4 3        1 15 
4.Јединство  8         4 2         2 14 
5.Војводина (С) 7         4 1         2 13 
6.Слога (БНС) 8         4 0         4 12 
7.Полет  8          3 3          2 12 
8.Борац (Ст) 8          3 2          3 11 
9.Јединство (В) 8          3 2          3 11 
10.Југославија 8          3 1          4 10 
11.Вултурул 8          3 1          4 10 
12.Црвена звезда 8          2 4           2 10 
13.Будућност (А) 7          2 1           4 7 
14.Партизан (У) 7          2 0           5 6 
15.Партизан (Г) 8          1 1           6 4 
16.Војводина (Ц) 8          1 1           6 4

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 6. КОЛО

Борац (ВС) - Ратар   3 : 0
Раднички 1927- Банат   2 : 4
Добрица - Војводина (ЦЦ)  0 : 0
Дунав - Караш (К)   1 : 0
Владимировац- Хајдучица  0 : 0
Потпорањ - Шевац   1 : 2
Борац (ВГ) - Партизан (К)  1 : 0

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

Фудбалски клуб Вршац није успео 
да постигне договор са тренером 
Владом Чапљићем, јер је према речима 
председника Драгана Величковића, 
Чапљић поставио нове услове које 
клуб није могао да испуни. Уместо њега 
ангажован је доскорашњи тренер Борца 
из Сакула Горан мрђа, стручњак који је 
већ једном предводио Вршчане. У својој 
тренерској каријери Мрђа је водио и 
екипе панчевачког Динама, ПСК, Долине, 
Обилића, Вождовца, Борца из Старчева, 
Славију из Београда. Вршац је у последња 
четири кола три пута поражен, освојио је 
само бодове против  Слоге из Темерина 
службеним резултатом. Претходног 
викенда Вршац је изгубио  у Беочину 
од Цемента са 2:0. У суботу на Градском 
стадиону, са почетком у 15 часова нови 
тренер Вршца Горан Мрђа имаће деби 
на утакмици са другопласираним тимом 
Српске лиге Војводина, Омладинцем из 
Нових Бановаца. 

Фото: poluvreme.rs

ФУД БА Л

СПОРТ

Хала Миленијум, гледалаца 600, судије: 
Попов, Ристић (Кикинда), седмерци: Младост 4 
(3), Херцеговина 2 (2), искључења: Младост 10 
минута, Херцеговина 14 минута

МЛАДОСТ: Керчу 1, Костић 1, Дудић, Гачановић 
4, Столић 6, Гачевић 4, Вит, Милосављевић 1, 
Петровић, Тимотијевић 3, Бранков 7, Велковски 3 
(1), М. Спремо, Максимовић 3, И. Спремо.

ХЕРЦЕГОВИНА: Миладинов 7, Шукић, Комар 
4, Соврлић, Мељанац 4, Зубац 4, Андријашевић 6, 
Чорлија, Милошевић 2, Новаковић, Себастијанов 
5, Пунгул, Аћимовић 2, Бабић.

Кретање резултата: 2:0 ((2), 2:5 (11), 5:10 (18), 
10:12 (24), 17:20 (39), 27:26 (49), 32:32 (58).

У изузетно узбудљивој, али не и превише 
квалитетној рукометној представи више нерава 
имали су Сечањци који су дошли до своје друге 
победе. Обе екипе су биле прилично ефикасне, 
али не толико захваљујући луцидним нападачким 
решења већ због изузетно лоше игре у одбрани 
противника. Гости су у читавом току меча играли 
слабу 6-0 зону, док су Вршчани практично 
играли без одбране оставивши голмана Марка 
Спрема као мету у стрељани. Играчи Младости 
су у првим минутима наговестили жељу за 
освајањем првих бодова, али су дозволили 
ривалу да за девет минута направи  серију 5:0 и 
трасира пут ка победи. У другом полувремену 
домаћи су захваљујући одличној игри Столића 
и Гачевића успели да дођу до прикључка., нешто 
касније и минималног вођства (27:26, 49. мин), 
имали су напад за повећање предности, али 
су га брзоплето упропастили.  Херцеговина је 
у финишу казнила пропусте домаћег тима и 
заслужено однела бодове из Миленијума. На ветрометини: Марко Спремо (Младост)

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР
Резултати другог кола:

Кикинда - Црвенка  24 : 14
Срем - Врбас   23 : 22
Црвена Звезда - Јединство  25 : 28
ЖСК - Сивац   32 : 29
Јабука - Банатски Карловац  32 : 34
Младост - Херцеговина  33 : 34

Табела:

1.Кикинда  2       2 0        0 4 
2.Херцеговина 2       2 0        0 4 
3.Јединство 2       2 0        0 4 
4.Сивац  2       1 0        1 2 
5.ЖСК  1       1 0        0 2 
6.Банатски Карловац 1       1 0        0 2 
7.Срем   2       1 0        1 2 
8.Црвенка  2       1 0        1 2 
9.Младост  2       0 0        2 0 
10.Јабука  2       0 0        2 0 
11.Врбас  2       0 0        2 0 
12.Црвена Звезда 2       0 0        2 0 

РУ КО М Е Т

Велика трагедаија 
задесила Банатски Карловац 
и читав спортски јужни Банат. 
Стеван Илић (26), фудбалер 
карловачког Пролетера 
преминуо је у ноћи између 
петка и суботе након 
недељу дана борбе лекара 
у београдском Ургентном 
центру за његов живот. 

Стеван Илић доживео 
је повреду на утакмици 
Војвођанске лиге Исток, 
Динамо - Пролетер, у суботу 
24. септембра у Панчеву, 
након једног наизглед 
безазленог судара са својим 
голманом Славком Илкићем. 
Он је одмах превезен у 
београдски Ургеннти центар, 
где су се лекари борили за 

његов живот док је био у 
коми.

Илић је фудбалску каријеру 
почео у свом “Пролетеру” 
у Банатском Карловцу. Као 
омладинац је наступао за 
“Будућност” из Алибунара, 
када су остварили пласман 
и играли у Омладинској лиги 
Војводине. Осим “Пролетера” 
и “Будућности” кратко време 
је играо и за “Хомољац” из 
Жагубице. Основну школу 
је завршио у Банатском 
Карловцу, а средњу ПТТ 
школу у Београду. Недавно се 
запослио као радник “Поште 
Србије”. Био је узоран син, 
спортиста, другар. 

Нека му је вечна слава.

НОВА ПРОМЕНА НА ЧЕЛУ СТРУЧНОГ ШТАБА ВРШЦА

РАСТАНАК СА ЧАПЉИЋЕМ, НОВИ ПОЧЕТАК СА МРЂОМ

НА ДВЕ УТАКМИЦЕ КОД КУЋЕ ВРШАЧНИ НИСУ УСПЕЛИ ДА ОСВОЈЕ НИ БОД

СЕЧАЊЦИ МИРНИЈИ У ЗАВРШНИЦИ
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - ХЕРЦЕГОВИНА (СЕЧАЊ) 33:34 (13:16)

СТЕВАН ИЛИЋ

ИН МЕМОРИАМ
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ТИЈАНА ЈОКИЋ ОСВОЈИЛА 
ЈОШ ЈЕДАН ТУРНИР  

Пожега  је  била  протеклог 
викенда   домаћин  Отвореног  
појединачног првенства РСТСН  А 
класе за јуниоре. На овом турниру 
Тијана је освојила прво место И 
наставила да ниже  успехе.
Пред Тијаном је  ове недеље 
међународни  ИТТФ турнир у 
Врњачкој Бањи  где наступа  са 
Репрезентацијом Србије.

СУПЕР ЛИГА (М)

СТОНОТЕНИСЕРИ 
ВРШЦА СТАРТОВАЛИ 

СА ТРИ ПОРАЗА
Вршац је изгубио мечеве у 
прва три суперлигашка кола и 
с обзиром да је играчки знатно 
ослабљен у односу на прошлу 
сезону чека га тешка борба 
за опстанак. О томе говори и 
податак да су Вршшчани сва три 
пораза доживели максималним 
резултатом 0:4, у првом колу 
против Пожаревца, у другом 
против ИМТ-а.
Резултати 3. кола
Црвена звезда -  ИМТ  4 : 1
Банат - Панонија   4 : 0
Стенес - Ада   3 : 4
Пожаревац - Спартак  4 : 0
Вршац - Б.Паланка  0 : 4

СУПЕРЛИГА  (Ж)

Женска екипа Вршца остварила 
је једну победу у прва три 
суперлигашка кола. За сада једине 
бодове Вршчанке су освојиле 
у Николинцима где је савладан 
Рапид са 4:2 у другом колу.
Резултати 3. кола
Раднички - Сента   4 : 1
Вршац - Обилић   1 : 4
Ц.Звезда - Рапид  4 : 3
Б.Топола - Панонија  0 : 4
Нови Сад - Униреа  4 : 0

Кошаркашки Вршца спремни су за 
старт нове сезоне у Кошаркашкој лиги 
Србије. У првом колу чека их новајлија, 
Дунав из Старих Бановаца, који ће своје 
мечеве као домаћин играти у Старој 
Пазови. Утакмица у Хали Парк игра се 
од 20 часова. Дунав је екипа која је за 
претходне две сезоне напредовала два 
ранга такмичења и из друголигашког 
друштва, преко Прве Б лиге дошла 
у КЛС. Сем Вука Малиџана, који је 
стигао у летошњем прелазном року 
из ОКК Београда, Дунав у тиму нема 
звучнијих имена. Екипа је компактна, 
дуго игра заједно и то је Бановчанима 
највећи адут ове сезоне. Вршац је 
у припремном периоду одиграо 11 
мечева, остварио 8 победа и претрпео 
три пораза. У последњем изгубио је од 
играча који још увек нису пронашли 
ангажман, тзв. слободних агената, у 
земунској дворани Визура, прошле 
суботе, али треба имати на уму да је 
томе претходило шест узастопних 
победа. Екипу слободних агената 
предводио је Ратко Варда, некадашњи 
члан Детроит Пистонса и Реал Мадрида, 
а ту су још били играчи са озбиљним 
европским и искуством играња у 
АБА лиги: Александар Ћапин, Стефан 
Синовец, Максим Ковачевић, Владимир 
Петровић, Иван Мараш, Владимир 
Мијовић, Никола Гаћеша. Слободни 
агенти су победили резултатом 88:82. 
Током припрема било је промена у 
играчком кадру, подсећамо, тим су уз 
претходни договор са руководством 
клуба, напустили Никола Отовић, Костас 
Стратакис и Милан Тешановић. Уместо 
њих ангажовани су  искусни плејмејкер 
Миљан Павковић, Марко Стојадиновић 

и млади Димитрије Спасојевић, који је у 
уторак потписао трогодишњи уговор. 
Спасојевић је Вршчанин, рођен 1997. 
године, висок 205 сантиметара, поникао 
у пионирској селекцији клуба. Три 
године провео је у млађим селекцијама 
београдског Партизана, годину дана 
играо у чачанском Борцу, а са младом 
репрезентацијом Србије освојио је пето 
место на Европском првенству у Грчкој 
прошле године. Пре тога, са кадетском 
репрезентацијом наше земље освојио 
је златну медаљу на Европским играма 
младих у Холандији. Екипа је играма 

у припремном периоду показала да 
има квалитетан састав, способан да се 
равноправно носи и са АБА лигашима, 
нема императив високог пласмана, али 
ће сигурно оберучке зграбити прилику 
да се пласира у горњи део табеле, 
уколико се она укаже. Навијачи Вршца 
са нестрпљењем чекају прилику да 
први пут виде екипу у првенственом 
дуелу, а то ће бити у другом колу, када 
ће се у Миленијуму, у великом дербију, 
састати са београдским Динамиком, 15. 
октобра.

ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ, ВРШАЦ ГОСТУЈЕ НОВАЛИЈИ У ЛИГИ

ФОРСИРАЊЕ ДУНАВА

КО Ш А Р К А С ТО Н И  Т Е Н И С

Кошаркашице Вршца нову првенствену 
сезону почињу у Суботици где ће се 
у првом колу Прве лиге састати са 
Спартаком. Меч се се игра у суботу, у 
дворани Дудова шума са почетком у 
16:30 часова. У последњој недељи пред 
почетак првенства десиле су се важне 
ствари за селектирање тима који ће 
и ове сезоне водити тренер Данијела 
Ризвић. Уз повратак Биљане Станковић 
екипа је појачана са још две играчице 
које су стасале у млађим селекцијама 
Вршца, то су Зорица Митов и Марија 
Мршић. Уз њих, клубу је приступила и 
млада репрезентативка Србије Марија 
Илић, која је стигла из новосадске 
Војводине. 
- Добре ствари су што немамо 
резултатско оптерећење а имамо 
добру хемију која нам помаже да 
превазиђемо проблеме, пре свега са 
повредама. Анђела Радовић и ја нисмо 
још потпуно спремне, надам се, ипак, 
да ћемо бити у стању да помогнемо на 
тешком гостовању у Суботици. Оно што 
очекујем да ћемо успети да урадимо ове 
сезоне је да бар мало више попунимо 

трибине Миленијума, каже капитен 
Биљана Станковић.
Екипа Вршца је током припремног 
периода била у формирању па није 
била у могућности да одигра више од 
две припремне утакмице, једну против 
мушког кадетског тима Вршца а једну 
против београдског Партизана. 
- Нисмо још увек на жељеном нивоу, 
мислим да ће права доћи за месец дана 
јер смо касније и почели са радом. Уз то, 
екипа у односу на прошлу сезону, када 
је освојено одлично четврто место, 
има седам - осам нових играчица и 
због свега наведеног очекујем да ћемо 
праве бити у другом делу сезоне.
Екипа Спартака је спој младости 
и искуства, најзначајније полуге 
су искусне Рада Видовић и Сања 
Орозовић.  Тренер Вршца данијела 
Ризвић у Суботици неће моћи да рачуна 
на Марију Мршић и Марију Илић због 
административних проблема. Први 
меч на свом терену у Миленијуму 
кошаркашице Вршца одиграће у среду, 
8. октобра са почетком у 20 часова, у 
дербију против Партизана.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА У ПРВОМ КОЛУ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ГОСТУЈУ У СУБОТИЦИ

НАЋИ ПУТ КРОЗ ДУДОВУ ШУМУ

Велико појачање: Зорица Митов (ЖКК Вршац)
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