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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА
„ПАРАКВАД ВШ“ У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

БЕСПЛАТНИ
ЛЕКАРСКИ
ПРЕГЛЕДИ ЗА
МАЛИШАНЕ
Вршачко
Удрушење
параплегичара
и
квадриплегичара
“Параквад
ВШ” иницијатор је акције
бесплатних лекарских прегледа
малишана у вртићу Основне
школе “Бранко Радићевић” у
Великом Средишту. У понедељак
17. октобра, у преподневним
сатима, у средиштанској школи

Акције бесплатних прегледа малишана у
Великом Средишту

организована је бесплатна акција
прегледа и анализе стопала,
скочног зглоба и постуре тела.
Техничку подршку акцији дала
је ортопедска кућа „Хуманис“ из
Београда.
Према речима председника
Удружења “Параквад ВШ” Драгана
Виторовића, скенирано је 25
деце средиштанског вртића и сви
су добили комплетан преглед и
дијагностику стопала, уз савет
за корекцију евидентираног
проблема.
Виторовић истиче да су овакви
прегледи добри јер пружају
могућност да се за врло кратко
време обави провера и установи
прецизна и детаљна дијагноза,
слика стања дечјих стопала,
посебно указујући на тачке које
трпе највеће оптерећење.
Председник
Удружења
“Параквад ВШ” најавио је следећу
акцију овог типа. Заједно са
београдском
ортопедском
кућом „Хуманис“ , овдашње
Удружење параплегичара и
квадриплегичара организоваће
бесплатна акција прегледа и
анализе стопала, скочног зглоба
и постуре тела за малишане из
Гудурице.
Ј.Е.

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА НА АГРИКО ПИЈАЦИ ОДРЖАН САЈАМ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КРОЗ ПРОГРАМЕ
СУБВЕНЦИЈА

У
оквиру
обележавања
Међународног дана жена са села,
на вршачкој Агрико пијаци одржан
је Сајам женског предузетништва,
прошле суботе, 15. октобра. Своје
рукотворине
представиле
су
Вршчанима чланице удружења
жена са територије Града Вршца.
Промоција и афирмација женског
предузетништва у циљу афирмације
рада и активности житељки
насељених места били су најважнији
задаци Сајма. Подршку је пружила
Градска управа.
Наша намера је да оснажимо

све који желе да се окушају у новом
послу, да направе искорак, да искажу
своје способности, креативност, каже
Наташа Ћирић, чланица Градског
већа. То ћемо урадити кроз разне
програме које Град Вршац реализује,
као што су континуирана обука “Како
започети бизнис” и стимулисање
старт ап програма.
Ћирићева је истакла да ће
локална самоуправа подржати рад
предузетника, малих предузећа,
кроз програме субвенција како би
се они оснажили и лакше снашли на
тржишту.
У циљу подизања квалитета
домаћих производа, рукотворина и
опремања производа за тржиште,
Град ће
пружити конкретне
савете на пољу
маркетинга,
пласмана производа, менторску
подршку, и подстицати квалитетне
идеје кроз предузетништво и
самозапошљавање, нагласила је
чланица Градског већа и додала дасу
наше жене талентоване, креативне и
да имају златне руке.
Она је указала да је значај и
предност малих предузећа у
флексибилности, спремности да
се брзо прилагоде захтевима и
променама тржишта.
- Предност нових старт уп фирми је

Сајам женског предузетништва на Агрико пијаци

могућност да у кратком временском
року спознају жеље и намере купаца,
да им брже изађу у сусрет и да се
брзо прилагођавају променама на
тржишту, сматра Ћирић. То потврђује
и статистика, која је на страни
малих предузећа, јер она највише
учествују у креирању друштвеног
бруто производа. То су Република
Србија и Град Вршац препознали и у
наредном периоду подржаваће кроз
различите програме.
Сајам женског предузетништва
изазвао је велико интересовање
Вршчана на Агрико пијаци минулог
викенда.
Ј.Е.

ВРШЧАНИ ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ ПРЕДСЕДНИШТВА БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О БОРАЧКО ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Удружење ратних војних инвалида Града Вршца једно је
од најактивнијих у региону и кроз рад труди се да побољша
статус својих чланова. Вршачко Удружење има представника
у Председништву борачких организација Србије и тако може
да утиче на активности на републичком нивоу. Недавно је у
Скупштини Града Крагујевцаодржан сабор, састанак поменутог
Председништва где се расправљало о актуелним темама.
Највеће интересовање сабора било је за даљу стратегију
развоја и унапређења рада на заштити права и положаја
ратних војних инвалида, каже Мевлудин Планчић, председник
Удружења ратних војних инвалида Града Вршца. Између
осталог, водила се и расправа око јединственог наступа борачко
- инвалидских организација према држави и спречавању
покушаја појединих организација за разбијање тог заједничког
наступа. Наиме, појединци покушавају да личне интересе ставе
испред интереса свих чланова, бораца и инвалида.
Планчић је истакао да су на сабору након расправа донети и
одређени закључци и додао:
Један од закључака био је да се поднесе званичан
захтев Влади Републике Србије да нам достави извештај у којој
фази је тренутни Нацрт Закона о борачко - инвалидској заштити
како бисмо могли правовремено да реагујемо уколико постоје
неке ствари које нису у складу са интересима и потребама
ратних војних инвалида и које се косе са домаћим и иностраним
законодавством. Првенствено мислимо на конвенције које су
усвојене од стране наше државе, којих има доста и морамо их
се придржавати. Садашњи Закон је доста добар што се тиче
ратних војних инвалида и породица погинулих. Новим Законом
требало би да се доради и боље дефинише статус , положај

Вршчани присуствовали сабору Председништва бораца и инвалида Србије

и заштита бораца, учесника ратова деведесетих. Да се, кроз
тај Закон, јасно истакне национално признање и захвалност
тим људима за подношење жртве. Ми тражимо и да се заузме
јединствен став поводом ратних дневница јер, за сада, имамо
различита тумачења. Воде се полемике, а то може бити и поље
које може да доведе до раздора између борачких и инвалидских
организација. Зато држава мора да изађе са јединственим
ставом и то треба уградити у нови Закон како не би убудуће
долазило до спорова.
Удружење ратних војних инвалида Града Вршца има око
стотину инвалида из ратова деведесетих година у бившој
Југославији и на Косову. Ту су припадници Војске и Полиције и
добровољци. Чланови Удружења су и породице палих бораца.
Ј.Е.

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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 21. октобар 2016.
НА ШЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕНА ЛОКАЛНА
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА

Одборници
актуелног
сазива
Скупштине Града Вршца заседали
су шести пут, прошлог петка, 14.
октобра. Међу бројним одлукама, које
су усвојили, је и Локална стратегија
развоја града Вршца до 2020. године,
која је донета једногласно.
Седници је присуствовало 36
одборника од укупно 45 колико има
актуелни сазив Скупштине. Јовица
Заркула, председник Скупштине
Града Вршца, предложио је дневни
ред седнице од 26 тачака који је, уз
сагласност одборника, проширен
двема тачкама: усвајање Одлуке
о плану коришћења средстава
самодоприноса за здравство за 2016. и
именовање чланова Управног одбора
Предшколске установе „Чаролија“.
Промене
у
одборничким
клупама
Након усвајања записника са
претходне седнице, одборници усу
прихватили
оставку одборника
Радомира Миловића, са изборне листе
Покрет „Вршачка регија, европска
регија”. Његово место у одборничкој
клупи заузео је Лавинел Питик,
који је положио заклетву и, заједно
са Бранкицом Јакоб, Љиљаном
Стојановић и Миланом Копил,
постао део одборничке групе Српске
напредне странке. Одборничкој групи
напредњака придружио се и Јовица
Заркула, председник Скупштине Града
Вршца, такође са листе Покрет „ВРЕР“.
За шефа одборничке групе СНС-а
именован је Чедомир Живковић.
Једногласни
за
стратегију
развоја
Највећу
пажњу
одборника
привукло је усвајање Локалне
стратегије развоја града Вршца до
2020. године. Александар Ћирин,
наченик Одељења за привреду и ЛЕР,
објаснио је одборницима детаље
настајања овог значајног документа
у коме је учествовало 84 чланова
радних група. Он је нагласио да
Стратегија садржи 4 смернице развоја:
економски, друштвени, еколошки и
инфраструктурни, као и да обухвата
114 пројеката и 26 програма.
Ћирин је истакао да је стратегијом
планирано
повећање
броја
запослених за око 20 одсто до 2020,
као и пораст броја малих и средњих
предузећа за 15 одсто, развој и
унапређење
пољопривредне
производње и развој туризма уз
повећање броја преноћишта за око 20
одсто.
Татјана Вешовић, шеф одборничке

групе ДС, похвалила је Стратегију
и презентацију Ћирина и најавила
да ће демократе пружити подршку
доношењу овог документа значајног
за развој града.
Бранислав Матић, Група грађана „За
бољи Вршац“, рекао је да ће гласати
за Стратегију јер је то неопходан
документ за просперитет Вршца, али
је указао и на поједине недостатке. Он
је подсетио да је последњих година
Вршац напустило више од 20 фирми,
што није добар знак и нагласио
да треба више пажње посветити
привреди и предузетништву, као и да
треба консултовати привреднике.
Милуцу Живков, представник
коалиције око СПС-а, замерио је да
није ништа конкретно речено о томе
шта ће се радити, колико инвестирати,
одакле ће се обезбедити новац и што
одборнике о томе није обавестила
градоначелница Вршца.
Мр Владимир Станојев, закође из
СПС-а, рекао је да ће подржати овај
документ јер је био носилац групе
за друштвене делатности која је
учествовала у изради Стратегије.
Ненад Барош, заменик председника
Скупштине Града Вршца, сматра да
град има одличне услове за развој, од
квалитетног културног и историјског
наслеђа, до развијене привреде,
туристичког
и
пољопривредног
потенцијала и капацитета, као и да
Вршац има способну власт да планове
спроведе у дело.
Ово јесте начин
да се
изрази мишљење, да сукобимо
ставове и разменимо идеје, рекла је
градоначелница Драгана Митровић
захваливши се одборницима на
предлозима и сугестијама. Драго ми је
да сам данас негде по први пут, чини

ИЗВИЊЕЊЕ ГАВРИЛОВИЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ
Дарко Гавриловић, шеф одборничке групе СПС-ЈС, извинио
се градоначелници Вршца Драгани Митровић, након
седнице путем медија, јер је на заседању Скупштине тражио
њено разрешење.
- Сматрам да градоначелница Митровић својим трудом,
залагањем и енергијом коју је показала у досадашњем раду,
као и поверењем које јој је пружила већина грађана Вршца,
заслужује да јој се да подршка у реализацији локалне
стратегије развоја Града, што смо и ми, као одборничка група,
на данашњој седници и подржали, рекао је Гавриловић и
додао да овај свој предлог сматра исхитреним те јој се јавно
извињава.

ми се, видела изношење неких нових
идеја и аргументовану критику ове
Стратегије о чему ћемо у будућности
размислити. Надам се да ћемо већ
следеће недеље на Већу имати предлог
формирања Привредног савета, јер је
неопходан као спона између локалне
самоуправе и привредника. Мислим
да привредници на најбољи начин
могу да пренесу локалној самоуправи
који су то проблеми привреде, који су
административни проблеми са којима
се сусрећу.
Након
расправе,
Скупштина
је једногласно усвојила Локалну
стратегију развоја града Вршца до
2020. године.
„Зелено светло“ за још одлука
Одборници су већином гласова
усвојили још низ одлука: Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о
организовању привредног друштва
“Технолошки парк” доо, о давању на
коришћење непокретности у јавној
својини Града Вршца - нову салу за
физичко васпитање ОШ “Бранко
Радичевић” у Великом Средишту.
Усвојена је Одлука о увођењу
самодоприноса на подручју Месне
заједнице Влајковац за период до
децембра 2021. године.
Према речима одборника Драгана
Попова, самодоприносом ће се
на годишњем нивоу сакупити 1,5
милиона динара, а укупан износ је 7,5
милиона. Самодопринос је од великог
значаја за ово насељено место и
допринеће његовом развоју, посебно у
комуналној области и инфраструктури.
Запослени ће издвајати 2,5 одсто, а
пољопривредници 5.
На истој седници усвојена је и
одлука о расписивању референдума
за изјашњавање житеља Влајковца
увођењу самодоприноса, као и
промене
границе
Катастарске
општине Павлиш према Влајковцу и
Ритишеву.
„Зелено светло“ добио је и план
коришћења средстава самодоприноса
за здравство за 2016. годину.
Именовани чланови школских и
управних одбора
На предлог Заркуле, обједињена
је расправа за тачке дневног реда
од 10. до 28, које су се односила на
именовање чланова школских и
управних одбора, а након тога свака
тачка усвајана је појединачно.
Именовани су председник и
чланови Управног и Надзорног одбора
Градске библиотеке и Предшколске
установе “Чаролија”, као и школских
одбора основних и средњих школа на
територији Града Вршца.
Ј.Е.
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ДО КРАЈА ГОДИНЕ ОБАВЕЗНА ЗАМЕНА
СТАРИХ ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА

КОД ЛЕКАРА
СА НОВИМ
ЕЛЕКТРОНСКИМ
КЊИЖИЦАМА

Папирне здравствене књижице биће замењене новим
електронским картицама здравственог осигурања, а рок за
замену је крај 2016. године. Зато из Филијале Вршац Фонда
за здравствено осигурање Републике Србије поручују
грађанима да се јаве благовремено и не чекају последњи час.
Велики број Вршчана већ је предао потребну
документацију тако да на шалтерима овдашње Филијале
репубичког Фонда за здравствено осигурање нема много
гужве, а на нове књижице осигураници чекају нешто више
од месец дана.

Вршачка Филијала републичког Фонда за здравствено
осигурање
Поступак замене старих здравствених књижица није
компликован. Захтев се подноси Филијали Фонда за
здравствено осигурање, која је у Улици Ђуре Јакшића 1. На
шалтеру број 2 преузима се примерак уплатнице за наплату
таксе од 400 динара. Када осигураник уплати наведену
своту, враћа се у седиште Филијале и доноси уплатницу.
Надлежни службеник даје му потврду да је процедура
замене здравствене књижице у току. Потврда је валидан
документ са којим грађани могу да одлазе у Дом здравља и

РАД СА СТРАНКАМА
Радно време Фонда за здравствено
осигурање Републике Србије Филијале
Вршац је од 8 до 13,30 часова радним данима.
Све додатне информације заинтересовани
грађани могу добити на бројеве телефона
839-303 и 839-304.
Општу болницу Вршац и користе медицинске услуге као са
здравственом књижицом, све док не добију нову књижицу.
Како смо сазнали у овдашњој Филијали, комплетна
процедура замене старе за нову електронску здравствену
књижицу траје четрдесетак дана.
То су нам потврдили и грађани које смо затекли у
седишту вршачке Филијале и који су дошли да преузму нове
здравствене књижице. Редова има повремено, али не чека
се дуго, кажу.
Зато не чекајте последњи моменат и крај године како
бисте заменили стару за нову здравствену књижицу, већ
идите благовремено како не бисте упали у гужву. Јер,
гужве су могуће у време када се приближи истицање рока
за замену овог важног документа, поручују становницима
Града Вршца запослени у овдашњој Филијали републичког
Фонда за здравствено осигурање.
Ово се односи на грађане који сами мењају здравствене
књижице, на пензионере, незапослене са евиденције
вршачке Филијале Националне службе за запошљавање.
Грађани који право на здравствено осигурање остварују
преко фирми у којима су запослени не морају лично да
одлазе у надлежну Филијалу Донда за социјално осигурање
Републике Србије. Овај посао одраде фирме. Како сазнајемо,
значајан број вршачких предузећа и установа већ је завршио
замену старих за нове здравствене књижице, а процедура у
оваквим случајевима је бржа и краће траје. Замена књижица
за најмлађе Вршчане врши се преко фирми у којима су
запослени родитељи преко којих је дете осигурано.
Ј.Е.

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

ТРЕЋА НАГРАДА ЗА ВРШАЧКУ
ТУРИСТИЧКУ ПУБЛИКАЦИЈУ

Вршачки туристички радници учествовали су на
овогодишњем, 12. по реду Међународном фестивалу
туристичких публикација под називом „Кофер слова“,
одржаном у Крушевцу протеклог викенда, 14. и 15.
октобра.
Туристичка организација Града Вршца добила је
признање и трећу награду у категорији за једнолисну
туристичку публикацију. Признања су уручена на
свечаности поводом обележавања Дана града
Крушевца, 14. октобра, у тамошњем Народном музеју.
Награђени сет једнолисних туристичких
публикација о Вршцу, које осликавају културу,
смештај и гастрономију, Градски парк и заштићени
природни резерват Шушару, био је примећен, као
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САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ПАНЧЕВО

КРИВИЧНА ПРИЈАВА
ПРОТИВ ШВЕРЦЕРА
ЦИГАРЕТА
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Панчеву одузели су 9.492 паклице
цигарета марке „марбле“, без акцизних
маркица.

Награђени сет једнолисних туристичких публикација о Вршцу

лепо упакована понуда за сваког туристу, каже Татјана
Палковач, директорка Туристичке организације Града
Вршца.
Критеријуми за доделу награда били су промоција
и унапређење туристичких публикација, истицање
аутентичности градова кроз публикацију, квалитет и
оригиналност садржаја и фотографија као и квалитет
штампе.
Овогодишња крушевачка
манифестација
међународног карактера окупила је више од 50
туристичких организација из Србије, али и из земаља
региона: Бугарске, Словеније, Румуније.
Вршачки туристички радници задовољни су
признањем и истичу да је Међународном фестивалу
туристичких публикација „Кофер пун слова“ у
Крушевцу била прилика да туристички посленици
размене идеје, као и да на креативан начин представе
своје градове и општине и њихове потенцијале.
Ј.Е.
Трећа награда вршачком ТОВ-у

Цигарете су пронађене на путу ПанчевоВршац, у пртљажнику и на седиштима
путничког возила „опел вектра“ , којим је
управљао двадесетпетогодишњи мушкарац из
Вршца.
Полиција је против њега поднела кривичну
пријаву надлежном тужилаштву у Панчеву
због постојања основа сумње да је починио
кривично дело недозвољен промет акцизних
производа.

СЕТВЕНА СТРУКТУРА ПШЕНИЦЕ
Успешна производња пшенице зависи од низа фактора. Поред добре
припреме земљишта и квалитетне сетве, веома је важан правилан избор сорте.
Да би се постигла сигурнија производња, препорука стручњака Института за
ратарство и повртарство из Новог Сада, проф. др Мирослава Малешевића, је да се
пољопривредни произвођачи определе за сетву 2, 3 до 4 сорте пшенице зависно
од планиране површине. Већи произвођачи, са већим површинама, треба да гаје
више сорти пшенице јер се тиме постиже већа профитабилност производње, с
обзиром да свака година фаворизује одређене типове сорти. Треба имати на уму
да до данас није створена једна сорта која ће сваке године на свим локалитетима
дати најбољи принос.
Зашто сејати новосадски НС сортимент?
Први разлог је што су НС сорте свих ових година гајења (подсетимо да Институт
за ратарство и повртарство Нови Сад постоји од 1938. године) доказале висок
потенцијал за принос. Сорте пшенице створене у Институту, својим врхунским
приносима од 10 и 11 т/ха, конкуришу сортименту који на наше тржиште долази
из других земаља.
Други разлог препоруке НС сортимента пшенице у структури сетве, можда и
већи од претходног, је што НС сорте имају висок технолошки квалитет. Произвођачи
знају да су квалитетне сорте пшенице много више цењене него сорте слабијег
квалитета. Недовољно вредновање квалитета пшенице на нашем тржишту је
неоправдано потиснуло НС сорте из структуре сетве. Проф. Малешевић апелује на
стављање квалитета пшенице у први план, заједно са висином приноса. НС сорте
пшенице испуњавају оба фактора успешне производње – принос и квалитет!
Споменимо и друге разлоге сетве пшенице новосадског Института:
адаптабилност на различите агроеколошке услове, солидна толерантност према
најштетнијим проузроковачима болести, економичност у потрошњи минералног
ђубрива.
За добар принос и квалитет пшенице важна је и правилна сетвена норма.
Врхунски произвођачи су доказали да се квалитетном сетвом, употребом
квалитетних сејалица, количина семена за сетву може знатно смањити. Оправдана
је препорука проф. Малешевића да произвођачи који располажу савременом

механизацијом, сејалицама, треба да смање количину семена по хектару без
бојазни да ће принос због тога бити нижи.
Сетвена норма НС сорти пшенице креће се од 400-550 клијавих зрна по ха,
зависно од квалитета предсетвене припреме, рока сетве и од сорте. Поред
поменутих фактора, можда и кључни фактор, јесте квалитет семена. Институт за
ратарство и повртарство у Новом Саду у понуди има искључиво декларисано
семе. На декларацији се налазе параметри квалитета као основа за израчунавање
потребне количине семена по хектару. Употребом декларисаног семена смањују
се ризици у производњи, а постижу се већи, стабилнији и квалитетнији приноси.
Зато са правом стручњаци Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
кажу да је декларисано семе најекономичније и најпрофитабилније семе.
Сада се одлучује какав ће принос бити! На почетку свега је семе!
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ЗОРАН ТОСКИЋ, ЈЕДАН ОД ОСНИВАЧА ОКТОБАРСКЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „МОЈА ВОДА“:

КОЛЕКЦИОНАРСТВО ЈЕ БОЛЕСТ
ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА ЗАВИСНОСТИ ОД КОЈЕ ПОКУШАВАМ ДА СЕ
ИЗЛЕЧИМ
ВРШАЧКА КУЛА, ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 378, 16.
ЈАНУАР 1998

НОВИ СТАНАРИ „ХЕМОГРАДА“
Стамбено насеље фармацеута, од
Вршчана
названо „Хемоград“, крајем минуле године добило је
нове станаре. Наиме, 29. децембра, Миодраг Бабић,
председник Концерна „Хемофарм“, уручио је кључеве од
14 новоизграђених станова запосленима у овој угледној
интернационалној фирми.

Насеље све више личи на макету урбаног центра за
чију се изградњу „Хемофарм“ определио 1994. године.
Објекти који су овде никли, реч је о 5.800 квадрата
стамбеног простора, уверили су све „неверне Томе „ да
се у намери да до краја века изградимо укупно 301 стан
и 200 кућа - нисмо шалили, истакао је, између осталог,
господин Бабић.
Иначе , у „Хемограду“ је, рачунајући последњу поделу
кључева, укупно усељено 58 станова и 18 породичних
кућа.
ВРШАЧКА КУЛА, ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 380, 13.
ФЕБРУАР 1998.

ПЕХАР КУПА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО
ДРУГИ ПУТ У ВРШЦУ
Вршац је 30. и 31. јануара био домаћин полуфиналног и
финалног турнира Купа Југославије у кошарци за жене. Оба
дана Вршачка спортска хала била је препуна, атмосфера
дивна а организација беспрекорна . У првој полуфиналној
утакмици кошаркашице „Хемофарма“ су доста лако и убедљиво
савладале екипу „Ковина“. С нестрпљењем очекивана финална
утакмица између „Хемофарма“ и „Војводине НИС ГАС“ одиграна
је пред препуним гледалиштем и у атмосфери која није виђена
на женским кошаркашким утакмицама. Пред крај првог
полувремена играчице „Хемофарма“ успевају да преокрену
резултат у своју корист а у другом полувремену полако, али
сигурно повећавају предност. Утакмица је завршена резултатом
83:68. Овом победом Кошаркашице „Хемофарма“ су по други
пут освојиле титулу првака Купа Југославије.

ВРШАЧКА КУЛА, ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 385, 24. АПРИЛ
1998.

БРОНЗА ЗА СОЊУ И ДЕНИСА
На државном првенству у латиноамеричким спортским
плесовима, које је одржано у Хали „Пионир“ у Београду, плесни
пар из Вршца Соња Мазманидис и Денис Сфера, забележио је

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Зоран
Тоскић,
магистар
организационих наука, запослен је
као стручни сарадник за маркетинг и
развојне послове у ЈКП „Други октобар“.
Доласком у Београд и Вршац, стекао је
бројне познанике и пријатеље, посебно
из света уметности. Писао је афоризме
и сатиру, добио значајне награде, ушао
у антологије. Опробао се аматерски
у редитељском послу, снимио је као
младић, седамдесетих година, пар
кратких аматерских филмова за своје
потребе. Написао је пар сценарија
које је слао неким
редитељима.
У војсци у Словенији упознао је и
дружио се са сарајевским редитељем
Данилом Шукалом, отуда и та љубав
према филму. Данас чува посвету и
захвалницу коју му је Хичкок послао.
Највише га је привлачило сликарство.
Као студент, почео је да се дружи са
уметницима, сликарима, ликовним
критичарима, а колекционарсво је
заволео још у младости. Данас има
богату колекцију слика реномираних
уметника. Иницијатор је и организатор
бројних ликовних колонија међу којима
је и Октобарска ликовна колонија „Моја
Вода“ која је ове године одржана 15.
пут. Била је међу најпрестижнијим у
Србији и данас окупља најзначајнија
имена ликовне сцене Србије и земаља у
окружењу.
Ви нисте рођени у Вршцу. Какве
успомене носите из детињства?
Рођен сам у једном селу у
подножју Копаоника, село Будиловина,
на граници општина Александровац и
Брус, 1952. Исте године моја породица
се преселилау Александровац, мој је
отац тамо радио. У родном селу живео
сам само пар месеци. Отац Милутин
имао је самосталну занатску радњу,
ковачко - браварску, а мајка Емилија
била је домаћица. Имам сестру Зорицу,
млађу 2 године, која је завршила
Економски факултет. Имао сам лепо
детињство. Моји су били имућни у то
време. Кад помислим, можда сам тада
живео лепше и боље него сада. Основну
школу завршио сам у Александровцу, а
средњу техничку у Крушевцу.
Где настављате школовање?
После средње школе мало сам
лутао. Радио сам 3 године у Фабрици

„Прва Петолетка“ у Трстенику. Нисам
волео ту средњу школу коју сам
завршио. Отишао сам тамо да бих се
осамосталио, Крушевац је удаљен око
30-так км. После сам се покајао, јер да
сам отишао у гимназију, сигурно би ме
пут одвео на неку другу страну. Уписао
сам Факултет организационих наука
(ФОН) у Београду, завршио сам први и
други степен и после магистрирао. У
почетку нисам баш био успешан студент,
јер сам почео да пишем афоризме,
ухватио сам се у неко друштво писаца,
уметника. Велики утицај на мене имао
је писац Влада Булатовић Виб, затим
Станислав Јержи Лец, Буца Мирковић...
У то време конкурисао сам за прву
књигу. Књижевна општина Србије (КОС)
отворила је конкурс. Тада није могла тек
тако да се штампа књига. Могле су то
само издавачке куће. Конкурисали су
многи аутори, неки су од њих изашли
као писци из КОС. Те сам године ушао у
најужи избор. Било је више од хиљаду
рукописа. Када сам видео да нека имена
нису прошла на конкурсу, био сам, ипак,
задовољан. На мом раду је писало:“Ипак
не“ значи да је био у ужем кругу.
Каквим сте се то књижевним
стваралаштвом бавили?
У то време писао сам афоризме
и сатире. Годинама сам објављивао у
„Јежу“, имао сам 2-3 рубрике, затим у
„Трну“ “Вечерњих новости” код Хаџи
Костића, код Дејана Патаковића, у
емисији „Весело вече“. Добио сам прву
награду за афоризме у Југославији,
1977. Добио сам новчани део и књигу са
потписом мог узора Владе Булатовића
- Виба. Конкурс су организовале Радио
станице Београд, Загреб, Нови Сад и
Сарајево. Учествовао сам у снимању
емисије „Весело вече“ са Чкаљом, Мијом
Алексићем, Бранком Веселиновић,
Антуном Налисом... са екипом најбољих
хумориста Југославије. Добио сам и
трећу награду Радио Београда за сатиру,
за причу „Стан“. У то време могло се од
тог писања пристојно живети, све се
плаћало, за разлику од данас. Заступљен
сам у неколико антологија афоризама.
Има ме и у књизи „Ко је ко у хумору и
сатири“ где су имена значајних аутора
из екс Југославије. И онда сам, после
неког времена, све то бацио на таван и

завршио факултет, 1979.
Како долазите у Вршац?
У Вршац долазим 1982, са
супругом Ковиљком, девојачко Тома,
која је Вршчанка. Три године нисам
радио. У Пландишту је требало да се
отвори СДК-а. Тражили су 3 године
стажа. Ја сам имао, али са средњом
школом. Тако да нисам ни конкурисао.
Први посао добио сам у Вршачкој
пивари. У прво време радио сам преко
омладинске задруге, а 1989. отварио
се конкурс и почео сам да радим као
референт отпреме робе. Пар месеци
био сам директор контроле квалитета,
а после прешао у маркетинг, где сам
био маркетинг менаџер да би касније
постао директор маркетинга . Радио
сам са Ранком Вилићем. Маркетинг је
за то време био доста успешан. Тих
година Вршачка пивара продавала је
око 70 милиона боца пива “Шампион
„,“Цофман“ и 30 милиона литара сокова
„ Шампион.“ Учествовао сам у дизајну
етикете пива робне марке „Цофман“.
Биле су то најуспешније године Вршачке
пиваре.
Колико сте остали у Вршачкој
пивари? Да ли сте се бавили још
неким послом?
У Пивари сам радио 19
година. Био сам и генерални директор
Пиваре, али, на жалост, само пар
дана. И када су неки „ букачи“ од мене
тражили нешто што се косило са мојим
принципима,одустао сам. Погрешио сам,
јер сам имао концепцију како опстати
у временима када су велике светске
пиваре почеле да затварају наше.
Пивара се тада припојила Агрокомерцу,
а један од његових објеката је и
некадашњи
Раднички
биоскоп,
данашњи Културни центар. Вршац
није имао биоскоп десетак година, па
је постигнут договори да се отворе
биоскоп и галерија. Вилић и ја смо то
водили од почетка. Он је био директор
Културног центра (КЦ), а ја директор
галерије. Када је Вилић напустио, био
сам директор и КЦ-а и галерије. У то
време наша је галерија била једна од
водећих у Србији. Организовали смо
престижне изложбе. Свака је изложба
имала свој каталог, што је тада било
тешко, било је ратно време. Долазили су
нам значајни уметници. Организовали
смо антиратне изложбе карикатура,
излагали су и вршачки сликари. Са
Милорадом Ранковим организовали
смо
прву колонију карикатура, у
којој су учествовали
најпознатији
карикатуристи из ондашње Југославије,
па први конкурс карикаруре „Ин вино
веритас“, 1998. Имали смо десетак
изложби карикатура. Прошле године
био је конкурс карикатура на исту тему.
Са Клубом сатиричара организовао сам
још пар изложби карикатура врхунских
аутора: Александра Класа, Тоше
Борковића, Бранка Обрадовића, Дарка
Дрљевића из Црне Горе... Наши су
карикатуристи сигурно међу најбољима
у свету.
Последњих годину и по дана помогао
сам да се у Културном центру отвори
пар изложби: Васе Доловачког, Мише
Вемића, Зорана и Матије Рајковића,
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Тање Николајевић... По први пут довео
сам у Вршац изложбу карикатура Пјер
2005. и по мом мишљењу најбољег
карикатиристу на свету Тошу Борковића
и директора и главног уредника
„Вечерњих новости“ Ратка Дмитровића.
Био сам у сенци, нисам желео да се
експонирам.
Одакле та љубав према уметности,
сликарству?
Ваљда у генима?! Мој брат
од тетке Жикица Дачковић ишао је у
Уметничку школу у Скопљу. Долазио
је кући преко лета на распуст, сликао
је изузетно што су потврдили и неки
велики сликари. Волео сам да га гледам
док је сликао. Кад започне слику, и чим
видим само неке детаље, кажем му
да је слика купљена. Радио сам, имао
сам новац, купио сам 10-так његових
слика. Волео сам уметност. Хтео сам да
студирам режију. Седамдесет и друге
сам купио скупу јапанску камеру Шинон
супер 8 , није је било у Југославији
тада. Покушавао сам да правим неке
филмове, формат супер 8. Међутим,
у Југославији је тада било само 3
академије, Љубљана, Београд и Загреб.
Јављало се по 500 кандидата, а примало
се 7-8 студената. У то време писао сам и
нека сценарија, крими приче, и слао сам
познатом режисеру Алфреду Хичкоку.
Имам од њега и захвалницу и посвету.
Имате
богату
колекцију
слика. Од када је та љубав према
колекционарству?
Све је почело од мог брата.
Касније сам у Београду упознао
врхунског
ликовног
критичара
Слободана Рашића(касније и галеристу),
који је доста утицао на мене. Био је
менаџер Цветковића, Дамњановског,
Мрђана
Бајића,Ђ.
Ивачковића,
Величковића, Трајковића, Димитрија
Поповића... свих тадашњих сликара.
Помогао сам му те је отворио једну од
најбољих галерија у то време у Београду,
„Лада“ у Поп Лукиној улици. Временом
сам схватио да је колекционарство
болест, болест зависности. Јер,
колекционар ако не купи слику, увек
се каје. Све ће да да како би дошао до
неке слике. Кроз моје су руке прошле
слике великих мајстора. Могао сам да
дођем и до Паје Јовановића, Ћелића,
Миће Поповића, М.Челебоновића,
Пеђе Милосављевића, Далија, графике
Пикаса.. и то по повољним ценама. Док
сам студирао, бавио сам се физичким
послом, и није ми било тешко, јер сам
имао мотив. Била је то слика до које сам
желео да дођем. Знао сам да ме чека и
ништа ми није било тешко. Сада у својој
колекцији имам више од 200 слика. Имам
чак и литографију Салвадора Далија,
оригинал, има сертификат, затим Мићу
Поповића, десетак слика Цветковића,
Дамјановског,
Сухецког,
Тикала,
Трајковића, М.Бајића, Величковића, В.
Доловачког, Ж. Грозданића... Имам 40
цртежа,акварел графике Димитрија
Поповића,
црногорског
сликара.
Знамо се. И даље сам болестан од
колекционарства, али све мање и мање,
покушавам да се излечим.
Један сте од оснивача Октобарске
ликовне колоније „Моја вода“. Како је
и када све то почело?
Са Вилићем сам основао и
прву колонију у Пивари, 1998. Звала
се „Атеље у Пивари“. Суоснивач сам
и колоније „Жупа“ у Александровцу.
Помагао сам бројне ликовне колоније,
доводио најпознатије сликаре. Познајем
велики број сликара. Са многима сам у
пријатељству, и многи од њих и данас
долазе због тог познанства на колонију.
Ако нису у прилици да дођу, они
пошаљу слике као да су учествовали.
Реномирани сликар Здравко Мандић
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велики успех. У категорији пионира, они су, иако први пут на
државном првенству , заузели треће место, освојили бронзану
медаљу и тријумфовали међу бројним играчима из свих крајева .

Соња и Денис су изузетно талентовани играчи који спортски
плес тренирају у познатном Плесном клубу „Наталија и Ивица“
из Београда који од пре годину дана има своје одељење у
Вршцу, сазнајемо од Маринела Војна, председника Клуба. У овом
одељењу у класи пионира поред успешног пара Мазманидис –
Сфера, тренира још педесетак деце различитох узраста од којих
јее формирано дессетак такмичарских плесних парова који
такође обећавају успех.
ВРШАЧКА КУЛА, ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 386, 8. МАЈ 1998.

био је болестан последњих пар година,
али нам је редовно слао слике. Исто
је и са Јаношем Месарошем. У сваком
послу мораш да будеш поштен и да ниси
халапљив. Да не осете сликари да хоћеш
да их искористиш, већ да поштујеш
њихово име и стваралаштво.
Колонија „Моја вода“, која је ове
године одржана 15. пут, настала је тако
што је Љубисав Шљивић, директор
Комуналног предузећа „Други октобар“,
позвао мр Томислава Сухецког и
мене. Рекао нам је да окупимо десетак
сликаре и направимо колонију. Почело
је мало стидљиво, прва колонија била
је 2002. Било је 12 сликара. Временом
је узело замах и „Моја вода“ је окупљала
најзначајнија имена сликарства у Србији
и Црној Гори и Републици Српској. Били
су ту Здравко Мандић,Васа Доловачки,
Т. Сухецки, Месарош,З. Рајковић, М.
Вемић, Љ. Попадић, Н. Зорић... Велика
заслуга припада директору Љубисаву
Шљивићу и Радојки Мрђа, јер они
су све то подржавали, дружили се са
сликарима. Данас имамо колекцију од
близу 450 слика, сваки учесник колоније
оставио је по 2 слике. Колекција је
власништво
ЈКП„Другог
октобра“,
водимо строгу евиденцију, свака слика
има број, димензије, технику којом је
сликана. У згради Комуналног у свакој
канцеларији има по 3-4 слике. Колонија
је један леп спој привреде и уметности.
На мене је највећи утицај имао
Томислав Сухецки. Ја га сврставам међу
10 најбољих сликара у Србији. Где год
се појави, сви га изузетно поштују и
уважавају. Направио сам му пар добрих
изложби у Београду, у Културном центру,
Градској библиотеци, где је било пар
стотина љубитеља уметности.
Где сада радите?
Од 2004. сам у „Другом
октобру“, радим у маркетингу. Био сам
један од идејних твораца имена „Моја
вода“. За ново пиво што производимо
дао сам предлог имена и етикете „Врх“.
Али на жалост, није прошло, пиво се

зове „Потпис“.
Када сте основали породицу?
Ковиљка и ја смо у браку 34
године. Супруга ми је стоматолог. Имамо
двоје деце: ћерку Сању која има још
један испит на Економском факултету
у Београду, и сина Александра, који је
3. година ФОН-а, ИТ технологија,такође
у Београду, И они су заинтересовани
за уметност, почели су да одабирају
слике за своје просторије. Код нас су
у кући зидови пуни слика. Не кречимо,
нема потребе, зидови се не виде.
Не кречимо, јер слике су јефтиније.
Мислим да је њихов укус бољи него
мој у њиховим годинама. Ја нисам имао
услове у породици, а они имају. Наша
библиотека има преко 6.000 књига, од
тога су око 2.000 о уметности. Дружим се
са сликарима, ликовним критичарима:
Дејаном Ђорићем, и познајем се са
Драганом Јовановићем Даниловим,
Суљићем... Вршац има добре сликаре да
Вршчани тога нису ни свесни: Сухецки,
Грозданић, Сантрач, Доминика и
Даниела Морариу и још пуно да се неко
не нађе повређен. Нећете веровати да
су сестре Морариу познатије у Београду
него у Вршцу.
Како сте задовољни животом?
Која је Ваша животна филозофија?
По неки пут ми се учини да
сам потпуно промашио свој живот.
Нисам ништа стекао, а, живот је суров.
Касно сам схватио да је живот суров
да мораш да будеш дрзак, безобразан,
халапљив да би нешто направио.
Деца ми кажу како очеви њихових
другова имају ово, оно, а ти си тата
магистар, а немаш ништа. Кажем им да
и миран сан има своју цену. Данас су
људи који имају оскудно образовање
дошли до тога да имају милионе. А,
образовани људи немају ништа осим
мирног сна. Дружим се са професорима
универзитета, уметницима, који данас
тешко живе. У животу је најважније
бити поштен. Никада нисам желео да
одем у неку партију која је на власти
да би се докопао неког доброг радног
места. А, погледајте данас... Кад човек
подвуче црту, види где је погрешио.
Ја сам имао доста грешака. Погрешио
сам можда према својој деци што им
нисам обезбедио ништа материјално
како су то неки урадили. Верујем да
много људи као ја исто тако мисле.
Мислим да друштво није наградило
праве вредности и праве људе. Живот
је такав, због неких ствари је човек
срећан, због неких... Ја сам срећан због
своје породице, наше деце. У данашње
време мораш да се бориш, да будеш
упоран, суров и безобразан да би успео
у животу .
Јованка Ерски
Фото: Лична архива

„ЛУК ЕВРОПЕ“ ВРШАЧКОЈ
ПИВАРИ
„Вршачкој пивари“ додељено је још једно значајно
међународно признање „Лук Европе“ које додељује шпанска
асоцијација за истраживање квалитета производа и свеукупних
резултата пословања „Ј-БЕН“ Признње је на церемонији у
Мадриду , у присуству још 150 фирми из 40 земаља које су
учествовале у конкуренцији, примио Драгослав Ђурђев,
технички директор Пиваре.

ВРШАЧКА КУЛА, ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 386, 8. МАЈ 1998.

ГИМНАЗИЈА ДОБИЛА „ПЕНТИУМ“
Прошлог уторка, 5. маја, Весна Грујић, уредник у маркетингу
Народне лутрије, уручила је Љиљани Панић Томашевић,
директору угледне вршачке Гимназије „Борислав Петров Браца“,
рачунар последње генерације „пентиум“ са ЦД-ом и факсмодемом, вредан 13860 динара.

За овај поклон заслужна је гимназијалка Весна Пандуров,
ученица првог разреда, чији је коверата са десет листића „ТВ
бинго“ извучена у 97. колу, 18. априла 1998. године, међу више
хиљада приспелих на адресу Народне лутрије у поменутој
популарној игри.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОРЕКЛУ ВРШАЧКОГ ЗАМКА, ИМЕНА ГРАДА, И РАЗБИЈАЊЕ МИТОВА КОЈИ СУ ВЛАДАЛИ ДЕЦЕНИЈАМА

Повододом јубиларне 300-те годишњице
ослобођења Вршца од Турака, у Салону
Градске библиотеке одржано је предавање
“Вршац у средњем веку”, др Александра
Крстића, историчара, научног сарадника
Историјског института у Београду. Подаци
које је изнео Крстић мењају слику о
историји Вршца која је до сада била опште
прихвћена, доносећи информације које
бацају нову светлост на прошлост Града
под Кулом. Организатори предавања су
поред Градске библиотеке, Центар за
банатске студије и удружење љубитеља
старине Феликс Милекер. У салон Градске
библиотеке било је тешко ући то вече. На
позив да чују нове информације о историји
свога града одазвало се толико Вршчана,
да је известан број не само стајао, него и
слушао предавање из ходника.
Чињенице које је Александар Крстић
овом приликом изнео, значајно мењају
историјску слику која је владала до недавно
о Кули и граду под њом. На пример, према
досадашњим подацима које је пронашао и
изнео Феликс Милекер, Вршац се први пут
помиње 1427. у писму Краља Жигмунда
Луксембуршког. У њему он насеље
Подверса које је припадало Јаношу Јанкију
од Нађлака, умрлом без мушких потомака,
поклања вранском приору Алберту од
Нађмихаља. Међутим, премда је могуће
да јесте у питању место на обронцима
Вршачких планина, испоставило се да то
према релативно новим подацима, заправо
није Вршац. Наш град је заправо у средњем
веку био познат под називом Ер(д)шомљо
(реч која на мађарском језику има слично
значење), за који се веровало да се налазио
у румунском делу Баната. Једна повеља из
1227. сведочи да је Ершомљо био један од
поседа Карловачког надбискупа, који га је са
мађарским краљем Андријом II заменио за
Пожегу у Славонији. 1241. и 1242. уследила
је најезда Татара, која је опустошила јужне
делове Панонске низије, и проузроковала
пропадање те регије. Зато је краљ Бела IV
наложио подизање утврда широм своје
краљевине, а нарочито у пограничним
областима, тако да се предпоставља да је у
наредном периоду настао и Вршачки замак.
Први кастелан (заповедник утврде) који
се помиње у изворима из 1323. је извесни
Никола Јанки, син Дионизија, након чега је
дужност прешла на крашевачке и тамишке
жупане.
Од 14. века, трговина се такође одвијала
недељно, а било је веома развијено и

НОВА ИСТОРИЈА СТАРОГ ВРШЦА

занатство, нарочито грнчарство и обрада
камена о чему говоре бројни археолошки
докази, као што су пећи и млински жревњеви
од гнајса (светлуцави камен са Брега). До
15. века привреда се додатно развија,
то доказују пронађени наковањ, калуп
односно матрица за отискивање у кожи
или искуцавање у сребрном лиму, затим
сребрна чаша украшена на унутрашњој
страни готичком розетом, оружје и делови
ратничке опреме и разноврсни предмети
од гвожђа, кости и камена, који су у граду
произведени, уз ретке предмете луксузне
израде од бронзе и стакла, који сведоче о

који га је од Жигмунда на управу добио пре
1431. али му је тај посед привремено одузет
1440. године, због учешћа на погрешној
страни у сукобу унутар династије. Деспот
Ђурађ Бранковић је 1444. дао Вршац у залог
Јаношу Хуњадију (у народним песмама
познатом као Сибињанин Јанко), након
чега је град дуже од деценије био предмет
спора између српског владара и угарског
великаша. Вршац је за то време више пута
прелазио из руку породице Бранковић
у посед Хуњадија и обратно, да би после
пада Србије 1459. године поново припао
Хуњадима.

Ново светло на вршачку прошлост
увозу из далека.
На прелазу у 15. век, Вршац први пут
добија статус града, а 1411. Деспот Стефан
Лазаревић је од краља Жигмунда добио
бројне поседе широм Угарске, између
осталог у Торонталској жупанији тврђаву
Бечеј, на острву у Тиси, са варошима Бечеј,
Бечкерек (Зрењанин), Арача и Башаид.
Извесно је већ тада био именован за
жупана ове жупаније. Није познато да ли
је Вршац у суседној Крашовској жупанији
био међу властелинствима које је добио
деспот Стефан, али се то чини вероватним.
Ипак, први српски господар Вршца је
највероватније деспот Ђурађ Бранковић,

Такође, у првој половини 15. века у
документима се први пут јавља читав низ
насеља на подручју Крашовске жупаније
која носе словенска, тј. српска имена,
већином у поседу угарских племића. Дакле,
нешто раније су почели да се досељавају
Срби, а, Турци су у свом плану освајања,
које је уследило 1552., описали Јужни Банат
као “прави српски вилајет”, што говори
да су већ тада у овим крајевима они били
доминантно становништво. Према предању
забележеном у 19. веку, назив Вршац потиче
од Срба који су дошли са деспотом Ђурђем,
наводно 1425. године и населили су се на
брегу над увалом Козлук (североисточно од

града). Они су своје ново насеље назвали
Вршац због његовог положаја. Ипак, ово
није потврђено у историјској грађи.
На овом предавању је разбијена и
омиљена легенда вршачких винара, о томе
како је краљ Владислав II платио 10 и по
златних форинти за буре овдашњег вина.
Међутим, у угарским дворским рачунским
књигама из 1494. и 1495. године, стоји
нешто друго. За краља је 28. фебруара
1495. године у месту Врехе, где се у то
време налазио, купљено седам ћупова
вина, који су плаћени 74 форинте. На
основу краљевог кретања, које се може
пратити по тој рачунској књизи,види се да
је овде питању Вировитица у Славонији а не
Вршац. Ипак из докумената из 14.и 15. века
који сведоче о споровима око винограда и
повластицама у плаћању винског пореза,
види се да је у то време у Вршцу ипак било
развијено виноградарство.
Др Александар Крстић је истакао још
једну занимљиву чињеницу, а то је да ови
подаци нису стварно нови, већ се у српској
историографији вести, на жалост, споро
шире.
Белешку из дефтера Темишварског
санџака је још 1976. објавио у Мађарској
османиста Тибор Халаши Кун, али је код нас
Олга Зиројевић још шест година пре њега
саопштила да се у османским дефтерима
Семлик (Шемљуг, Шемлик) појављује
као друго име Вршца. Рад поменутог
османисте је у научним круговима Румуније
и Мађарске наишао на адекватан пријем, а
рад Олге Зиројевић код нас није био једнако
примећен. Ово откриће се провлачило од
тада у радовима још неких историчара као
узгредан податак, а до пре неколико година
када је Крстић објавио своје радове, није му
поклоњена адекватна пажња.
Модератор предавања испред Центра за
банатске студије, професор Невен Даничић,
каже да иако је првобитно планирано само
ово једно предавање, одлучено је да се до
краја године, одрже још два.
- Има јако пуно материјала на ову тему
тако да ће се у новембру и децембру
одржати предавање о Вршцу у периоду
османске владавине, а затим и о ослобођењу
од Турака и доспевању у руке Хабзбуршке
монархије. Али будући да је интересовање
овако велико, највероватније ће бити још
сличних предавања у наредном периоду,
нагласио је Даничић.
В. Јањић

ХЕМОФАРМ НАГРАДИО НАЈБОЉИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА

ИЗЛОЖБА АРХИТЕКТОНСКИХ РЕШЕЊА
Радови који су учествовали на конкурсу за
реконструкцију пословног центра Компаније Хемофарм
у Београду изложени су у београдској централи ове
реномиране фармацеутске куће. Изложба је отворена, 14.
октобра, а поставка садржи готово све радове пристигле
на конкурс, укључујући и победничке, укупно 14.
Жири, у коме су кључну улогу имали уважени
архитектонски стручњаци, заузео је став да су сви радови
били више него креативни и маштовити, а истовремено
су пратили најзначајније и најмодерније светске
стандарде енергетске уштеде и еколошких компоненти
градње, рекао је Роналд Зелигер, генерални директор
Хемофарма отварајући изложбу. Сматрали смо да труд
и рад више десетина, махом младих, архитекстонских
стручњака, заслужује пажњу већег броја људи од
трочланог жирија. Зато смо одлучили да организујемо
изложбу и то управо на месту које је било предмет
конкурса и које треба да буде реконструисано.
Седиште Хемофарма у Београду добиће модеран
и упечатљив изглед захваљујући победничком раду
ауторког тима који чине шесторо младих архитеката:

Зоран Дмитровић, Марија Бјелић, Ненад Благојевић,
Катарина Потпаревић, Марија Радојловић и Зоран
Дамјановић.
Према речима Зелигера, који је био и председник
жирија, чињеница да је конкурс инспирисао много
младих стручњака да испоље своје знање и креативност
посебно га је обрадовала.
Када смо бирали победника, водили смо
рачуна и о томе да пројекат одсликава и нашу пословну
филозофију, која се базира на одрживом развоју, да

буде у складу са нашом идејом корпоративне културе,
а истовремено прихватљив и са становишта околине у
којој се налази наш пословни центар .
Захваливши се на поверењу, Зоран Дмитровић,
члан победничког тима, рекао је да је пројекат био
прави изазов и да није чест случај да велике компаније
расписују конкурсе за архитектонска решења.
Због тога нам је иницијатива Хемофарма
да пружи прилику младим архитектама била велика
мотивација, додао је Дмитровић. За мој тим победа
на конкурсу и реализација идејног решења је велика
професионална сатисфакција која ће нас инспирисати у
даљем раду. Истовремено овај конкурс је био прилика
да се квалитетно надмећемо са својим колегама и да
понудимо најбоља решења.
Јавни архитектонски конкурс за реконструкцију
пословне зграде Компаније Хемофарм у Београду, био је
расписан током лета, а радови су били пријављени под
шифрама.
Ј.Е.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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МАРИЈА ВАСИЋ КАНАЧКИ, КРЕАТОР И ОСНИВАЧ „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“:

МОЈ ПОЗИВ ЈЕ МОЈА ЉУБАВ

Марија Васић Каначки (1977)
професор српског језика и
књижевности,
песникиња,
уредник,
и
књижевни
критичар, објавила је две
збирке песама “Месечарења”
(КОВ,2010) и “Зар” (Прометеј,
2012), поред тога, објавила
је песме у књижевним
часописима:
Ковине,
Књижевни магазин, Луча,
Квартал и Зборнику Вршачког
књижевног клуба, микродраму
„Кадрирање“ у часопису Сент.
Донедавно уредник едиције
КОВ и часописа Ковине
као и оперативни уредник
Књижевне општине Вршац. Од
2013. члан је жирија за награду
“Меша Селимовић”. Креатор
је и оснивач Удружења
за
промоцију
уметности,
науке
и
књижевности
“Тачка
сусретања”.
Модератор и организатор
књижевних вечери, трибина,
предавања.
На
прослави
прве
године
постојања
Удружења
поставила
је
поменуту
микродраму
у
извођењу глумца Народног
позоришта „Стерија“ Срђана
Радивојевића. Тринаест година
ради у просвети, од 2010. у
Хемијско-медицинској школи,
члан је Друштва књижевника
Војводине
и
Удружења
књижевника Србије, и како
сама каже, живи и месечари
у граду под Кулом. Доба у
којем живимо оставља мало
простора за даме налик онима
из бајки, али она је ликом,
маниром и делом свакако
једна од њих.
Како
је
настала
Тачка
сусретања?
Божанствена
реченица
генијалног Микеланђела гласи:
„Видео сам анђела у белом
мермеру и клесао сам док га нисам

ослободио.“ Тако је настала Тачка
сусретања у Салону код Порте.
Ослободила сам визију да једно
место буде врело знања, умења,
лепоте, духовности; да се састајемо,
размењујемо идеје, искуства; да
спојимо различитости, да развијамо
сличности, надасве да се вратимо
елементарном виду комуникације;
у пријатном кућном амбијенту
да се вратимо основном виду
комуникације, живој речи, очима,
осмеху, рукама које се стежу…
Верујем да ће многима зазвучати
утопистички, али оно што нам фали
нису идеје, знање, способности,
већ ослобађање човечности. Назив
Тачка сусретања настао је као превод
интернационалног
саобраћајног
знака Митинг Поинт који сам на
једном породичном пропутовању
угледала; била сам фасцинирана;
ми бисмо рекли, хајде да се нађемо
код Крста, Београђани код Коња, а
Шпанци и други Европљани рекли
би Митинг Поинт! Када је идеја о
Удружењу сазрела, јасно је било које
ће име понети.
Од личности које су гостовале
у Тачки сустетања, које бисте
истакли као најзначајније?
- Сматрам да су све личности битне,
од сваке се понешто може научити,
међутим, оне које су задужиле нашу
књижевност и културу су: Давид
Албахари, Васа Павковић, Милисав
Савић, Александар Гаталица, Вуле
Журић, Павле Зелић, Илија Бакић,
Енес Халиловић, Милета Аћимовић
Ивков, Зоран Т.Поповић… Имамо
срећу да су за ове непуне три године
били многи, а да се многи и враћају.
Да ли је и на који начин Тачка
променила Вршац? Шта је овде
мерило и сведок успеха?
- Право мерило свих вредности
је време. Није лако ни кренути ни из
чега, помало наивно, занесено, но
много је теже опстати, створити нове
вредности, пружити нову визуру
општења са светом у коме живимо.
Бавимо се културом у најширем

ОГЛЕДАЛО КИШЕ
Додирујем шупљину кише, насумице,
Ону кап која ми се отвори, исповедну
И нису оне исте, само су налик у нестајању
Нечујне су, пате, моле
Додирујем свој лик , влажан, прозрачан
Разређено огледало ломи се и кида
Унутар сам
Подно себе
Јаз на пламеном лицу
И очи полуотворене
Гримизно гасну ноћи
Нису исте, само су налик у настајању
Боја - љубичасте и црвене
И глас капи који се претеће слива низ моје грло
Неми ход у строју напуклих зиданица
Кисну сванућа
Поља сасушених пупољака

смислу. Идеја Тачке може мењати
појединца, а то је озбиљан корак у
ревитализацији читавог друштва.
Припадам средњој генерацији,
што значи да и даље имам снаге
да ослушкујем младеж и довољно
искуства да стварам нове токове
које ће они наставити. Не замерам
онима који не размишљају на сличан
начин, они су пристали на летаргију,
апатију, разумем их. Међутим, увек
користим прилику да их, са мање
или више успеха, мотивишем да
се пробуде. Да заједно, удружени
оставимо нашој деци духовно
наслеђе, нематеријално добро,
вредност изнад сваке друге.
Дакле, ова прича заузима
веома високо место на вашој
листи животних приоритета?
- Мој позив је моја љубав.
Доживљавам га као велико позвање,
одговорност, то је вишегодишња
побуда да проналазим тајанствене
и скривене путеве литературе који
сигурно воде до ученичких душа и
мисли. У миленијуму мистификације,
уопштавања,
површности,
до
суштине се готово не може доћи,
посебно то не може млад човек који
је у процесу индивидуализације и
трагања за властитим идентитетом.
Важно је да побуде критичку
мисао, осећај за естетско, да
остваре свој потенцијал, који се
често не препозна. Најтеже их је
иницијално мотивисати, предочити
им сва преимућства књижевне
уметности, колико је важно да
негују језичку културу и целокупну
културну баштину нашег народа.
Наша спремност да прихватимо и
поштујемо друге народе, њихове

културе огледа се у освешћивању
нашег национа. Тачка је сублимација
свега што ја јесам, и кроз њу живим,
али и сањам и месечарим свој сан.
Након веома исцрпљујућег дана,
враћам се свом личном изворишту,
породици без чије подршке не бих
могла да будем толико ангажована.
Њихова љубав и разумевање су моја
снага за нови радни дан.
Оценили сте миленијум у којем
живимо као доба мистификације.
Шта сте под тиме мислили?
- Живимо у времену када је истина
постала проблематична. Превише
опречних информација, магловитих
знања, историјских неистина, човека
доводе у фрустрацију, неповерење,
па и незнање.
Стваралаштво
доводи човека у стање посебне
осетљивости када може да проникне
у истину о себи. Управо та истина
ме је годинама уназад нагонила да
пронађем свој узус, да га следим.
Како сте ушли у свет
стваралаштва?
- У свет стваралаштва ушла сам
постепено; прво, разуме се, као
читалац, затим као активни члан
и учесник у многим књижевним
вечерима у КОВ-у, као уредник,
критичар, иницијатор песничких
перформанса. Књиге су просто
настале, као мука и страст. Помажу
ми да на часовима књижевности
приближим ученике тајанству
стваралачког процеса; такође, дају
ми аргумент више када се спрема
књижевно вече и долазе писци да
учествују на бини или у публици.
В. Јањић

10 ВРШАЧКА КУЛА
МИНИМАЛАН РАСТ ПРОМЕТА НА
НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

СТАБИЛНА ЦЕНА КУКУРУЗА
Иако робно-берзански промет већ
другу недељу заредом бележи раст, не
може се говорити о сензационалним
прометима, с обзиром на то да је од
10. до 14.10. истрговано свега 500
тона робе у вредности 7.667.000
динара. Прошлонедељна констатација
о непремостивом јазу продајних и
куповних котација на тржишту соје и
даље стоји. Продавци је нуде по 38,50
дин./кг без ПДВ-а, док купци нису
спремни да је плате више од 38,20 дин./
кг без ПДВ-а. Ни на тржишту пшенице нема знатнијих помака у
очекивању нормализовања речног транспорта и приближавању
светске цене хлебног жита граници калкулативне исплативости
за извознике.
Кукурузидаљедржиприматкадајеупитањуактивносттржишних
учесника. Свих овонедељних 500 тона укупног промета управо
је реализовано на овом тржишном сегементу. Купопродаја 200
тона овогодишњег рода за промптну испоруку реализована је по
цени од 15,40 дин./кг са ПДВ-ом (14 дин./кг без ПДВ-а), односно
на ценовном нивоу идентичном прошлонедељном, док је
купопродаја преосталих 300 тона реализована по цени од 15,29
дин./кг са ПДВ-ом (13,90 без ПДВ-а), али уз клаузулу одложеног
термина испоруке, конкретно почетком новембра.
Тржишна апстиненција учесника на тржиштима соје и пшенице,
као и непромењена овонедељна цена кукуруза учинили су
да током читаве недеље ПРОДЕX није мењао своју индексну
вредност, односно на данашњи дан вреди 191,48 индексних
поена, колико је вредео и прошлог петка. Протекла недеља била
је прилично мирна, све до последњег дана трговања. Притисак
на цену односно на страну потражње на самом крају недеље
донели су финансијски фондови који су се вратили на страну
потражње, нарочито на тржишту пшенице.
Пшеница с децембарском испоруком у Чикагу је поскупела за
5,15%, а кукуруз за 2,64%. На тржиште уљарица није било знатног
преливања утицаја с тржишта житарица. Соја је јефтинија за
0,23%, а сојина сачма за 0,56% него на крају прошле недеље.
У Будимпешти се цена пшенице, у форинтама, не мења већ
дужи период, а кукуруз је појефтинио за 4,25%. Пшеница је у
Паризу скупља за 1,90%, док је кукуруз јефтинији за 0,78% него
на крају прошле недеље.
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„ПА КАО“ И
„ТАЈНЕ ПРИЧЕ“
Од ове недеље у продаји су два
нова „Лагунина“ наслова – нови
роман запаженог младог српског
књижевника Владимира Табашевића
„Па као“ и збирка „Тајне приче“
Мирјане Новаковић која се састоји
од пет нових приповедака и две
новеле које су први пут изашле 1996.
под називом „Дунавски апокрифи“.

Табашевић говори о младом писцу
Емилу који за новчану надокнаду
пише
књижевно
уобличену
биографију једног пуковника у
пензији. Док слуша старчева сећања
која треба да уобличи у књижевну
форму, он упознаје његову
неговатељицу Ану, прелепу младу
девојку са којом улази у страствену
љубавну везу. Фигура старца само
је повод за бројне неспоразуме које
ће проживети млади заљубљени пар
поставши жртва свеопштег хаоса:
како друштвеног, тако и оног личног,
породичног.
Пакао генерацијских разлика,
породичних релација, неразумевања
и немогућности истинског љубавног
сусрета исписује се у једном
наизглед обичном љубавном односу.
Из тог пакла израста главни јунак
романа који није у стању да разлучи
стварност од својих фантазија. Пакао
љубави или „па као“ љубав, пакао
људских односа или „па као“ људски
односи, пакао писања или „па као“
писање – константне су клацкалице
овог романа који не рачуна на било
коју другу стварност осим оне коју
сам производи.

Владимир Табашевић је рођен
1986. у Мостару под пуним именом
Бошњак-Табашевић
Владимир.
Студирао је филозофију у Београду.
Објавио је књиге поезије „Коагулум“,
„Трагус“, „Кундак“ и „Хрватски
кундак“. Његов први роман„Тихо тече
Мисисипи“ штампан је самостално и
нашао се у ужем избору за Нинову
награду, након чега је објављено
реиздање ове књиге (Контраст
издаваштво). За овај роман аутор је
добио регионалну награду „Мирко
Ковач“ за најбољу књигу младог
аутора.
Мирјана Новаковић је наша
позната и награђивана списатељица.
Њене приповетке су или фантастичне
или теже фантастици. Док се
поиграва жанровима, заокупљена
је
особеним
антрополошким
ангажманом – испитивањем људске
природе.
У земљи у којој главни путеви и
даље иду друмовима из времена
Рима, није чудо што ће јунакиња
једне од прича узвикнути: „Нема
бекства из земље која припада
Царству. НИКАДА“. Без обзира да ли
их прате шнауцери закрвављених
очију, или шверцују свемоћне пилуле
у Будимпешту, или у новосадској
мећави траже срушену кафилерију,
јунаци ових приповедака спремни
су на све, па треба да буду спремни
и читаоци јер их на крају пута чека
изненађење. И што јунаци све више
откривају, и све више разумеју,
опасност је већа јер њихови
противници не само што су вешто
скривени, већ су и немилосрдни.
Мирјана Новаковић објавила је
збирку прича „Дунавски апокрифи“
и романе: „Страх и његов слуга“,
„Јоханн’с 501“ и „Тито је умро“.
Приче и романи Мирјане Новаковић
објављени су на француском,
енглеском, немачком, руском,
грчком, бугарском и македонском
језику.
Извор: Лагуна

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

ПОЧИЊЕ 24. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

„КИР ЈАЊА“ ЗА ПОЧЕТАК
ФЕСТИВАЛА

Представа у извођењу Вршачког
позоришта, Стеријин „Кир Јања“
у режији Горана Цветковића,
отвориће вечерас, у петак, 21.
октобра, Међународни фестивал
класике „Вршачка позоришна јесен“
који се ове године одржава по 24.
пут. У наредним данима, Вршчани ће
имати прилике да погледају седам
такмичарских представа, али и низ
пратећих догађаја припремљених
за овогодишњи фестивал, који се
одржава под слоганом „Класика: и
отров и лек“.
У такмичарској селекцији ће
поред „Кир Јање“ бити приказани
и Стеријини „Родољупци“ у режији
Андраша Урбана и продукцији
Народног позоришта Београд,
затим
Шекспиров
„Перикле“
редитеља Никите Миливојевића
у извођењу Шабачког позоришта,
„Хроми идеали“ према роману
Милутина Ускоковића „Чедомир
Илић“ и драматизацији Олге
Димитријевић, а у режији Златка
Свибена и продукцији Народног
позоришта Ужице, „Марија Стјуарт“
Фридриха Шилера у режији
Милоша Лолића, из Народног
позоришта Београд и „Сан летње
ноћи“ Виљема Шекспира у режији
Петера Валтера Полица и извођењу
Српског
књажевског
театра

Једна од представа у такмичарској селекцији - Шилерова “Марија Стјуарт”
Крагујевац. По први пут у историји представе, у уторак 25. октобра.
„Вршачке
позоришне
јесени“
Припремљен је и богат пратећи
једна представа из такмичарске програм у оквиру којег ће публика
селекције неће се играти у Вршцу, моћи да погледа различите изложбе,
већ на матичној сцени. У питању је трибине,
дечије
представе...
„На Дрини ћуприја“ у режији Кокана Фестивал ће свечаном беседом
Младеновића, настала према роману отворити редитељ Борис Лијешевић,
Иве Андрића, а у продукцији Српског док ће жири 24. Фестивала класике
народног позоришта у Новом „Вршачка позоришна јесен“ чинити
Саду. Из техничких разлога, тврди позоришна критичарка Бранка
руководство Фестивала, представу Криловић, редитељка Снежана
није било могуће одиграти на Тришић и глумац Саша Торлаковић.
сцени у Вршцу, али је Фестивал за
Т.С.
заинтересоване Вршчане обезбедио
превоз до Новог Сада на дан играња
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ОДРЖАНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „МОЈА ВОДА“

ИЗЛОЖЕНИ РАДОВИ
ОСАМНАЕСТОРО УМЕТНИКА

У Вршцу је од 8. до 14. октобра по
15. пут одржана Октобарска колонија
„Моја вода“ у организацији ЈКП
Други октобар. Радови осамнаесторо
уметника, настали овом приликом,
представљени су на изложби која је
отворена прошлог петка у галерији
Конкордије у Градском музеју Вршац.
- У време оснивања, 2002. године,
Октобарска колонија „Моја вода“
била је тек једна од неколико стотина
колонија у Србији. Данас, након 15
година, остало их је тек тридесетак,
међу којима и Октобарска колонија.
Ова колонија за свих ових петнаест
година одржавала је континуитет и
квалитет, а сликарство је, као у некој
оази, овде нашло своје уточиште.
До сада је кроз Октобарску ликовну
колонију прошло преко 80 сликара
из Србије, Црне Горе и Републике
Српске, који су оставили преко 450
слика, које сада красе просторије ЈКП
Други октобар – речи су организатора

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

и селектора Колоније Зорана Тоскића.
- Иако избегавам ликовне колоније,
неколико њих су изузетак, а међу
њима и Вршац у који долазим већ
трећи пут – каже сликар Михаил Миле
Кулачић, наглашавајући да су Банат и
Вршац у њему у доба михољског лета
нарочита инспирација.
Миомир Мишо Вемић, који већ

дуги низ година посећује Октобарску
колонију у Вршцу, истиче да је она
међу најбоље организованим:
- На овој колонији негују се добри
уметници и програми, а велика је
вредност и вршачке публике која нас
сваке године посећује током рада, а
касније и купује слике.
Ове године колонију „Моја вода“
чинили су уметници из Вршца,
Београда, Новог Сада, Перлеза и
Никшића: Велибор Веља Бугарин,
Миомир Мишо Вемић, Даница Баста,
Тања Николајевић Веселинов, Милош
Калишки, Душан Ђукарић, Димитрије
Ђукарић, Стојан Миланов, Даниела
Морариу,
Доминика
Морариу,
Михаил Миле Кулачић, Јанош
Месарош, Шандор Шлајф, Славољуб
Радивојевић-Славе, Радмила Тосеги,
Зоран Рајковић, Томислав Сухецки и
Драгомир Маровић- Баћа.
Т.С.
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Прошлог петка у галерији Конкордије
у Градском музеју Вршца отворена је
изложба радова насталих на овогодишњој,
15. Октобарској колонији „Моја вода“. Своје
радове, настале током претходне недеље
у Вршцу, представило је осамнаесторо
учесника, Вршчана, али и аутора из
Београда, Новог Сада, Перлеза и Никшића.
„Вршачка кула“ представља вам радове
на које је наш град ове јесени инспирисао
уметнике.
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Даница Баста

Даниела
Морариу

Димитрије Ђукарић

Драгомир Маровић Баћа

Доминика
Морариу

Јанош
Месарош

Душан Ђукарић

Миомир Мишо
Вемић

Михаил Миле
Кулачић
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ОНИЈА „МОЈА ВОДА“
Зоран Тоскић,
организатор и
селектор Колоније

Милош Калишки

Шандор Шлајф

Радмила Тосеги
Стојан Миланов

Славољуб Радивојевић
Славе

Тања
Николајевић
Веселинов

Томислав
Сухецки
Зоран Рајковић

Велибор Веља Бугарин

БАНАТСКИ ВЕСНИК

14 ВРШАЧКА КУЛАЗрењанин
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK

TARTALMAS GYERMEKHÉT A MUZSLYAI ÓVODÁBAN

„Nem kellenek a gondok,
játszani akarok!”
O

któber első hetében
megrendezett hagyományos Gyermekét keretében a muzslyai Hófehérke
Óvodában tartalmas és ötletes rendezvénysorozatokat
szerveztek. Az óvoda növendékei a hét folyamán –a
többi közt - meglátogatták a
nagybecskereki Kolibri óvodába járó társaikat, megismerkedhettek a gyermekjogokkal, ajándékkal kedveskedtek a csoportba járó
barátaiknak és ellátogattak
a nagybecskereki múzeumba. Az idei rendezvény

egyik legérdekesebb mozzanata a Nyílt ajtók elnevezésű esemény volt, mely
keretében a gyerekek – a
szülők, nagyszülők és nevelőnők segítségével – tartalmas műhelymunkában
vehettek részt. Az ovisok
érdekes kézimunkákat és
játékokat készítettek, melyet egy kirakodóvásár keretében eladásra bocsájtottak. A bevétel összegéből a
nevelőnők új játékalkalmatosságokkal fogják meglepni az óvoda növendékeit.
BORBÉLY TIVADAR

»Az eleméri Kiss-szobor

Kiss Ernő szobrának
felavatása Eleméren

zz
ELEMÉR

A

közelmúltban felújított
eleméri Szent Ágoston
templomban és a nagybecskereki püspökség által kezdeményezett Kiss Ernő honvédtábornok szobrának felavatásával került sor október 6-án
az aradi vértanúk emlékére, a
nemzeti gyásznapunk alkalmából szervezett vajdasági
magyarság központi megemlékezésre.
A megemlékezés gyászmisével kezdődött, melyet a
testvéregyházak elöljáróinak
részvétele mellett msgr. Fiser
János, a nagybecskereki egy-

„

Kiss Ernő
honvédtábornok
szobrának
felavatásával került
sor október 6-án
az aradi vértanúk
emlékére, a nemzeti
gyásznapunk
alkalmából
szervezett vajdasági
magyarság központi
megemlékezésre

»Az ovisok a múzeumban
2016. OKTÓBER 27-30., PANNONHALMA

Kárpát-medencei
közösségek találkozójá
Pannonhalmán
A

»Az Emmanuel kamarakórus hangversenye
házmegye általános helynöke celebrált. A szerbiai református egyházközösség nevében Kiss Nándor bánáti esperes szólt az egybegyűltekhez.
Msgr. Gyuris László nagybecskereki és az eleméri templom plébánosa köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, azért mert támogatták a templom felújítását. A
gyászmisét követően a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület képviselői
elhelyezték a kegyelet virágait

a templom homlokzatán levő
emléktáblára.
A templom udvarában felállított Kiss Ernő-szobra előtt
dr. Pintér Attila, Magyarország
belgrádi nagykövete és mgr.
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke emlékbeszédet mondtak, majd az alkalmi szavalatok és történelmi
visszapillantó után Pirityiné
Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője,
Menyhárt Attila, a Szabadkai
Főkonzulátus vezető konzulja, Nyilas Mihály, a tartományi
kormány alelnöke, tartományi
oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi
– nemzeti közösségi titkár, a
Magyar Nemzeti Tanács, a vajdasági magyar önkormányzatok, civil szervezetek, művelődési egyesületek és a vajdasági magyar politikai pártok
képviselői elhelyezték a kegyelet virágait.
zz
NAGYBECSKEREK

»Jelenet a Szendrey Júlia című Herczeg-darbból

Nagybecskereken október
5-én az Emmanuel kamarakórus megtartotta hagyományos
hangversenyét az aradi vértanúk emlékére a nagybecskereki székesegyházban. Az emlékhangversenyt megelőzően
került sor Lázár Vilmos emléktáblájának a koszorúzására. A Magyar Nemzeti Tanács
az emléktáblát állíttató Várady

„

Az Emmanuel
kamarakórus az idén
is hangversenyt adott
a nagybecskereki
székesegyházban
és Cikajló család képviselői, a
Szent György lovagrend tagjai, valamint a nagybecskereki
civil szervezetek és a politikai
pártok képviselői helyezték el
az emlékezés virágait. A koszorúzást követően az Emmanuel
kamarakórus alkalmi koncertje, következett Konrád Emma
karnagy vezényletével. Közreműködött Rontó Márta és Dutina Vilma. szólót énekelt, Mészáros Violetta.
zz
MUZSLYA

Előadást tartottak Muzslyán az aradi vértanúk emléknapján, nemzeti gyásznapunk alkalmából a teltházas
Muzslai Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Egyesület nagytermében a nagybecskereki
Madách Amatőr Színház színészei előadták Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia című, három felvonásos színművét,
Lilijana Ivanović rendezésében. A tájolást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Pannonhalmi Főapátság és a Háló mozgalom
közös szervezésében kerül
sor a Szent Márton oltalma
alatt álló Kárpát-medencei
közösségek találkozójára.
2016-ban ünnepli az
egyetemes kereszténység
és benne a Magyar Katolikus Egyház Tours-i Szent
Márton születésének 1700.
évfordulóját. A Pannonhalmi Főapátság – mint
az egyik legősibb magyar
Szent Márton-szentély – aktívan részt vesz a jubileumi
év programjaiban.
2016. október 27-től 30ig egy három napos találkozóra kerül sor, Pannonhalmán, az apátságban.
A találkozó során figyelmünk középpontjába helyezzük a közösségeinkkel való viszonyunkat. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy nem egyedül kell
helyt állnia. Erőforrás, lehetőség, gazdagodás, hogy közösségekhez tartozunk. De
emellett kihívás, felelősség,
és időnként fájdalom is. Vajon hogyan lehetünk nyitottak a közösségekre? Milyen
örömeink és nehézségeink
vannak a közösségeinkben?
Tanuljunk egymástól,
és magunkba tekintve fedezzük fel, mekkora örömet
jelenthetünk a közösségeinknek! Ehhez a tapasztalathoz a közösen eltöltött
idő, az imádság, előadások
valamint az azt követő kiscsoportos beszélgetéseink

és a szabad időben vállalt
spontán találkozásaink segíthetnek hozzá.
Szeretettel hívunk valamennyi, a Kárpát-medencében található, Szent Márton
oltalmába ajánlott egyházi
közösséget, egyházközséget, lelkészséget, gyülekezetet. Kisebb településekről 3-5, nagyobb közösségekből 8-10 embert várunk
a találkozóra. Olyan 18 év feletti résztvevők jelentkezését várjuk, akik a találkozón
annak elejétől végéig jelen
tudnak lenni.
Hívjuk továbbá a Háló
aktív, találkozni vágyó, új
ismeretségeit közösségbe
ölelő tagjait, akik örömmel
támogatják és erősítik a hasonló találkozásokban ritkábban részesülő vendégeket.
A program fontos részei
a kiscsoportos megosztások, beszélgetések, az azokat inspiráló előadások, a
részvétel a bencés közösség imáiban, illetve lehetőség nyílik a pannonhalmi
látnivalók megtekintésére.
Részletes programot a meghívottak később kapnak.
A találkozót a Pannonhalmi Főapátság és a Háló
mozgalom önkéntesei közösen szervezik.
További információ az
Információs lapon olvasható valamint asztmarton@halo.hu email címen kérhető.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÉZMEGYEI SAJTÓIRODA

A Magyar Tükör
támogatója a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
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. 064/44-32517.
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. 061/65-65933 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. 060/03435-33.
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 013/348683.
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

Број

1087

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
инфраструктура.
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. 061/65-65933 и 063/70-144-81.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/42954-83.
На продају сређена
кућа од 100 квадрата у
близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807322 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.
На
продају
реновирани
дворишни
станови (двособан плус
гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина,
Вршац.
Изузетна локација погодно
за пословни простор. Тел.
061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом
100м2
и
великом баштом 1700 м2
у Уљми. Тел. 064/87-13-470.
Продајем стан 90 м2
у центру Алибунара. Тел.
064/15-11-983.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Стан з а издавање
опремљен,
клима,
кабловска, интернет, веш
машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-7424.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у
ул. Пашићев трг 5. Тел.
064/267-79-76.
Издајем
кућу
у
Бихаћкој,
близу
Миленијума. Тел. 065/88599-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77.
Тел. 063/894-91-63
Издајем
намештен
једнособан
стан
у
Првомајској бр. 77.Тел. 837513 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. 064/38-92738.
Издајем стан у града
за студенткиње (ученице).
Посебан улаз, одвојене
комуналије и цг.Тел. 838702 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 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/81485-71.
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 2101623.
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. 064/170-9841.
Издајем
стан
у
Београду. Тел. 061/294-1161
Издајем
намештен
трособан
стан
на
Војничком тргу. Тел.
064/144-33-13.
Издајем

собе

за

раднике посебан вц и
употреба купатила. Тел.
063/292-177

РАЗНО
На продају потпуно
нова собна пуна врата
димензије
195х85.
Повољно. Тел. 066/939-2549.
Хитно
потрeбан
посао скромној жени код
старијих лица, нега, рад
у кући. Плаћање на сат
или пуно радно време.
Повољно. Тел. 061/205-9900.
Математика, време је
да почнеш са припремама
за факултет. Тел. 013/28-39461.
Продајем пржионицу
кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/452-3337.
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. 064/123-1756.
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
ЦЗ99 , 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. 064/12317-56.
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Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу
ауто приколице и мању
портрошњу горива. Цена 30
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану, комплетну, оргинал
фабричку ауто куку (немачку)
од Ауди-а 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
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.062-437236
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. 062/511751.
Радила би и чувала
старије особе. Тел. 064/31344-64.
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

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
печење ракије, пожељно
широк аплитак, може и са
нагорелим ложиштем. Тел.
064/254-95-95.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита
на Гете институту. Тел.
013/853-783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе, и велики
воћњак са викенд кућом,
све у једном комплексу.
Тел. 066/36-34-36 Договор.
Продајем
шиваћу
машину
„Багат
–
Јадранка“кабинет, ножни
погон, мало коришћена,
добро
очувана.
Тел.
013/806-527.
Продајем плац 13,50
ари на Тари, на малом
језеру, село Заовине. Тел.
063/384-430.
Продајем тросед на
развлачење у француски
лежај, мању троделну
витрину са гардеробним
орманом, више врста
фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ
СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У матичну књигу умрлих за период од
12.10. - 17.10.2016. уписана су следећа лица:
Марија Морошан (1930), Рајко Радојев (1948),
Ана Хорват (1929), Деса Љаљић (1937), Радосав
Мајовић (1929), Јелена Тодоровић (1934),
Љубинка Јекић (1939), Катарина Фишћан
(1921), Нада Рељин (1933), Марија Дажђа
(1934), Милица Костић (1931), Софија Згрђа
(1933), Божана Момировић (1950), Гроздана
Печеничић (1956), Панта Сфера (1941).

струја пола плин. Тел.
063/482-418.
Самици, запосленој
жени педесетих година,
потребна лепо сређена
кућа или већи стан. Могућ
сваки договор. Тел. 066/3634-36.
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. 063/733-9247.
Продајем
два
телевизора и женски
бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим
услужно
машинско млевење воћа
дуње и јабуке. Тел. 063/1121-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32563.
Продајем шатор за
камповање. Повољно. Тел.
826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од
пуног дрвета. Димензије
285х380 цм. Тел013/ 893363.
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 013/835129.
На продају ТА-пећ 3,5

kw магнохром Краљево.
Нова. Тел. 013/805-936.
Продајем да тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит C75D-А-17 са
ласерским
штампачемHP Laser Jet P1005. Tel.
063/862-97-49.
За продају две веш
машине, исправне, у
одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-0614.
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. 064/18652-44.
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 013/835129.
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. 062/344014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне
дупла дрвене прозоре са
пластичним ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €.
Тел. 063/187-16-73 и 807793.
Продајем комплет за
клање свиња ( тучани
казан, пећ, корито, дрвени
сто 3х1,5 м), повољно, све у
добром стању. Тел. 064/1865-244.
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/ 29069-53.
На
продају
2
плафоњерке,
електрогрејаче “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.
Продајем 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
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. 2101-623
063/482-418.
Продајем две нове пећи
на чврсто гориво, половни
двокрилни и трокрилни
прозор са ролетнама,
половна
трпезариска
врата, мерач притиска и
нов радио касетофон. Тел.

064/390-62-76.
Продајем
круњач
кукуруза
вучни
са
Рановим мотором ,
може да пуни камион,
капацитета 5 тона на
сат. Тел. 063/166-80-14.
Поштена и радна
жена, са искуством,
служила би и неговала
старије особе, и радила
кућне послове ( чувала
би и децу). Тел. 060/04279-47.
Дубинска масажа за
здраве и болне кости
(врат, кукове, колена).
Тел. 06/3355-343.
Вршим
услугу
продаје и коришћења
масажне фотеље. Цена
по договору.у. Тел.
063/292-177.
Дормео
душек
мемори
силвер
са
летвицама
нов,
трпезаријски сто и 6
столица полован на
продају. Тел. 064/39062-76.

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. 064/51050-66
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

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ВАНЗЕМАЉСКИ ЖИВОТ У КОСМИЧКОМ „КОМШИЛУКУ“?

„ЗЕМЉИНА БЛИЗНАКИЊА“
ПРЕКРИВЕНА ОКЕАНИМА
Недавно откривена планета Проксима Бе, која
се налази у орбити нама најближе звезде, могла
би да буде прекривена океанима. Међутим,
научници нису сигурни да ли су њихови
најновији прорачуни у вези са величином и
својствима планете назване „Друга Земља“
добра или лоша вест за оне који се надају да ће
се човечанство у далекој будућности преселити
на њу.
Присуство воде могло би да значи да је
Проксима Бе стеновита планета са океанима,
баш као и Земља, али и да је реч о планети која
је у потпуности прекривена океаном. Проксима
Бе се налази на 7,5 милиона километара од
своје звезде Проксиме Кентаури, што износи
отприлике десетину удаљености Меркура од
Сунца. Али, та удаљеност не би требало да буде
препрека задржавању воде на површини.
Проксима Кентаури је мања од Сунца и око
1.000 пута слабија, а астрофизичари француског
института ЦНРС кажу да се „Земља 2.0“ налази у
орбити која јој омогућава да се вода задржи на
површини, због чега није искључено да је реч о
настањивој планети.
Астрофизичари су израчунали да полупречник
планета износи између 0,94 и 1,4 полупречника
Земље, а са 1,3 Земљине масе, планета вероватно
на површини има воду у течном стању, због чега

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан

на њој могу да постоје ванземаљски облици
живота.
Ипак, тек када се потпуно измери полупечник
планете, знаће се како она изгледа. Научници
имају теорије за максималну и минималну
процену. Према једној је планета изузетно густа
и вода на површини би вероватно заузела 0,05
одсто њене масе. Према другом сценарију,
Проксима Бе је пола водени свет, а пола
стеновити, односно прекривена слојем океана
дубоким до 200 километара.
Из ЦНРС-а кажу да би у тим екстремним
условима планету могао да прекрива танак слој
атмосфере, због чега би Проксима Бе могла
да буде потенцијално настањива. Проксима
Кентаури удаљена је од Сунчевог система 4
светлосне године, а са тренутним ракетним
погонима и даље је прилично недостижна.
Ипак, ове године било је могуће видети најаве
пројеката за развој брзих и сићушних роботских
летелица које би у теорији до краја века могле
да дођу до те планете.
Извор: www.vesti-online.com

БУДУЋНОСТ ЈЕ СТИГЛА

САМИ ЋЕМО БИРАТИ СВОЈЕ СНОВЕ!
Све што сте до сада могли да
видите у филмовима постаје
реалност, као ова одлична
стварчица уз помоћ које ће
људи, како се тврди, моћи да
контролишу своје снове!
У питању је геџет који ће
креирати такозване луцидне
снове, снове у којима смо
свесни да сањамо али се не
будимо.
iBand+ детектује када је
корисник у РЕМ фази сна
како би почео са звучном и
светлосном
стимулацијом
помоћу малих ЛЕД лампица
које се налазе изнад очију. На
овај начин ће особа која носи
iBand+ почети да сања луцидне
снове.
Током РЕМ фазе сна, мишићи

ТОП ЛИСТЕ

2. Даркнет – У дигиталном подземљу, Џејми
Бартлет
3. Андрићева лествица ужаса, Светислав
Басара
4. Виза за небо, Вања Булић
5. Душан Силни, Лука Мичета

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

2. Урнебесна физика, Светислав Пауновић,
Бранко Стевановић, Игор Коларов
3. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз Пишон
4. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
5. Мој први атлас света са налепницама,
Група аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Јелена Радан – Кад нас не буде

у нашим рукама и ногама су
привремено „парализовани“,
па научници сматрају да је то
разлог што не можемо увек да
сами управљамо сопственим
сновима.
Међутим, људи ће на овај начин

моћи да сањају шта год пожеле,
али и да у сновима раде шта год
пожеле. iBand+ ће коштати 279
евра.
Извор: www.vesti-online.com

2. Сассја – Ништа
3. С.А.Р.С. – Пепео
4. Вања Мишић – Прстима
5. Лена Ковачевић – Пик ап
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НАГРАЂЕНИ ПОБЕДНИЦИ КОНКУРСА „ВРШАЦ У ФОКУСУ“

- Аутор победничке фотографије је Раде Ђорђевић, који је освојио
викенд за две особе у Хотелу „Србија“.
Друго место на конкурсу освојио је Александар Киш за фотографију
под називом „Снени поглед“, која је добила 39 лајкова на фејсбук страници
Туристичке организације Вршца. Другопласирани је добио вечеру за двоје
у престижном вршачком ресторану „Динар“. На трећем месту по броју
лајкова (33), нашла се фотографија „Ватромет „ аутора Бранимира Југа,
а њега очекује дегустација вина у винарији „Виник“ у Вршцу, наглашава
Живковићева.

Трећепласирани “Ватромет” Бранимира Југа

Ауторима најлепших фотографија награде је уручила Татјана Палковач,
директорка Туристичке организације Града Вршца. Највећи број лајкова,
укупно 146, добила је фотографија под називом „Златни зраци“, која је
начињена у Вршцу у периоду од 16. до 18. септембра.
Према речима организатора конкурса, циљ овог надметања мајстора
фотографије била је промоција манифестације Дани бербе грожђа и
туристичких поптенцијала града Вршца.
Ј.Е.

Другопласирана фотографија „Снени поглед“

Ове године Туристичка организација Града Вршца (ТОВ) покренула је
нову занимљиву акцију. Реч је о конкурсу под називом „Вршац у фокусу“.
Током прославе „Дана бербе грожђа“ сви заинтересовани љубитељи
фотографије могли су да пошаљу своје радове којимасу овековечили
интересантне тренутке. Конкурс је био отворен од 16. до 23. септембра, а
тема је била доживљај манифестације 59. Дани бербе грожђа.
Према речима Јасне Живковић, пр менаџера Туристичке организације
Града Вршца, гласање је било искључиво путем лајкова на фејсбук страници
вршачког ТОВ-а.

Победничка фотографија аутора Радета Ђорђевића

ГРОЖЂЕБАЛ КРОЗ ФОТО
ОБЈЕКТИВ

Татјана Палковач уручила је награду Александру Кишу

19

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 12, БРОЈ 161, 20. АВГУСТ 1986.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВАТРЕНА ОПОМЕНА
Трагичном пожарном пиру у земљи, ватреној немани
која своје „потомство“ леже и узгаја у намноженим гнездима
материјалног сиромаштва, небриге и неодговорности,
придружили су се у ноћи између 13. и 14. августа и пламтећи,
злокобни бичеви на старом здању Интерног одељења (са
рехабилитацијом) између градског парка и улице Ђурђа
Смедеревца.
Још неутврђеног (тешко утврдивог) узрока, тај је пожар
уништио и онеспособио зграду некадашњег, предратног
„Санитаса“ ( горелог већ 1959. године) неразумном силом
натеравши пацијенте, особље, спасену опрему и неизгореле
делове документације на хитно расељавање по осталим
деловима Медицинског центра и Неуропсихијатријске
болнице (рехабилитација).
Мада је, како пре свих сами лекари често тврде, боље
спречити него лечити, Вршчани су званично задовољни што
није било горе, што су „све струке и сви субјекти у систему
били на висини задатка у спасављању људи и материјалних
добара (опреме, намештаја)“, у одржавању одговарајућих
оперативних састанака, те у хитрини испољавања опште
и широке спремности да се помогне санирању стања,
убрзавању послова на изградњи 3. фазе Медицинског центра,
поспешивању радова на новом Хемодијализном центру итд.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 161, 20. АВГУСТ 1996.

НАЈТРАЖЕНИЈИ СЕДАТИВИ
Пацијенти су већ навикли на повремене несташице лекова
у апотекама из већ познатих разлога. Ту је пре свега месечни
лимит пара од стране фондова, затим нерешени дужнички
односи између произвођача, веледрогерија и надлежних
фондова, али ни сами пацијенти се не могу мимоићи јер су
поново кренули са стварањем кућних апотека.
По шестомесечном обрачуну задовољен је део из уговора
са Фондом о снабдевању четири апотеке Здравственог центра,
две у Вршцу и по једна у Гудурици и Уљми. Лекови се јако пуно
троше и преписују. У јулу је на рецепте у четири апотеке издато
29.070 паковања различитих медикамената укупне вредности
796.200 динара . У овај број нису ушли рецепти на ампулиране
лекове који су издати у износу од 79.400 динара. Уколико ове
бројеве посматрамо статистички, то би значило да је сваки
други становник општине добио по један лек. Стварност је,
међутим, сасвим другачија.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 607, 21. АПРИЛ 2006.

ЛИГА МАЛИШАНА
По први пут у историји фудбала у општини Вршац, која
броји преко осамдесет година, пионири из региона ће имати
прилике да у званичном такмичењу међусобно одмере
квалитет и сналажљивост у најпопуларнијем спорту на
планети.
По досадашњој пракси, рад са млађим категоријама
обично је падао на плећа ентузијаста и заљубљеника у фудбал.
Средства за развој фудбала код млађих категорија у малим
срединама није било, а све је то резултирало да овај спорт
у нашој општини падне на ниске гране. Екипе са села често
играче морају да доводе са „ стране“, пошто домаћи погони
готово да непостоје.
Општинска лига у фудбалу је оформљена управо из тог
разлога. Осим едукативне и афирмационе улоге, такмичење
малишана има за циљ стварање фундуса играча који би у
будућности наставили да се баве фудбалом у средини у којој
живе.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (42)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.
V ОДЕЉАК
1716.-1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА

Прилике у Вршцу и околини по прогонству Турака - Политичко уређење - Вршац постаје главним местом
дистрикта - Сеоба Немаца у Вршац и околину му - Организовање “Немачког Вршца”
У прве три деценије, одмах на
почетку досељавања, настанише
се у Вршцу, по гласу матрикула
вршачког р.к. парохијског звања,
још и ове породице: Адам,
Аделман, Андре, Анфанг, Арнолд,
Бауман, Бекер, Бер, Бајнер, Бергер,
Бомберг, Брајт, Брунер, Бухмилер,
Чинчак,
Дитрих,
Еберхард,
Ајзингер, Енглер, Гринвалд, Гутјар,
Хагел, Холбах, Хинтерланд, Хуберт,
Јан, Керер, Кемпкемер, Кирхгеснер,
Кох, Лајдл, Лер, Лец, Лофл, Ман,
Мајер, Мацер, Менцер, Милнер,
Милер, Нагел, Нај, Најман, Освалд,
От, Пот, Ремелсбергер, Ритхен,
Ридингер
(данас
Питингер),
Шајерман, Шидер, Шитермајер,
Шмит, Шмуцмајер, Шнајдер, Шулц,
Шпилман, Штајгер, Тир, Дич (Тич),
Тренчек, Ул, Урман, Улман, Вајц
(данас Вац), Вајферт, Вајцелхајмер
(доцније Вацлхан) итд.
Многи навопридошли немачки
досељеници настанише се на
пољани између Војводинаца и
Страже, у Српској Црвенци, која је
тада већ давно постојала 1), други
опет пређоше Караш и населише
са на обалама чикловачког потока,
основавши село „Хајердорф“, које
су Романи доцније претворили у
„Јартов“ 2).
Црвенка, у којој је, по
прогнанству Турака, само 6 кућа
било настањено, придолажењем
Немаца јако се повећала. Од
породица, које су овде становале,
ове су нам познате: Бекер, Бернард,
Браун, Ернберг, Енгел, Еркер,
Флорант, Гајслер, Глекнер, Хебер,
Хајнц, Херинг, Холцхаузен, Јунгблут,
Калтвасер, Книрим, Краус, Мајер,
Мајбах, Менцер, Мор, Родле, Шлер,
Тингиус, Вагнер и тд. Новоосновано
село Хајердорф остало је малено и
незнатно. Ово су до сада познате
породице
његове: Ал, Бел,
Хамершмит (из Дахаве у Баварској),
Кемп (Кемпф) и Рајфенрат 3).
У ово време насељена је изнова
и оближња Кутрица. Обновилац
овог места је неки Тец. Он је још
1719. са својом многобројном

породицом, дошао амо из Елсаса,
па нашав, да су овдашње планине
удесне за виноделство, настанио
се у планинском пределу, названом
„Кутрица“ . Југоисточно окренуто
земљиште, које даје врло добро
вино, засадио је лозом. Оно се и
данас зове „Тецов брег“. Затим је
Тец населио овде читаву колонију
из Елсас-Лотрингена 4).
У времену одгод. 1722-1723.
, гроф Клавдије Фр. Мерци
систематски је колонизовао, осим
много других места, и Кутрицу 5),
а 1728. дворска комора поново
је населила овде Немце 6). Ово
место брзо је цветало и имало је
већ 1737., свог властитог учитеља.
То беше Матија Велтер, који се амо
доселио из Беле Цркве, где је био
такође учитељ7).
Али
већ
на
почетку,
насељеницима ваљало се борити
против два моћна природна
противника: То беху кружан ваздух,

препуњен милијунима мијазама
из оближњих баруштина и хрђава
пијаћа вода. Воду су донашали у
земљиним судовима из потока
и извора околних планина 8).
Ненавикнути на ово нездраво
поднебље, нови досељеници, не
могавши га поднети као урођени
Срби, јако су умирали, отуда су
постали побожни, што се види у
читавом њиховом раду. Капела
на брегу, обилни прилози ради
грађења старе цркве, а такође и
оснивање капеле св. Рохуса на р.к.
гробљу постали су из овог чувства.
Па ипак је Вршац био бољи
од много места у равници нове
провинције, јер чести ветрови,
који овде душу, још онда су
причињавали, да је ваздух по овој
околини био здравији, но иначе.
Отуда су досељеници јако ценили
Вршац и претпостављали га млогом
другом месту.

1)
О насеобини у „Црвенци на
планини“ коју су, као што вели А. Васић у
своме „Denkschrift“ –у, страна10, такође
Немци основали, нисам могао ништа дознати
2)
A. Vaszits: Denkschrift стр. 10
3)
Матрикуле р.к. парохије

4)
Fenyés E : Magyarország
geographiai szótárá. Pest, 1851 sv.2. str.278.
5)
Frhrr. Von Cyoernig:Ethnografie,
sv.III.str.6.
6)
Isto delo, sv.III.str. 262.
7)
Berecz Gy.: Fehértemplom v.

Tanügyi története, str 22.
8)
Један извор у „јазми“ снабдевао
је већим делом, све до двадесетих година
овога века, Чукурмалу пијућом водом. А вода
из студенца , у месту ископаних, почела се у
опште употребљавати тек крајем 18. века.
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
СРЕМСКА ШУНКА
За традиционалну Сремску шунку
бирам бутове „зреле“ свиње тежине од
10 до 15 кг. Из бута извадим крену и
карличну кост, а прво коленицу исечем
на 5 до 6 цм. Скидам кожуру и остављам
само танак слој масноће. После
одлежавања од 24 сата, у прохладној
просторији (од 3 до 6 ºC) шунку добро
уваљам у квалитетну суву кухињску
или нитритну со. За пикантнији укус,
шунке поспем са мало бибера и исечем
чењева белог лука, а по укусу додам
и мало љуте паприке. Сваких недељу
дана досолим их и преслажем. После
шест недеља обавим одсољавање
саламурене шунке, у хладној води - 12
сати. После два -три дана сушења на
дневној температури (која не сме да
буде испод 0 ºC), почиње строго хладно
димљење буковом, или каквом другом
пиљевином тврдог дрвета, све док
шунке не добију лепу бакарну боју.
Тако припремљене шунке, до
првих топлих дана, чувам у сувим,
проветреним и млачним просторијама.

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.

Од маја, моје шунке стоје на чистим
даска мапостављеним на под хладних
просторија, или подрума. Добра шунка
зри око годину дана, а може се чувати и
до три године.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI

Миленко Тодошковић - Кузмин

ДОМАЋА ВЕЛИКА
ШУНКА
Намирнице: свињски бут од 15 до 20
кг, со, бибер у зрну бели лук
За специјалитет : „домаћу велику
шунку“ бирам нешто млађе крмаче,
тешке 200 до 300 кг. После хлађења,
бутове тешке између 15 и 25 кг,
обликујем, према анатомској грађи
свиња, а потом оставим све бутне кости
и сланину са кожуром. Шунке добро
утрљам квалитетном сувом сољу, па
оставим да одстоје 4-5 дана. После,
бацим наталожени месни сок и бутове
потопим у пресолац у који сам ставио
соли до засићења, потребне количине
чисте хладне воде, бибер у зрну и
иситњени бели лук. У припремљеној
саламури бутови стоје од 6 до 8 недеља,
већ у зависности од њихове величине
и спољне температуре која би требало
да буде 5 до 10 ºC. За то време шунке
већим шприцем за ињекције , 4 до 5
пута, у средишње делове и посебно око
зглобова бутова, убризгам слану воду
из саламуре, како би се они што боље
усолили.
После саламурења убацујем их

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

у посебне пресе и за недељу дана
свакодневно их притежем све до
костију и губитка сувишне воде. Бутове
затим добро излупам тежим тучком,
формирајући у лепши – природан
облик, исечем висеће парчиће меса ,
па их унесем у пушницу. Димим их, с
једнодневним, а касније и дводневним
паузама, полутоплим димом тврдог
дрвета око две недеље.
Чувам их у посебним сувим и тамним
коморама и редовно контролишем
квалитет. Од мува и других инсеката
посебно их штитим љутом паприком и
бибером које нагурам у све распуклине
и рупе. У добрим условима може да
стоји и две године.
В. Пешикан - Качарево

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
РАКИЈЕ ОД ЈАГОДА И
КУПИНА...
Дивље, па и „домаће“ јагоде не
садрже велику количину шећера
(тек 4 до 7%), али дају ракији раскош
ароме.

DOO

KeramikA
Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

се (пеку) и ракије од других шумских
плодова:
шипурка,
дрењина,
глогиња и магиња. У крајевима
у којима ови плодови успевају
од давнина је добро позната
технологија
производње
ових
специјалитетних ракија.

СУВЕ ШЉИВЕ ЗА
МУШКОСТ

Јагоду и купину, чији су плодови
подложни плесни, треба брати у фази
благе недозрелости и тако сачувати
драгоцене киселине. Само здраве
измуљане плодове, без петиљки,
уз додатак селекционисаног квасца
и 10 до 20% натриијум сулфата,
њихов бољи учинак (види упутство
произвођача), треба одложити на
врење на температуру од око 22 ºC
пожељној и за друге воћне врсте.
Потпуну
преврелост
кљука
констатујемо када се широмером
утврди вредност од 6 до 12 Ое
(мерено вагом по Oechsleu). Лагану
дестилацију треба обавити одмах
по утврђивању преврелости , како
се неби изгубиле карактеристичне
ароме, које доста лако ишчиле.

... ДРЕЊИНА,
ГЛОГИЊА, ШИПУРКА,
МАГИЊА...
На исти или сличан начин ради

Група британских и америчких
истраживача утврдила је да суве
шљиве брзо успостављају биолошку
равнотежу и складну размену
материја у људском организму, боље
од других природних средстава.
Могу се користити у почетном
стадијуму
кардиоваскуларних
обољења, па и рака. А све
то
захваљујући
јединственој
способности да упијају најштетније

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

и најопасније слободне радикале.
После сувих шљива долазе; суво
грожђе, боровница, црна рибизла,
поморанџе и цвекла.
Суве шљиве, такође, поспешују
памћење и повећавају мушкост!?
Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 10. КОЛО
Омладинац - Раднички (СМ)		
Железничар - ТСЦ			
Бачка 1901- Раднички (Зр)		
Раднички (Ш) - Црвена звезда (НС)		
Слога - Раднички (НП)			
Цемент - Борац (С)			
Вршац - Дунав			

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

9
9
10
9
9
10
9
9
10
10
9
9
10
9
9

7
6
6
4
5
5
4
4
3
3
2
2
0
1
1

0
2
2
4
1
0
2
1
2
2
4
2
6
3
3

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

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

21
20
20
16
16
15
14
13
11
11
10
8
6
6
6

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 10. КОЛО
Будућност (СЦ)- Вршац јунајтед		
Раднички (К)- Полет (Н)			
Славиа - Раднички (С)			
ЖАК - Слобода			
Козара - Јединство (БК)		
Пролетер (БК)- Слога			
Јединство (НБ)- Долина		
Динамо 1945 - Војводина 1928		

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
6
5
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2
0

0
2
1
0
1
4
1
0
2
2
2
2
1
1
3
0

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

2
1
3
4
4
2
4
5
4
4
4
5
6
6
5
10

24
23
19
18
16
16
16
15
14
14
14
11
10
10
9
0

ВРШАЦ ОСТВАРИО НОВУ ПОБЕДУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

СТАДИОН ПОД КУЛОМ
НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА
ВРШАЦ – ДУНАВ (С. БАНОВЦИ) 1:0 (0:0)

Вршац је остварио другу
узастопну победу са новим
тренером
ГораномМрђом
одигравши
изузетно
пожртвовано, борбено и
тактички зрело од првог
до последњег минута меча
против одличне екипе Дунава
из Старих Бановаца. Меч је
решио најбољи појединац
Мирослав Бабић, евроголом у
60. минуту, када је изванредно
пратио акцију Роксе по левој
страни, и одбијену лопту из
шеснаестерца Дунава, из прве,
захватио са око 20 метара
и сместио је у само ракље
голмана гостију Ћировића.
Као и претходног викенда,
Вршчани су сменили актуелног
лидера на табели а тренер
Мрђа истиче да је тријумф

потврда да је екипа брзо
превазишла
турбулентан
период у клубу и да је враћена

- Највеће изненађење
је пораз Борца у Беочину,
стицајем околности познајем

добра атмосфера. Стратег
Вршца прокоментарисао је
резултате 10. кола.

одлично екипу из Сакула
која је састављена од веома
квалитетних
појединаца.
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ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 8. КОЛО
Борац (ВС) - Раднички 1927		
Добрица - Ратар			
Дунав - Банат			
Владимировац - Војводина (ЦЦ)		
Потпорањ - Караш (К)			
Борац (ВГ)- Хајдучица			
Партизан (К) - Шевац			

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1

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

1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
4
6
6

17
16
16
15
14
13
13
13
11
8
7
6
4
4

Победом против Железничара
ТСЦ се враћа у горњи дом где
му је по квалитету и место, иако
је релано меч у Панчеву требао
да се заврши нерешеним
резултатом, све остало било је
очекивано, рекао је Мрђа.
У наредном колу Вршац
гостује управо екипи чији је
Мрђа био доскорашњи шеф
стручног штаба.
- Гостовање у Сакулама биће
велики тест за моје играче,
видећемо како играју под
притиском имајући у виду да
је терен Борца “врућ”. Утакмицу
дочекујемо комплетни, под
знаком питања је само наступ
Лазара Јанковића који је
против Дунава замењен због
повреде, закључио је Мрђа.

10. КОЛО ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО ОБЕЛЕЖИЛА ДВА ДЕРБИЈА

РАДОШ ВОЈНОВ СЛОМИО СТРЕЛУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - СТРЕЛА (ИВАНОВО) 2:0 (1:0)

Стадион у Павлишу, гледалаца: 100,
судија: Дејан Јаћимовски (Качарево),
стрелци: Војнов у 20. и 70. минуту, жути
картони: Месарош, Костадиновић (Ц.
звезда), Чех, Црнојевић, Јовић (Стрела)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А.Веселиновић,
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 10. КОЛО Јовановић (од 85. В. Веселиновић),
Борић, Олујић, Костадиновић, Миок,
Партизан (Г) - Будућност (А)		
1:0
Војводина (Ц) - Југославија 		
2:1
Делкић, Месарош, Чејић, Војнов (од 90.
Војводина (С) - Партизан (У)		
1:0
Гвозденов), Радић
Јединство Стевић - Борац (Ст)		
2:1
Црвена звезда- Стрела			
2:0
СТРЕЛА: Лукић, Балог, Сладаковић,
БАК - Слога (БНС)			
1:0
Чех,
Црнојевић (Цветановић), Груловић
Младост (О) - Вултурул			
6:0
Јединство (В) - Полет			
0:0
(Лукић), Максимовић, Гуран, Петровић,
Калапиш, Јовић (Чала)

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

Фудбалери
Црвене
звезде
разггалили су своје симпатизере
победом
против
фаворизоване
Стреле из Иванова, одигравши
најбољу партију ове сезоне. Јунак
утакмице био је незадрживи Радош
Војнов, двоструки стрелац. Трећом
победом ове сезоне изабраници
тренера Милана Благојевића кренули
су ка горњем дому а у наредном колу
очекује их гостовање у Старчеву екипи
Борца.

ВЛАЈКОВЧАНИ И ИЗБИШТАНИ ПОДЕЛИЛИ
БОДОВЕ
ЈЕДИНСТВО - ПОЛЕТ 0:0

Стадион у Влајковцу, гледалаца
50, судија: Игор Јајић (Панчево),жути
картони: Калин, Кусицки (Јединство), А.
Ранимиров, Илић, Н. Ранимиров (Полет)
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња,
Кусицки,
Милентијевић,
Лазин,
Ивановић, Живанов, Мунћан, Калин,
Мрђа, Гуја
ПОЛЕТ: Печеновић, Дубичанин,
Илић, Петровић, Милунов, Јовановић,
А. Ранимиров, Крачуњел (од 88. Лазин),
Н. Ранимиров, Бранков, Димитријевић
(од 17. Балан)
После неколико година паузе
Влајковчани и Избиштани су поново
укрстили копља у комшијском
дербију. У борбеној утакмици са по
неколико повољних прилика на обе
стране голова није било, а подела
бодова је најреалнији исход. Тренер
јединства Предраг бата ракочевић
прокоментарисао је резултате 10. кола.
- Није било већих изненађења,
најпријатније је приредила Црвена

ФУТСАЛ

ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА 2. КОЛО
ФОРУМ - ТАНГО (НС) 5:0 (3:0)

Хала Миленијум, судије: Давидовић, Петровић, стрелци: Борковић, Божин,
Богдановић, Драгић, Рашић
ФОРУМ: Морарију, Везмар, Богдановић, Јанковић, Николић, Поповић, Куневски,
Мадић, Рашић, Анђелковић, Драгић, Радак, Борковић, Божин
ТАНГО: Забић, Чича, Илић, Лабовић, Ристић
После два кола нове сезоне у Другој футсал лиги Форум има три бода. У првом колу
Вршчани су одиграли нерешено у Кули са Хајдуком (2:2), у другом су декласирали Танго,
који је у Миленијуму наступио са свега пет играча.
Резултати 2. кола: Форум - Танго 5:0, Бечеј - Апа Футсал 6:4, Краљевићево Интернационал 0:5, ТФК Темерин - Србобран 7:4, Викинг - Хајдук 5:2

звезда победом против неугодне екипе
из Иванова. Можда је мало изненађење
висок пораз Гребенчана, без обзира
што су играли против лидера у
Омољици. У наредном колу нас очекује
тешка утакмица баш у Гребенцу који

ће сигурно покушати да се искупи.
Два дербија ће се играти у Банатском
Новом Селу, где ће гостовати Младост
из Омољице, и Иванову где ће Стрела
дочекати БАК, закључио је Ракочевић.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

ОДЈЕЦИ ДЕРБИЈА У МИЛЕНИЈУМУ

Резултати 2. кола КЛС
Младост Адмирал - Напредак Рубин
Слога - ОКК Београд			
Смедерево 1953 - Спартак		
Беовук 72 - Борац			
Металац - Константин			
Вршац - Динамик 			
Тамиш - Дунав				

88 : 73
121 : 120
64 : 97
73 : 82
101 : 68
88 : 80
59 : 68

Треће полувреме на конференцији за медије: Милан Гуровић и капитен
Милош Савовић

поднели њихови прекаљени играчи.
Утисак је да су Вршчани меч решили захваљујући
фанатичној борбености у другом полувремену, у првом су
примили чак 55 поена у другом свега 25. При том, приморали
противника на велики број грешака и изгубљених лопти,
укупно 19, иако су у одсутним тренуцима игром Београђана
дириговали прекаљени плејмејкери Радуловић, Катнић и
Стевановић. Гуровић је смирено водио меч у деликатним
моментима и сачувао сва три тајм аута у последња три минута,
док је популарни Мута има свега један.
Нисмо ваћарили како је рекао мој уважени колега
нити смо добили меч из нехата већ смо играли свих 40 минута
и до краја веровали у своје могућности, закључио је стратег
Вршчана.
Б.Ј.

ИСКУСТВОМ ДО ПРВЕ ПОБЕДЕ
НОВОСАДСКА ЖКА - ВРШАЦ 56:66 (16:13, 16:18, 16:13, 8:22)

Резултати 3. кола ЖКЛС
Спартак - Краљево
34 : 53
Партизан 1953 - Шабац 83 : 57
Новосадска ЖКА - Вршац 56 : 66
Студент - Радивој Кораћ 76 : 79
Шумадија - Војводина 113 : 70
Црвена звезда - Врбас 71 : 65

да постигне кош. Највећи допринос
тријумфу дале су искусне Зорица Митов
и Марина Мандић, које су оствариле
двоцифрен кошгетерски и индексни
учинак, а Мандићева је дошла и до
првог дабл дабл учинка ове сезоне.
Вршчанке су одлично ушле у меч,
водиле у већем делу првог периода,
међутим борбене Новосађанке су
у финишу преузеле вођство које су
контролисале наредне две четвртине.
У 24. минуту Новосадска ЖКА имала је
највећу предност од 7 поена (38:31), али
је последњих десет минута до изражаја
дошла чврста вршачка одбрана која
је потпуно обесхрабрила домаће
играчице. На крају је Вршац убедљиво
тријумфовао двоцифреном разликом
и са великим самопоуздањем очекује

Победа за самопоуздање: Зорица Митов

наредни меч на свом терену против
нишког Студента, у суботу у Миленијуму
са почетком у 18 часова.
Б.Ј.

ОД Б О Ј К А
ВРШЧАНИ СТАРТОВАЛИ ПОБЕДОМ У НОВОЈ СЕЗОНИ

БАНАТ - ХЕРЦЕГОВИНА (Р. ТОПОЛОВАЦ) 3:1 (25:18, 25:23,
21:25, 25:21)

Одбојкаши Баната сигурно су стартовали у новој сезони савладавши
у првом колу Друге лиге група Север, Херцеговину из Равног Тополовца
резултатом 3:1. Гостујућа екипа дошла је у Миленијум са намером да се
надиграва па је око 300 љубитеља одбојке уживало у занимљивом мечу.
У наредном колу играчи тренера Игора Сантрача су такође домаћини,
у недељу 23.10. од 17:30 кад дочекују у Миленијуму екипу Сомбора.
Женска екипа Баната и стог дана у оквиру другог кола Прве Војвођанске
лиге од 15:30 дочекује екипу Кикинде. Подсећамо, Вршчанке су у првом
колу биле слободне јер је екипа Јединства 2 из Старе Пазове одустала
од такмичења.
Б.Ј.
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 1. КОЛО:
Сомбор - Шид 0 : 3; Ботафого - Младост 1 : 3; Кикинда - Младост-

НОВИ ПОРАЗ ВРШАЧКИХ РУКОМЕТАША У ПРВОЈ ЛИГИ
СРБИЈЕ

И СИВАЦ
ОДНЕО
БОДОВЕ

МЛАДОСТ - СИВАЦ 28:29 (11:10)

ТРИЈУМФ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У НОВОМ САДУ

Кошаркашице Вршца су сјајном
игром у финишу утакмице савладале
Новосадску
женску
кошаркашку
академију и оствариле прву победу у
новој сезони Женске кошаркашке лиге
Србије резултатом 66:56. Играчице
тренера Стеле Бошњић и Данијеле
Ризвић у последњих десет минута меча
примиле су свега 8 поена, а читавих
шест минута нису ривалу дозволиле
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Р У КО М Е Т

ВРШАЦ ПРОТИВ ДИНАМИКА ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ ОВЕ СЕЗОНЕ

Дерби другог кола КЛС био је посластица за кошаркашке
сладокусце. Свега је било у Миленијуму, од маестралних
соло партитура играча на паркету до тактичког окршаја две
кошаркашке легенде, а све гарнирано великим преокретом
који је подигао на ноге вршачку публику. На крају Вршац
је заслужено славио победу резултатом 88:80. Вршчани су
силно желели да се искупе пред својим симпатизерима за
кикс у првом колу и успели су у томе. За свега седам минута
врхунске успели су да надмаше великог ривала у свим
статистичким параметрима, осим шута за три поена. Однос у
индексним поенима 103:58 у корист Гуровићевих изабраника,
дупло више асистенција (12:6), нешто бољи скок (24:23), више
украдених лопти (11:1), бољи шут за два поена (67%:55%). Све
то јасно говори ко је био бољи на терену. Због тога се Милан
Гуровић на конеференцији за медије није сложио са колегом
Николићем да су утакмицу добили из нехата.
Савладали смо великог противника. Динамик не
само да је најбоља и најскупља екипа у КЛС већ има квалитет
за горњи део табеле АБА лиге. Тим им је као и наш, спој
искуства и младости, с тим што су против нас највећи терет

ВРШАЧКА КУЛА

Експанс 3 : 1; Пролетер - Дунав Воллеy 2 : 3; Војводина 2 - Кулпин 3 : 0;
Банат Вршац - Херцеговина 3 : 1

Сигуран старт: Банат Вршац

Хала Миленијум, гледалаца
500, судије: Терајић, Андоновски
(Панчево), седмерци: Младост
6 (4), Сивац 2 (2), искључења:
Младост 6 минута, Сивац 6
минута
МЛАДОСТ: Керчу, Костић 2,
Дудић 1, Столић 5, Гачевић 6 (3),
Вит, Милосављевић, Петровић,
Тимотијевић
4,
Бранков,
Велковски 3 (1), Спремо,
Максимовић
СИВАЦ: Глушчевић, Калић 5,
Ћујић 4, Беслаћ 6, Бошковић 2,
Милојичић, Љубоја, Јакшић,
Жижић, Вученић 5, Косановић,
Предојевић, Анђелић 2 (2),
Шљукић, Фуртула 5
Кретање резултата: 4:1 (7), 5:6
(16), 11:10 (30), 15:12 (37), 18:18
(44), 24:24 (54), 26:28 (59)
Вршачки
рукометаши
претрпели су четврти узастопни
пораз, трећи на свом терену,
овог пута против просечног
Сивца. Прошле недеље управа
клуба сменила је тренере Бориса
Каракаша, екипу је на овом мечу
водио Бобан Бекић, али помака у
игри Младости није било. Додуше,
кренули су домаћи солидно,
повели са три гола разлике
у 8. минуту (5:2), али су су их
тактичке грешке у одбрани скупо
коштале. Искусни бек Сивца Вита
Калић и продорни Беслаћ лако
су излазили на крај са спором и
збуњеном зоном Младости, па се
предност Вршчана топила како
је време одмицало. Гости су у
финишу утакмице стекли два гола
предности (26:28), а све што су
играчи Младости успели да ураде
било је изједначење резултата у
последњем минуту. Ипак, само
неколико секунди пре краја,
Сивац је искористио играча више,
а победоносни погодак постигао
је Беслаћ. Вршчани су у изузетно
тешкој ситуацији, заједно са
Црвеном звездом из Мокрина
заузимају два последња места
на табели без освојеног бода. У
наредном колу Младост гостује у
Новом Бечеју екипи Јединства.
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР 4. КОЛО
Кикинда - Срем 		
37 : 24
Црвена Звезда - Црвенка 20 : 24
ЖСК - Врбас		
28 : 31
Јабука - Јединство
34 : 22
Младост - Сивац		
28 : 29
Херцеговина - Б. Карловац 28 : 26

24 ВРШАЧКА КУЛА
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