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Пољопривредни произвођачи имају 
пуне руке посла, од скидања усева 
овогодишњег рода до јесење сетве. 
Остало је да се скине још око 40 одсто 
кукуруза и 20 одсто соје и да се сетва 
заврши до краја месеца, у оптималном 
року, на око 35 одсто планираних 
ораница.  

Добар род кукуруза
Кукуруз је ове године изузетно добро 

родио, зрно је квалитено, а остало је да 
се обере још нешто ораница од укупно 
око 60.000 хектара под овом културом у 
4 јужнобанатске општине. 

-Код кукуруза је тренутно проблем 
висока влага, па произвођачи чекају 
да се време стабилизује и да колико 
-толико она падне испод 16 одсто, 
јер су велики одбици на пријему 
због сушења, објашњава Еуген Баба, 
саветодавац Пољопривредне стручне 
службе „Агровршац“.  Овогодишњи род 
је рекордан. Приноси су од 9 до 10 тона 
по хектару, а на неким местима и више. И 
квалитет зрна је одличан. Цена кукуруза 
била је добра у августу, око 17 и више 
динара по килограму. Међутим, како је 
жетва узимала маха и на пријему било 
све више кукуруза, тако је цена почела да 
пада. Тренутно имамо цену од неких 14 
динара за килограм, на бази ЈУС-а. 

Завршава се и жетва соје под 
којом је око 12.000 хектара, највише у 
пландиштанском атару, око 80 одсто. 
Шећерна репа била је ове године само 
на ораницама МК у Избишту.  Принос и 
квалитет су добри. Мали индивидуални 
пољопривредни произвођачи већ 
неколико година не сеју шећерну репу 
због тога што им се на пријему репе много 

скидало због нечистоће. Тако да су многи 
одустали од сетве шећерне репе. Вађење 
ове ратарске културе је у току, а принос је 
око 60 и више  тона.

Засејано више од пола 
планираних површина

Јесења сетва завршена је на око 
65 одсто од планираних површина на 
којима ће се наћи пшеница и јечам . Сетва 
је почела нешто пре 10. октобра и биће 
завршена у оптималном року, до краја 
месеца. Било је пар дана застоја због 
кише, али се ратари враћају у њиве чим 
се створе услови за сетву. 

-И поред овогодишње лоше откупне 
цене пшенице, у 4 јужнобанатске 
општине: Вршац, Бела Црква, Пландиште 

и Ковин имамо стандардне површине 
под овом ратарском културом, каже Баба. 
Под пшеницом је око 30.000 хектара, 
површине варијају од 5 највише до 
10 одсто у зависности од  актуелних 
тржишних услова. Пшеница већ неко 
време не представља исплативу 
пољопривредну културу.  Исплативија је 
за наредну културу јер оставља изузетно 
добро припремљену површину , тако да, 
после пшенице, све остале културе дају 
добар род. То је један од разлога који 
мотивишу ратаре да сеју пшеницу и да 
она имају своје место у плодореду. 

Уз пшеницу, ове јесени јечмом је 
засејано нешто мање од 3.000 хектара, 
углавном пивског.  Посејано је око 80 
одсто од планираних 1.700 ха уљане 
репице.

Ј.Е.

ЕУГЕН БАБА, САВЕТОДАВАЦ ПОЉОПРИВРЕДЕНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ „АГРОВРШАЦ“ ТВРДИ:

РЕКОРДНА ГОДИНА ЗА КУКУРУЗ

Одличан род златног зрна

НОВИ УСПЕХ АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” 
УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

 УРУЧЕНО НОВО 
ПОМАГАЛО  

Вршачко Удружење параплегичара 
и квадриплегичара “Параквад ВШ” и 
даље врло успешно спроводи акцију 
под називом “Сакупи хумани чеп”. 
Захваљујући добронамерним грађанима, 
који сакупљају пластичне чепове свих 
врста, продајом чепова Удружење 
„Параквад ВШ“  дошло је до средстава 
и купило нова ортопедска помагала, 
ходалицу и ручну хваталицу за предмете. 

-Задовољство нам је да смо помагала 
уручили нашој суграђанки Милени Гојков 
која нам, иначе, скупља завидне количине 
чепова, рекао је Драган Виторовић, 
председник Удружења „Параквад ВШ“. 
Захваљујемо се свим грађанима који 
учествују у овој акцији, такође и ЈКП 
“Други октобар” за несебичну техничку 
подршку.

Из “Параквада“  поручују свим 
грађанима добре воље да се у акцији 
“Сакупи хумани чеп” прикупљају све 
врсте пластичних чепова, свих величина, 
боја и облика. Уз хуманитарни карактер, 
акција је истовремено еколошка и  
инклузивна, а у њу је укључен и велики 
број волонтера. 

-Наша порука свим грађанима гласи 
“Сакупи хумани чеп”, помози људима 
којима је помоћ потребна и њихов већ 
тежак живот учинити лакшим, наглашава 
Виторовић. Сакупљањем пластичних 
чепова са амбалажа и њиховом даљом 
дистрибуцијом, акцијом се обезбеђује 
новац за набавку ортопедских помагала 
намењеним особама са инвалидитетом. 
Истовремено циљ је и мењање свести о 
особама са инвалидитетом као корисним 
и активним припадницима друштва. 
На овај начин подиже се и еколошка 
свест код грађана, а посебно код деце и 
омладине.

Виторовић обавештава  грађане да 
чепове могу да остављају  свуда по граду 
где виде „Параквадова“ комби возила, 
као и код пријатеља ове акције, школа, 
маркета и осталих установа и објеката 
где се налази посуда за чепове.  Такође, 
прикупљене чепове могу да донесу и у 
просторије Удружења,  Булевар Милоша 
Обилића 10, од понедељка до петка од 8 
до 13 часова.

Ј.Е.

Виноградари, који су се 
придржавали препорука стручњака 
Пољопривредне стручне службе 
„Агрозавод“, убрали су добар род 
ове године. Временске прилике, 
честа смена кишних периода и доста 
сунчаних дана, била је добра за 
винову лозу. Једино је проблем био 
са штеточинама и болестима, којима 
су, такође, погодавали временски 
услови. Међутим, правилном  и 
благовременом применом заштите, 
сачувао се род грожђа.

Завршена је берба винове лозе, 
грожђе је лепо родило ове године, 
род је скинут и у току је прерада, каже 
Драган Стефановски, саветодавац  
за заштиту биља Пољопривредне 
стручне службе „Агрозавод“. Ми 
покривамо територије Вршца и 
околних општина, Беле Цркве, 
Пландишта и Ковина и ту доминирају 
винске сорте. Квалитет зрна је добар, 
има доста шећера и добар је однос 
шећера и киселина што обећава 
квалитетно вино. На територији коју 
покривамо има око 1.800 хектара под 
виновом лозом, заједно са „Вршачким 
виноградима“, а овогодишњи род је у 
границама вишегодишњег просека. 

Према речима Стефановског, 
обране су касне сорте крушака, а 
просечни приноси су око 15 тона. 

-При крају је и берба јабука, род и 
квалитет су  одлични, међутим, слаба 
је тражња, истиче Стефановски.  Из 
тог су разлога и цене ниске, као и свог 
осталог воћа. 

Воћари се жале да су услови 
извоза веома ригорозни, да плод не 
сме да има ниједну тачкицу, никакво 
површинско оштећење. 

-Када је род добар, потражња 
слабија, онда се тражи само врхунски 
квалитет, крупна јабука, без икаквог 
оштећења, добро обојена, објашњава 
саветодавац  ПСС „Агрозавод“ Вршац. 
Било је доста града ове године, тако да 
је та јабука завршила у индустријској 

производњи где је плаћена 5-6 
динара за килограм. 

Остало је још да се обере око 
20 одсто од укупно 800 хектара 
површина под јабуком колико има у 
ове 4 општине које покрива вршачки 
„Агрозавод“. Произвођачи јабуке 
ову годину неће памтити по доброј 
заради и економичној производњи. 

Ј.Е.

ДРАГАН СТЕФАНОВСКИ, САВЕТОДАВАЦ  ПСС „АГРОЗАВОД“, О АКТУЕЛНИМ ПОСЛОВИМА У ВОЋАРСТВУ

КВАЛИТЕТНО ГРОЖЂЕ ОВОГОДИШЊЕГ РОДА

Добар род, лоша цена јабуке

 Купљено још једно помагало од акције сакупљања 
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Већ пет година вршачки Црвени крст, 
заједно са градском управом и донаторима, 
припрема топли оброк за око 700 
корисника, социјално угрожених грађана 
Вршца и насељених места. Народна 
кухиња покрива свих 22 села на територији 
Града Вршца, а тамо где не стиже топли 
оброк, мештанима се деле ланч пакети са 
најпотребнијим намирницама.

Ланч пакети за угрожене грађане
-Има три пуне године како делимо 

ланч пакете и то 320 комада за насељена 
места корисницима који не добијају топле 
оброке, баш смо ове недеље обишли села 
и поделили мештанима ове пакете са 
намирницама, каже Бошко Митрашиновић, 
секретар Црвеног крста Вршац. Донатор 
ланч пакета свих ових година је господин 
Милан Поповић. Ланч пакети углавном 
садрже најосновније животне намирнице: 
уље, брашно, шећер, пасуљ, тестенине, 
конзерве... 

Уз ову акцију, сваког другог месеца 
Црвени крст  дели пакете са намирницама 
и у селима где се допремају топли оброци 
из народне кухиње. Те пакете  уручују  
социјално угроженим мештанима који нису 
на списку корисника народне кухиње. 

-Желим да истакнем да Центар за 
социјални рад Града Вршца сваког месеца 
до 15-ог доставља списак корисника 
и на основу тога ми правимо пакете и 
носимо корисницима на терен, истиче 
Митрашиновић. Значи, то радимо 
искључиво према списку Центра за 
социјални рад.

Пет година рада народне кухиње
-Народна кухиња почела је са радом 

2011. године и за то време нормално 
функционише, додаје секретар Црвеног 
крста Вршац. Програм је финансијски 
покривен од стране градске управе, са 
којом имамо изузетну сарадњу, редовно 
нам подмирују ове обавезе на месечном 
нивоу. Они нам пребацују средства, а наша 
обавеза је да сваког месеца доставимо 
извештај о реализацији сваког динара и, 
такође, требујемо новац за наредни месец. 
Све то одлично функционише. Други 
део је покривен донацијама господина 
Милана Поповића, преко ДОО Вила „Брег“, 

који нам уплаћују одређена средства, 
а такође нам обезбеђују и одређену 
количину намирница. Трећи део програма 
народне кухиње покривен је из ресорног 
Министарства преко Црвеног крста Србије. 
Од њих редовно добијамо девет основних 
намирница за девет месеци. С тим што наша 
народна кухиња ради током читаве године, 
захваљујући финансирању вршачке 
градске управе и Милана Поповића. 

Задовољни корисници
-Тренутно на списку имамо 650 

корисника, али он се током зиме повећава, 
тако да очекујемо да ће их бити око 700 
као што је обично и било током свих ових 
година, наглашава Митрашиновић.  Нови 
корисници нам долазе са упутом Центра 
за социјални рад, ми их евидентирамо и 
постају корисници народне кухиње. 

Храна се припрема у одмаралишту 
Црвеног крста Вршац на брегу и 
транспортним термосима допрема 
се у град у седиште ове хуманитарне 
организације.  Ту се топли оброк подели 

корисницима који су из града, а други део 
оброка дистрибуира се у насељена места 
за тамошње кориснике. 

-Топлим оброцима покривено је 12 
насељених места на територији Града 
Вршца, објашњава саговорник „Куле“.  
Половина корисника народне кухиње је 
из града, а друга половина је из насељених 
места.  У разговору са корисницима, 
можемо да закључимо да су они веома 
задовољни оброцима народне кухиње, 
што и јесте циљ нашег рада. Један топли 
оброк подразумева полалитре куваног  
јела и пола векне хлеба. Наш оброк, заиста, 
никад није без меса или месних производа. 

Да су оброци народне кухиње Црвеног 
крста квалитетни потврдили су нам и 
корисници које смо затекли  како чекају 
да почне расподела хране у седишту 
ове хуманитарне организације у Вршцу. 
Неколицина њих дошла је чак сат и по 
раније да буде у првим редовима када 
почне додела топлих оброка.

Ј.Е.

ЦРВЕНИ КРСТ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ТОПЛИ ОБРОК ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ВРШЧАНЕ

ОКО 700 КОРИСНИКА НАРОДНЕ КУХИЊЕ

Расподела ланч пакета у селима 

У ВРШАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА 
СТИГЛЕ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА 
ДА СЕ ВАКЦИНИШУ

Како сазнајемо у Дому здравља Вршац, 
стигле су вакцине против грипа у ову 
здравствену установу.  Лекари препоручују 
грађанима да се вакцинишу благовремено и 
тако се заштите од овог вирусног обољења. 

Вакцине су у складу са стандардима које 
прописује Светска здравствена организација 
што потврђује квалитет и гарантује да вакцину 
против грипа могу да приме сви грађани, чак и 
бебе које су старије од шест месеци.

Сви грађани који желе да се заштите 
од грипа вакцинацијом треба да се обрате 
свом изабраном лекару који ће их упутити и 
објаснити им где даље да се обрате. 

Лекари Дома здравља подсећају све грађане 
да је вакцинација један од најсигурнијих и 
најједноставнијих начина заштите од оваквих 
болести и препоручују свима да се вакцинишу. 
Посебно апелују на Вршчане који припадају 

такозваним ризичним групама, чије су 
професије такве да су у директном конктакту 
са људима, болесницима, затим на хроничне 
болеснике, будуће мајке, особе старије од 65 
година. Наведене категорије имају право на 
вакцинацију о трошку осигурања.

Последњих година вакцина против грипа 
потврдила се као сигуран начин заштите, зато 
се треба на време јавити Дому здравља Вршац 
и вакцинисати се.

Ј.Е.

ПРИЗНАЊА ПЕСНИЦИМА 
ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА НА 

ЈЕСЕЊЕМ ПЕСНИЧКОМ МАРАТОНУ
У  организацији Центра за културу Општине 

Алибунар и Дома културе Банатски Карловац, 
25. септембра  2016. на Девојачком бунар у, 
одржан је ``Јесењи песнички маратон”.  По 
завршетку песничког маратона најуспешнијим 
учесницима награде је уручила директорка 
Центра за културу Оливера Оља Цицовић.

Прво место су заузели  Слободан Ђекић из 
Вршца и Жељко Цеснак из Пландишта. Друго 
место припало је Мири Ракановић из Павлиша 
и Миливоју Форгићу из Банатског Карловца 
а треће, Радици Милошевић из Панчева и 
Драгану Петковићу из Јабуке. Награда се 
додељује за учешће на песничком надметању 
и  као захвалност за допринос  унапређењу 
културно - уметничког стваралаштва  у општини 
Алибунар. Међу  учесницима који су примили 
Захвалницу  је  и Вршчанка, Верица Величковић.

На манифестацији  су учествовали песници 
из  Београда и Јужног Баната.

Поводом дописа Министарства 
државне управе и локалне самоуправе 
Републике Србије, Матична служба 
Града Вршца скратила је време за рад са 
странкама тако да ће до 27. децембра ова 
служба примати странке раднима данима 
од 7:30 до 12 часова. До промене радног 
времена дошло је због обимног посла 
који се нашао пред матичарима, а реч је 
о уносу података из Матичних књига у 
електронски облик, а по налогу ресорног 
Министарства.

-Пред нама је обиман и врло важан 
посао који мора да се заврши до 27. 
децембра тако да су матичари принуђени 
да раде и ван радног времена, и суботом, 
и недељом, објашњава Петар Павков, 
начелник Одељења за општу управу 
Града Вршца. Подаци из Матичних књига 
уносе се у компјутере на територији 
целе Србије, сходно Закону о Матичним 
књигама. Вршац већ петнаестак година 
уноси податке из Матичних књига у 
електронски облик, али остало је да се 
унесе још око 15 одсто података везано за 
град и сва 22 насељена места.

Реч је о огромној количини података 
који се налазе у Матичним књигама 
рођених, венчаних и умрлих од 1920. 
године до 2016. Овај обиман посао до сада 
је успораван због интернет конекције 
матичних подручја ван насељеног места 
Вршац.  То, практично, значи да није било 

интернет везе између села и сервера у 
граду. 

Лепа страна овог огромног посла је 
што ће бити олакшан рад и издавање 
докуменатације када се комплетан 
материјал из свих Матичних књига буде 
нашао у компјутерима Матичне службе.  
Формирање ове базе податакаомогућиће 
комуникацију између Матичних служби  

у свим местима широм Србије, тако 
грађани неће морати да због крштеница, 
венчаног листа или умрлице одлазе у 
родно место, већ ће то моћи да обаве 
из места боравка. Зато је потребно да се 
умреже све државне службе и установе, 
што је наредни неопходан корак у овом 
пројекту.

Ј.Е.

НОВО РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА

МАТИЧАРИ ИМАЈУ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА
-Матична служба Града Вршца скратила је време за рад са странкама - До 27. децембра ова служба примаће 
странке раднима данима од 7:30 до 12 часова - До промене радног времена дошло је због уноса електронске 

обраде података из Матичних књига рођених, венчаних и умрлих од 1920. до 2016.-

Петар Павков, начелник Одељења за општу управу Града Вршца

Вакцине против грипа спремне у Дому здравља
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Преминуо је Драгољуб Ташлић, 
новинар, хроничар савремене историје 
Вршца.

Рођен је првог дана 1945. године у 
Београду, како је и сам волео да каже. 
Завршио је Другу београдску Гимназију, 
а потом и Филолошки факултет, групу за 
српско - хрватски језик и југословенску 
књижевност. Перо му је било вечна љубав 
која га је одвела у свет новинарства, 
коме је посветио читав свој радни век. 
Био је дугогодишњи директор „Вршачке 
куле“, затим први директор и, уз Миленка 
Гвоздића, оснивач првог радија у Јужном 
Банату, Радио ВАП-а. Последњих десетак 
година радног века провео је у Градској 
библиотеци где је сакупљао и сређивао 
историјску грађу вршачке вароши.  

Урадио је књигу „Вршац некад и 
сад“, објављена је 2010, двојезично на 
енглеском и српском, са текстовима и 
упоредним  фотографијама делова града. 
Годину дана касније објавио је свој први 
роман „Маријина кћи“. Писао је и драмске 
текстове, „Варош наша весела“, шаљиву 
музичко - сценску игру у осам слика, 
као и адаптације позоришних комада - 
„Кротка“ од Достојевског, а радио је и 
сценографска решења за те представе. 
Са Иваном Стојановићем објавио је 
„Карте Баната“, превео са енглеског књигу 
„Вршац, а у Њујорку“ Драгане Ловрић, 
залагао се за издавање аутобиографије 
Паје Јовановића. 

Залагао се за слободу писане речи и 
професионалност у новинарству.

-Ако новинар сачува своју личност 
и професију, новинарство може бити 
и сан снова.  Све док се медији баве 
својом професијом, они су најјачи. Чим 
почне да се продаје, купује, препродаје, 
служи, то више није ни новинарство, 
ни професионализам. Медији треба 
да припадају новинарима, њиховом 
ентузијазму, љубави према онима о 
којима и за које пишу. Али, све је то више 
идеализам, а све мање реалност, рекао је 
једном приликом Драгољуб Ташлић.

Вршац је остао без квалитетног 
новинарског пера. Драгољуб Ташлић 
оставио је дубок траг у вршачком 
новинарству.

ИН МЕМОРИАМ

ДРАГОЉУБ ТАШЛИЋ
(1945- 2016.)
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Професор физичке културе 
Мирослав Славуј добро је 
познат Вршчанима, посебно 
спортистима и спортским 
радницима. Читав радни 
век провео је у просвети 
где је своје ђаке спремао 
за школска такмичења са 
којих су доносили медаље. 
Био је активан и у бројним 
вршачким клубовима од 
одбојкашког, кошаркашког, 
до стонотениског, тениског, 
џудо... Аутор је и реализатор 
бројних пројеката са 
школском и предшколском 
децом чији је циљ био не само 
спорт, већ општа култура. 

Каква сећања носите из детињства?
-Рођен сам 1950, у Суботици. Отац 

Милорад био је официр ЈНА, а мајка 
Нада (рођено Красић) домаћица. Имам 
брата Велибора, 4 године млађег. Били 
смо изложени честим прекомандама 
и сељакању широм тадашње земље. 
Тако да сам основну школу започео у 
Суботици, наставио је у Сомбору, Шапцу, 
Угриновцима, Кикинди и завршио је у 
Српском Итебеју. Средњу школу наставио 
сам у Зрењанину, Белој Цркви, Вршцу, 
Сенти, Бачкој Тополи и поново у Вршцу. 

Брат Вам је пилот. Кажете да сте 
пилотска породица. Како?

-Пошто ми је отац био војно лице, 
желео сам да будем војни пилот. После 
основне школе, прошао сам прегледе за 
Војну ваздухопловну гмназију „Маршал 
Тито“. Међутим, моја мајка, знајући за све 
опасности које носи војни позив, није 
могла да дозволи да јој син буде у таквом 
послу, замолила је оца да интервенише. 
Тако сам добио одговор да ми недостаје 2,5 
кг и да због тога не могу да будем уписан. 
То ме је доста повредило, демотивисало, 
а мој брат ми је, видевши све то, рекао 
да не бринем и да ће он сигурно бити 
пилот, из ината родитељима. Тако је и 
било, посрећило му се. Имао је изузетну 
каријеру пилота. Био је регрутован за 
суперсоничне авионе, па сам онда ја 
вратио бумеранг моје мајке и наговорио 
га да не иде тамо него да пређе у цивилно 
ваздухопловство. Данас има највише 
звање - пилот инструктор и испитивач. 
Тренутно је  пилот у авио компанији Ер 
Индијан Експрес. Његовим стопама пошао 
је мој млађи син Владимир, који је данас 
успешан пилот. Велиборова супруга је 
стјуардеса, а њихови синови Мирослав  и 
Стефан данас су пилоти.  Мислим да се не 
презивамо случајно Славуј, јер смо већим 
делом фамилија у ваздуху. 

Како сте се Ви определили за спорт?
-Као дете имао сам бројне хобије. 

Рано сам научио да читам, био сам 
најмлађи члан библиотеке у Суботици. 
Био сам елоквентнији, слободнији, 
комуникативнији од својих вршњака, па 
сам већ у првом разреду водио годишњу 
Скупштину Црвеног крста у суботичкој 
школи.  Две године пре тога сам већ 
тренирао гимнастику. Спорт ми је био 
резервна љубав. Отац је износио своје 
мишљење што тада није било баш добро, 
тако да смо се много сељакали, а ја сам се 
прилагођавао тако што сам се бавио оним 
што је било доступно у том граду. Био сам 
најмлађи члан шабачког професионалног 
позоришта, са 10 година. Бавио сам се 
и литературом, писао сам, рецитовао, 
требало је да идем на Балкански 
шампионат рецитатора, али је у Вршцу 
тада била велика поплава.  Тако да нисмо 
ни отишли.

Распуст сам проводио код бабе и 
деде у Угриновцима код Београда. Ту сам 
заволео пецање, на сеоској бари. И данас 

се бавим риболовом. Једно време био сам 
и такмичар, активан у удружењу, а бавио 
сам се и подводним риболовом. Важније 
ми је било да будем у природи, него шта 
ћу уловити. Мада спортисти увек имају 
такмичарски дух. Било је ту и лепих комада 
које сам упецао. 

Уз све то, све време сам се бавио 
спортом. Тако сам и уписао ДИФ, Факултет 
за физичку културу у Београду. Озбиљно 
сам студирао, био сам успешан студент. 
Имам неколико научних радова још од 
студија: „Утицај програма рекреације на 
здравствени статус радника Петрохемије 
Панчево“ из 1973. године, „Почетни 
ударац - јапански сервис“ из 1974. Добио 
сам понуду од професора одбојке др 
Драгана Томића да му будем асистент за 
одбојку и да останем на Факултету. Нисам 
је прихватио из породичних разлога. 
Хтео сам да одслужим војни рок. Био сам 
у Тузли као радио телеграфиста и радио 
телепринтериста. Ту сам се бавио џудоом, 
рукометом и одбојком, учествовао на 
армијском и свеармијском првенству. 
Добио сам задатак да осмислим слетску 
вежбу и увежбам војнике тузланског 
гарнизона и ученике тамошње гимназије 
за централну прославу 7. Армијске области. 
Добио сам похвалу и 7 дана одсуства. 

Као студент, био сам оснивач, водитељ 
и уредник Студентског радио програма 
Кошутњак. Радио сам конферансе, у Кучеву 
Хомољске мотиве, Кермес на Дрини, водио 
сам спортски програм, био сам сарадник 
РТС-а и требало је да се запослим после 
факултета.  Једно вече Часлав Радовић ми 
је рекао да се оканим тога:“Никад ниси код 
куће, немаш жену, немаш децу. Имаш леп 
позив, ради то.“ То ми је рекао и тако сам 
престао да сањам о том послу. 

По завршетку ДИФ-а, читав радни 
век проводите у просвети. Где сте све 
радили?

-Радио сам као професор физичког 
васпитања и као директор Школе у 
Пландишту. У Вршцу за мене није било 
посла. Речено ми је да је тешко стање у 
спорту. Касније су ме позвали из једне 
државне службе савезног нивоа, и тог 
истог дана позван сам у Пландиште где 
ми је речено да је расписан конкурс за 
професора физичке културе. Пландиште 
је имало нову салу, савремено опремљену, 
најбољу тада у Војводини.  Отишао сам на 
годину дана и остао 15 година. У Пландишту 
сам радио и као директор те исте школе - 
ВОРО „1. октобар“ Пландиште, од 1990. до 
1993. Школа је имала основно и средње 
образовање, имала је 2.500 ученика. Када 
се смањио број ђака, почео сам да радим 
и у Великој Греди и у Куштиљу. Школа је 
почела да се гаси, па сам се договорио са 
проф. Златибором Мицићем да се Хемијска 
и Школа из Пландишта фузионишу. Тако 
сам и ја на крају добио посао у Вршцу. 
У Хемијској школи био сам од 1993. до 
августа 2016. када сам отишао у пензију. 

Шта је било најзначајније што сте 
урадили кроз свој педагошки рад?

-Држао сам се флоскула мојих 
професора са факултета, доајена 
европског нивоа и звања и знања. Мислим 
да сам ја један врло старомодан предавач 
јер баштиним традиције тих професора, 
њихових идеја, да ту има и мало соколског. 
Трудио сам се да моја филозофија рада 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 24, БРОЈ  437, 23. ЈУЛ  1999.

КРЕНУЛИ ВОЗОВИ ЗА 
РУМУНИЈУ

Железнички саобраћај са Румунијом преко 
Ватина од ове недеље поново је успостављен. Тако 
је прекинута двомесечна пауза „мировања“ овог 
железничког правца изазвана бомбардовањем 
и рушењем железничког моста 6. маја.Радове на 
изградњи новог прелаза  преко Моравице извела је 
београдска „Мостоградња“, а пругу је поставио ЖТП 
Београд. Конструкција „старог“ моста је померена у 
страну како не би сметала при обављању саобраћаја 
и ускоро ће бити потпуно уклоњена.Нови прелаз је 
направљен тако да омогућава безбедан саобраћај 
возова, како теретних тако и путничких.

-Прелаз на Ватину је први од порушених у НАТО 
агресији на нашу земљу који је стављен у функцију, 
истиче Жарко Пантин, потпредседник СО Вршац. Разлог 
је у значају ове саобраћајнице и великој фреквенцији 
путника и робе. Возови ће преко новоизграђеног 
ватинског прелаза преко Моравице ићи нешто спорије, 
око двадесетак километара на сат, али и раније су на 
овом месту возови успоравали.

У сваком случају за похвалу су извођачи радова 
који су посао привели крају за свега две недеље. 
Финансијер је била Железница која у овом тренутку 
сличне подухвате ради и на другим железничким 
мостовима који су били мета агресорских пројектила.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 24, БРОЈ  438, 06. АВГУСТ 1999.

ШАХОВСКИ ШАМПИОНАТ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ВРШЦУ

Ухотелу „Србија“ одржан је овогодишњи 
појединачни омладински шампионат Југославије 51. за 
омладинце и 25 јубиларни за омладинке. Шампионат је 
отворио Љубомир Илкић, потпредседник скупштине 
Војводине.

ИНТЕРВЈУ
МИРОС ЛАВ С ЛАВУЈ, ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ К УЛТ УРЕ У ПЕНЗИЈИ:

ЧОВЕК УВЕК МОРА ДА 
ВЕРУЈЕ ДА ЋЕ СТИЋИ ДО 

СВОГ ЦИЉА!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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буде, како кажу наши стари, ред, рад 
и дисциплина. И да се у животу ништа 
не може постићи лако, већ поштеним, 
одговорним радом. Некада је то било 
лакше саопштити деци, него данас. Ја сам 
имао изузетно добре услове за рад и дивне 
ђаке. Потврда да се тај рад ценио  је  и 
интересовање  РТС-а који је снимио код нас 
јавни час физичког, као и позив из Њујорка 
са Лонг Ајленд универзитета да одем тамо 
да радим, на иницијативу мог ученика 
Александра Кипровског. Нисам могао да 
одем због породице, али то је за мене било 
велико признање.  Имао сам увек добру 
сарадњу са деканом и професорима са мог 
факултета. Моји ученици су остваривали 
успешне резултате у свим спортовима, 
радиле су школске секције, а било је и 
много пројеката које сам урадио. Општина 
Пландиште направила је спортске терене 
за децу, основали смо Школско спортско 
друштво, штампали смо часопис, писали су 
га клинци и професори српског. Радио сам 
научно истраживачки рад на територији 
4 околне општине о коефицијентима 
корелације у селекцији спортиста. Ту 
је реч о статистичкој антрополошкој 
методи одређивања дефинитивне  
висине и масе тела, распона руку, шаке, 
дужине стопала... Рађен је на узорку од 
2.500 ученика основних школа. Ту сам 
методу усавршио радећи за потребе 
Кошаркашког савеза Југославије и клубова 
из Вршца, Новог Сада, Новог Бечеја, затим 
мушког одбојкашког клуба. Радио сам 
истраживање „Мотивација ученика у 
настави физичке културе“ на територији 
Јужног Баната. Циљ је био упоређивање 
података добијених од професора 
Факултета физичког васпитања из 1970. 
са подацима у Јужном Банату и промене 
након 10 и 30 година. 

Вршачки спортски клубови су, 
практично, преузели рад школских 
секција, тако да смо радили са децом на 
2 терена: у школи и у клубу. Тако су наши 
ђаци постали добри спортисти: Ласло 
Роберт, Миле Илић, Дарко Миличић... 

У којим сте спортским клубовима 
били ангажовани?

-Био сам у мушком одбојкашком клубу 
у Вршцу тренер у два наврата, 1981. 
Највећи успех те деце био је 4. место на 
Купу  градоваЈугославије. Међутим, мој 
рад се неким одбојкашким „стручњацима“ 
овде није допао па су ме 2 пута буквално 
терали из клуба. На иницијативу родитеља 
и деце, ССРН ме је вратио да поново будем 
тренер, а други пут  више нисам желео 
да се вратим. Отишао сам за помоћног 
тренера прве кошаркашке екипе када је 
преузео Хемофарм, 1994, 95. Касније сам 
се договорио са Цигом Васојевићем да би 
било боље да формирам школу кошарке 
Хемофарм. Та је школа окупљала  више 
од 300 учесника, све мушке и све женске 
категорије у такмичарском погону. Имали 
смо 59 тренинга недељно. Освојили смо 
11 медаља на нивоу Југославије 1997. 
Била је то једна од најпознатијих школа 
кошарке у држави која је радила озбиљно. 
Од те деце било је 24 репрезентативке 
у различитим категоријама. Школа је 
изнедрила квалитетне играче у старијим 
категоријама. Ту сам остао до 2000, јер 
сам враћен у женску сениорску екипу 
као тренер физичке припреме и ту 
сам завршио каријеру, 2002. Писао сам 
монографију КК Хемофарм, на крају сам 
завршио као коаутор. 

После тога почео сам да се бавим 
децом из вртића, основних и средњих 
школа. Организовао сам различите 
пројекте: У свакој школи сто за стони 
тенис, адаптација Шислерове сале за 
потребе Стонотениског клуба Вршац, у 
сарадњи са Министарством омладине, 
затим учешће у организацији Европског 
јуниорског стонотениског првенства 
2001. у Вршцу. У стоном тенису остављам 
траг од 1991. до 2003. радећи као тренер 
физичке припреме у вршачком клубу и 
државној репрезентацији за млађе женске 
категорије и као члан УО технико женске 
екипе. Учествовао сам у организацији 
манифестације „Стронг мен“  и Европског 
првенства у бенч пресу, са Пауер лифтинг 
клубом из Вршца, 2002. и 2003. Сарађивао 
сам и са Теквондо клубом Вршац. Од 2004. 
до 2010. радио сам на пројекту „Спортом 
против порока - дрога, алкохол, дуван - НЕ“ . 
Урадио сам и пројекте: „Излетима од знања 
до здравља“, Мала олимпијада куп „Душан 
Хеђеши“, „Рекреативна настава Школа у 
природи“. Ови пројекти нису били везани 
само за спорт, већ за више дисциплина, од 
здравог живота, личне хигијене, цртања, 
рецитовања, едукација против болести 
зависности, до опште културе. Око 7.500 

деце прошло је кроз пројекте, водили смо 
их у природу, код пчелара, у Шушару на 
пољопривредно добро... Ми смо се врло 
озбиљно бавили том децом и пројекти су 
оцењени високим оценамаод стручних 
људи. 

Док сам радио у школи, код мене су 
на хоспитовање долазиле младе колеге. 
Међу првима је био и покојни Душан 
Хеђеши, професор физичке културе. Био 
је изузетна личност . Због пиетета према 
њему и свему што је постигао као дете од 
20  и нешто година, решио сам да подсећам 
децу и ову средину на то како човек са тако 
мало година може тако много да уради. 
Направио сам пројекат Мала олимпијада 
куп „Душан Хеђеши“ која се одвијала од 
2007. до прошле године.  За све ове године, 
учествовало је више од 17.000 деце из свих 
села наше општине.  Централно такмичење 
било је у Вршцу. Било је по 240 победника. 
Добили су дипломе, медаље, а Душанови 
родитељи награђивали су их поклонима. 

Остварили сте добре резултате. Да 
ли сте добили нека признања?

-Имам бројна признања од спорта, 
пројеката које сам радио. Добио сам 
сребрну плакету за организовање и 
вођење програма Игара здружених 
електропривредних предузећа 
Југославије на Ђердапу, златну медаљу 
за допринос развоју каратеа на Балкану 
од Балканске федерације, затим  медаљу 
и захвалницу од Пауерлифтинг савеза 
Србије и Црне Горе за организовање 
Европског првенства у бенч пресу за 
ветеране, 2003. у Вршцу, захвалницу 
за допринос развоју теквондоа. Ту су и 
бројне награде са школских такмичења, 
од тенисера Вршца, радио сам физичку 
припрему тенисера. Међу најдражима ми 
је Награда за животно дело од Спортског 
савеза Општине Вршац, 2014.

Радио сам и у кошаркашком 
клубу, одбојкашком, стонотениском, у 
рукометном сам играо, у џудо клубу сам 
био од оснивања као члан...

Када сте основали породицу?

-Оженио сам се Чула Едитом, 1980. И 
она је просветни радник. Одгајили смо 
троје деце: двојицу синова, Велибора 
и Владимира, и ћерку Ану. Велибор 
је ожењен. Има двоје деце, Огњена и 
Наталију. Ових дана чекамо и треће унуче, 
од ћерке Ане. Владимир је пилот, час је 
тамо, час овамо и никако да се ожени. 
Велибор је завршио Вишу пословну школу 
пореза и царине и Ана је завршила Високу 
школу за порезе и царине. 

Од пре пар месеци сте у пензији. Како 
данас живите?

- Мислио сам да никад нећу 
отићи у пензију. Доброг сам здравља и 
не бојим се да ће ми бити досадно, јер 
имам много послова. Тренутно радим са 
неколико дечака индивидуалну физичку 
припрему. Имам 80 кошница пчела. Ту сам 
љубав понео из породице. Обновио сам 
рад вршачког Удружења пчелара, 1983. 
Није радило 5 година. Бринем о породици, 
о два плаца, једној кући. Проблем ми је да 
сада, као пензионер, систематишем радно 
време, ту сам у дилеми, не знам које ми је 
време пензионерско, а које радно. 

Моја филозофија је да се 1.000 пута 
родим, 1.000 пута бих урадио исто у 
животу. Не кајем се ни за шта кад је реч о 
мојим професионалним односима и према 
раду и према људима. Мој рођени брат 
ме зове Мргуд. Мислим да сам морао да 
будем мргуд да бих могао неке озбиљне 
ствари да пренесем људима. Они који 
ме боље познају, знају да нисам. Некада 
човек мора да буде мргуд да би могао 
да обави посао поштено и одговорно. 
Мислим да су мотивација и одређивање 
циља себи, неопходне ствари да би човек 
успео у животу. Треба да сходно својим 
могућностима створиш амбицију, стигнеш 
дотле и себи даш задатак бар још корак, 
два даље, не би ли извукао максимум 
из себе. То би можда могло да буде и 
неко спортско објашњење филозофије 
живљења. Човек увек мора да верује да ће 
стићи до свог циља!

Јованка Ерски

Овогодишња омладинска првенства окупила су 
преко 70. омладинаца и омладинки из Југославије 
и Републике Српске. У току шампионата, 29. 7. 
председник СО Вршац Јовица Заркула приредио 
је пријем за учеснике, судије, тренере и пратиоце, 
на коме су  учесници изразили задовољство што 
су организација турнира, услови за игру, смештај и 
исхрана на високом нивоу.

Савезни селектор омладинки Данко Бокан је на 
пријему између осталог истакао да су домаћини још 
једном оправдали поверење ШСЈ и да је Вршац један 
од значајних шаховских центара Војводине. 

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 24, БРОЈ  439, 20. АВГУСТ  1999.

ВРЕМЕ „ЦРНОГ 
СУНЦА“

11. августа 1999. године били смо сведоци интресантне 
природне појаве – помрачења  Сунца. У нашем граду оно 
је било делимично ( око 98 посто) и његова кулминација  је 
била око 12 сати и 56 минута. Када је помрачење достигло 
своју кулминацију, на улицама и градском тргу упалила су 
се светла која се аутоматски укључују са првим сумраком. 

Осим самог чина помрачења, интресантан је био и 
призор пустог града. Строго поштујући препоруке медија, 
вршчани су се затворили у замрачене собе. У граду је 
било тешко срести било кога, пешака није било, возила 
нису пролазила. Све је замрло.

.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 24, БРОЈ  443, 15. ОКТОБАР 1999.

ЧЕСМА НА ТРГУ
Чесма на Тргу 

Саве Ковачевића, 
чију је изградњу 
ф и н а н с и р а о 
Концерн Хемофарм, 
направљена је у 
нивоима како би 
вода била доступна 
о ж е д н е л и м 
п р о л а з н и ц и м а 
свих узраста. Она 
је постала место за 
окупљања младих 
који све чешће 
заказују „сударе“ код 
чесме и „Интернет 
кафеа“. Још само када 
се у њу не би бацало 
све и свашта, почев од 
разних кесица, воћа, 
семенки... што је чест 
разлог за запушење 
и преливање воде на 
постоље чесме. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У складу са слоганом Института за 
ратарство и повртарство из Новог Сада: 
„Спремам се за сетву, сада одлучујем 
какав ће принос бити – јер на почетку 
свега је семе - НС семе“, прави је моменат 
да се преиспитамо шта од бројних 
предсетвених агротехничких операција 
још нисмо урадили.Осим квалитетног 
семена, веома важан корак у процесу 
производње и припреме семена за сетву 
је и његово третирање. Семе које није 
третирано одређеним препаратима у 
одређеним условима често може да 
не проузрокује веће штете и да нема 
последица. Међутим, по речима др 
Радивоја Јевтића, руководиоца Одељења 
са стрних жита новосадског Института, 
у случају појаве главнице коришћењем 
нетретираног, тзв. семена са „тавана“, могу 
се јавити огромни губици у производњи.
Осим тога, неупоредиво је да ли 
произвођачи сами третирају или купују 
третирано семе. Стручно третирано 
семе подразумева да је средство 
квалитетно и пођеднако нането на 
свако семе, тако да свако дорађено семе 
добије исту количину активне материје. 
Препарат са одговарајућом активном 
материјомпримењује се наоснову 

здравственог стања усева са кога се узима 
семе, односно на основу патогена који су 
били присутни у тој производној години.
Квалитетна и добра дорада често долази 
до изражаја већ у почетним фазама. Такво 
семе брже ниче, добија шансу да израсте 
у нормалнуи здраву биљку која добро 
бокори, боље презимљава, спремна да се 
у пролеће одупре нападу свих паразита 
и која ће дати зрно способно да истрпи 
разне стресове који га након сетве чекају, 

изјавио је др Јевтић.Укратко, порука и 
препорука произвођачима је да купују 
декларисано семе. Цена декларисаног 
семена је ове године изузетно повољна, 
а употребом таквом семена знатно се 
смањује ризик производње и постиже се 
добар род.

Веома важан сегмет у производњи 
сваког усева па и пшенице је прави одабир 
сортимента. Код појединих сорти при 
високим интензитетима заразе долази до 

значајне редукције приноса. Међутим, др 
Јевтић поуздано тврди да код појединих 
НС сорти и поред високог интензитета 
заразе има много мање губитака, што је 
и доказано у експерименталном огледу 
свих сорти које се гаје на територији 
Србије. Код сорти које су толерантне на 
патогене, губици мерењем приноса су 
много мањи.

Где и како произвођачи могу да дођу 
до НС семена?

Семе Института за ратарство и 
повртарство из Новог Сада је ове, као и 
свих ранијих година, високог квалитета. 
НС семе може да се набави у свим 
боље снабдевеним пољопривредним 
апотекама, код дистрибутера, а одређена 
количина и у дистрибутивном центру 
Института на Римским шанчевима, по 
веома конкурентним ценама.

„Произвођачи, сејте декларисано 
семе, провереног квалитета, купљено код 
проверених произвођача и дорађивача 
семена. Искористите ову изузетно 
повољну годину и повећајте сетву 
декларисаног семена. Добићете врхунске 
приносе и добар квалитет!“, кратка је и 
јасна порука др Радивоја Јевтићапред 
сетву.

О чему све треба водити рачуна пре сетве

Средства за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења биомасе за 
производњу топлотне енергије у јавним 
установама Покрајинског секретаријата за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај за 
2016. годину, Програм 0501 Планирање и 
спровођење енергетске политике, Пројекат 
4004 Конкурс за доделу бесповратних 
подстицајних средстава за суфинансирање 
реализације пројеката коришћења биомасе 
за производњу топлотне енергије у јавним 
установама, на позицији 0582, конто 
463-трансфери осталим нивоима власти, 
економска класификација 4632-капитални 
трансфери осталим нивоима власти, у 
укупном износу од 13.000.000,00 динара.

Бесповратна подстицајна средства се 
додељују на основу јавног конкурса. Текст 
јавног конкурса објављује се у ”Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине” 
и на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај (у даљем тексту: Секретаријат) 
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, као 
и у једном од дневних гласила које се 
дистрибуира на целој територији Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Конкурс).

I
Право учешћа на Конкурсу и намене за 

које се могу користити средства
Право учешћа на конкурсу имају јавне 

установе  чији је оснивач Република Србија, 
Аутономна покрајина Војводина, односно 
јединица локалне самоуправе са седиштем 
на територији АП Војводине.

Бесповратна подстицајна средства која 
се додељују јавним установама могу се 
користити за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења биомасе за 
производњу топлотне енергије у јавним 
установама, и то за:

А) набавку и монтажу нових постројења 
(котлова) за сагоревање биомасе са 
пратећим инсталацијама (димњаци, систем 
за аутоматизовано или полуаутоматизовано 

ложење, цевоводи, арматура, бојлери, 
акумулатори топлоте, циркулационе пумпе, 
експанзиони судови и остала пратећа 
машинска и електро опрема);

Б) адаптацију постојећих система за 
грејање, који производе топлотну енергију 
из фосилих горива (земни гас, мазут, лако 
уље, електрична енергија, угаљ и сл.) и 
додавање новог котловског постројења за 
примарно коришћење биомасе у енергетске 
сврхе, које ће бити у могућности да ради као 
водеће или у случају потребе ради паралелно 
са постојећим котловима, уколико исти 
задовољавају у техничком смислу.

У цену постројења наведених под  
тачкама  А) и Б)  улазе и неопходни пратећи 
електро радови за аутоматизован или 
полуаутоматизован рад котловског 
постројења, како би се омогућио аутономан 
или комбинован рад у случају потребе 
(недостатак горива, квар на уређајима итд.)

Средства која се додељују не могу се 
користити за:

1. све врсте грађевинских радова;
2. куповину половне опреме и материјала;
3. порезе, укључујући и порез на додату 

вредност;
4. царинске, увозне и остале врсте 

административних такси.

II
Циљеви пројекта
Бесповратна подстицајна средства 

која се додељују могу се користити за 
суфинансирање реализације пројеката 
коришћења биомасе у енергетске сврхе у 
јавним установама на територији Аутономне 
Покрајине Војводине са циљем:

•уградње енергетски ефикасније опреме за 
коришћење биомасе у енергетске сврхе, ради 
смањења трошкова за енергију и енегренте;

•смањења увозне зависности коришћења 
фосилних горива;

•повећања енергетске самосталности у 
наведеним установама;

•смањења емисије штетних гасова у 

околину;
•афирмације коришћења обновљивих 

извора енергије;
•ревитализације постојећих система за 

грејање у наведеним установама.

III
Услови конкурса
1.Укупан износ за расподелу средстава 

је 13.000.000,00 динара (словима: 
тринаестмилионадинара и 00/100);

2.Максимални износ средстава која се 
додељују по једном пројекту је 5.000.000,00 
динара

3.Право учешћа на конкурсу имају јавне 
установе са седиштем на територији АП 
Војводине, чији је оснивач Република 
Србија, АП Војводина или јединица локалне 
самоуправе (општина/град) са територије АП 
Војводине;

4.Један подносилац захтева може да 
конкурише само са једним пројектом;

5.Рок за подношење пријаве је 27. октобар 
2016. године.

IV
Начин подношења пријаве на Конкурс и 

обавезна документација која се подноси на 
Конкурс

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, 
предајом писарници покрајинских органа 
управе у Новом Саду, Булевар Михајла 
Пупина бр. 16, или се упућују поштом, 
обавезно у писаној форми искључиво 
на конкурсним обрасцима који се могу 
преузети у Секретаријату или са интернет 
презентације (сајта) Секретаријата. Образац 
пријаве се подноси оверен и потписан од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве 
у затвореној коверти са назнаком ”НЕ 
ОТВАРАТИ”, називом и адресом подносиоца 
пријаве и називом конкурса, на адресу:

Све додатне информације у вези 
са Конкурсом могу се добити у 
Покрајинском секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај сваког радног 
дана путем електронске поште:

 psegs@vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Јавни конкурс 
за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе 

за производњу топлотне енергије у јавним установама
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Др Драгица Станојловић један је 
од најпознатијих и најуваженијих 
неуропсихијатара и психотерапеута 
у нашем граду. Током своје каријере, 
дуге преко четири деценије, 
објавила је двадесет стручних 
радова из области психијатрије, 
махом се посвећујући лечењу 
од алкохолизма и психичких 
поремећаја који га прате. Радила је 
у вршачкој психијатријској болници 
и десет година била начелник 
одељења „Б“, на коме се лече 
алкохоличари. Један је од оснивача 
клуба за продужену терапију (клуба 
лечених алкохоличара). Од ‘98 ради 
у сопственој неуропсихијатријској 
ординацији, а у последњих неколико 
година у свом раду додирује сам 
хоризонт науке. Недавно је у Тачки 
сусретања одржала предавање о 
чуду људског постојања, људске 
душе, и мозгу као носиоцу те појаве. 
Предочила је концепт такозване 
„душевне енергије“ која је есенција 
наше индивидуалности и одређује 
начин рада мозга, о чему ће бити 
речи у наредном броју као и  на 
који начин емоционална стварност 
утиче на свакодневни живот и како 
можемо помоћи сами себи по овом 
питању, о чему ће овде бити речи. 

Шта заправо чини наш ментални 
склоп, или душевну анатомију?

У чеоном режњу налази се центар 
наших моторних функција и чула, контроле 
рада унутрашњих органа. Он је задужен 
и за наше интелектуалне, когнитивне 
функције, али је и центар воље, контроле 
нашег понашања. Чеони режањ повезан 
је са лимбичким системом који је дубље у 
мозгу, и који представља седиште нашег 
душевног живота. Ту је центар наших нагона 
и емоција. Ту се налази и центар за агресију, 
а одмах поред, у хипоталамусу, и центар за 
морално расуђивање. Ове три компоненте 
су међусобно повезане, тако да је центар 
за агресију контролисан, односно спутан 
од стране механизама самоконтроле и 
разложног понашања из чеоног режња и 
центра за морално расуђивање. Колико 
пута се десило да се у тренутку наљутимо на 
некога, и та љутња би евентуално условила 
да ту особу треснемо и разбијемо јој нос, 
али ми се суздржимо, јер се истог тренутка 
појављује импулс из чеоног режња, реакција 
која нам говори да можемо да се зауставимо. 
И зауставимо се најчешће. Наравно, 
дешава се у свакодневним ситуацијама, 
да механизми контроле закажу, што је 
последица слабљења или прекидања тих 
веза услед повреде, психичког поремећаја, 
или урођене грешке, па реакција не долази 
довољно брзо, или не долази уопште. Ово 
је нарочито случај у масовним психозама 
као што је рат. Неке особе се могу 
окарактерисати као агресивне, односно 
контрола чеоног режња над либичким 
системом је код њих слаба. Такође, постоје 
људи којима у процесу животног учења није 
стимулисано развијање везе између центра 
за морално расуђивање и чеоног режња. 
Тај центар је најмлађи и најфинији део наше 
психе чији развој захтева социјално учење. 
То су личности које су саможиве, себичне, 
и мисле само на лични интерес, односно 
задовољење својих нагона и емотивних 
импулса, без саосећања и разумевања за 
друге.

Да ли у тим случајевима говоримо о 
социопатским личностима?

Да, свакако. А друштво подстиче то, и то 
је трагедија савременог човека. Модерно 
друштво изнад свега вреднује поседовање 
и контролу над материјалним ресурсима, 
људима, ситуацијама... Такве амбиције 
изазивају опсесивност, а опсесивност 
оштећује везу између центра за морално 
расуђивање и чеоног режња.

Значи та веза мора да се негује, 
иначе закржљава попут некоришћеног 
мишића?

Наравно. У односу на мозак и душу, 
мишић је проста формација, па ипак мора 
да се негује. И ми то знамо, јер смо учени 
да гледамо спољашњост, а не унутрашњост. 
Треба да видимо да је наше тело у реду, 
да лепо изгледа, и тако даље, а нисмо 
усмерени на то да прво унутра треба лепо 
да изгледамо, да те унутрашње везе треба 
да буду савршене - између лимбичког 
система, центра за морално расуђивање, 
когнитивно вољног центра и других битних 
центара. У тој равнотежи лежи вештина 
живљења и бит животног учења. Тек када 
осетимо задовољство живљења, кад знамо 
да је комуникација са нашим окружењем на 
месту, тек тада је то права ствар. Оно што 
је лоше код нас људи је то што у процесу 
животног учења, по правилу не спознајемо 
све своје потенцијале, који су заиста велики, 
већ смо усмерени на то да постанемо део 
једног система, и да поштујемо његова 
правила. Дакле, ми у суштини учимо 
да будемо послушни, и да прихватамо 
дешавања у том систему и да се понашамо 
у складу са њима. Мали број људи, генија, 
никад не могу да се уклопе, и они су ту увек 
са одређеном мисијом коју испуне, оставе 
свој траг у времену, и на њих се ово правило 
не односи. Међутим, већина нас се никад не 
оствари у својим потенцијалима. Процес 
животног учења је брз. Он се догађа у првих 
6 година живота, када се поставља темељ, 
а све после тога је надоградња, која прати 
те темеље. Ако је урађен  темељ 10 x 10, не 
можемо после градити кућу 30 x 15. Зато је 
тај период јако важан, и они који нас уче би 
требало да знају чему да нас уче, али пошто 
то није случај, ми се само прилагођавамо 
постојећим социјалним оквирима.

У чему је онда заправо проблем? 
Проблем је у одсуству равнотеже. 

Наравно, и вербална агресија потиче од 
истих центара и емотивних доживљаја 
као и физичка, а ако се правилно и са 
мером усмери, она може бити корисна 
у комуникацији са другима. Наиме, када 
центар за морално расуђивање ради 
прејако, па сваки импулс агресивности 
се одмах потискује и ми не реагујемо кад 
смо нечим незадовољни, онда тај импулс 
остаје у нама и дугорочно нас оштећује. 
Тако да емоције у значајној мери обликују 
нашу свакодневицу. Емоције које тренутно 
доживљавамо, али и емоције које смо 
доживели па заборавили. Мали мозак је 
својеврсна база података, и сваки наш 
покрет је ту забележен. У супротном, морали 

бисмо сваки дан да учимо да ходамо. Развој 
моторике се завршава до навршене друге 
године живота, а после се само усложњава. 
Тако су записани и емотивни „покрети“, 
тако да се никад ништа не заборавља. Кроз 
биохемијску реакцију неуротрансмитера 
и ензима, праве се трајни записи. Зато се 
једном научена знања, као што су језици или 
вожња бицикла не губе, већ их је довољно 
обновити да би се она вратила. Исто је са 
искуствима свакодневице, од којих смо 
нека доживели као негативна, а нека као 
позитивна. Ти доживљаји могу поново 
да се пробуде и актуелизују осећања из 
прошлости. Тако је са страховима из 
детињства или другим искуствима која 
смо потиснули, и која још увек постоје у 
нама. Ми смо свакодневно бомбардовани 
информацијама које улазе у нас путем чула, 
како онима које желимо тако и онима које 
не желимо. Онда када их је превише, не 
можемо све да их обрадимо и адекватно 
сложимо, и онда настаје ситуација слична 
ономе кад журимо да раскрчимо кућу да 
бисмо наставили да функционишемо, па сав 
неред стрпамо у ормане и креденце. Тада 
све те нагомилане информације изазивају 
осећај напетости, незадовољства, бриге, 
туге и читав низ непријатних осећања 
од којих позитивна не могу да дођу до 
изражаја, па се губи разлика између та 
два. Губи се равнотежа и настаје осећај 
несигурности и недовољности. И онда, 
када уложимо велику количину енергије 
да проведемо дан, а немамо притом ни 
трунчице задовољства, већ га проживимо 
на муку и надвлачење са собом, јављају 
се анксиозни симптоми. Анксиозност је 
вишеструко штетна, јер не само што нам 
је доживљај живота лош, већ се током 
анксиозних напада лучи и велика количина 
хормона коре надбубрежне жлезде, пре 
свега адреналина и кортизола. Они се 
природно луче у стресним ситуацијама, 
и помажу нам да превазиђемо опасну 
ситуацију. Међутим, ако се они луче у 
ситуацијама свакодневице, у којима не 
смемо или не можемо да реагујемо, као 
на пример: нервира ме шеф, али морам да 
ћутим да ми не одузме од плате или да не 
добијем отказ, ми гутамо ту негативност. Ти 
хормони су предвиђени да се потроше кроз 
адекватну физичку или другу активност, али 
пошто она изостаје, адреналин и кортизол 
постају отров у нашем телу. Они терају 
срчани мишић да ради брже, због чега оно не 
стигне да испумпа сву крв, а већ нова стиже 

из преткомора, што га слаби. Даље, изазива 
хипервентилацију - брзо и плитко дисање 
због чега се не избацује сав угљен - диоксид 
из плућа, доводи до појачаног лучења 
желудачне киселине, што може временом 
да изазове чир и ремети рад ендокриних 
жлезда због чега може да се оболи од 
дијабетеса, или поремећаја штитне жлезде. 
И што је најгоре, слаби наш имуни систем. 
Наиме, тело се састоји из трилиона ћелија 
које сваког тренутка умиру и рађају се. 
Известан број тих ћелија настаје са грешком 
у себи, и задатак је ретикулоцита (подврста 
леукоцита) да их нађу и униште. Међутим, 
адреналин успорава тетикулоците, због 
чега може да им промакне нека од тих 
покварених ћелија, које се онда везује за 
неки орган, стиче аутономију и почне да се 
размножава. Тада организам више не може 
да је препозна као погрешну. И доказано 
је да тако настаје рак у великом броју 
случајева. Зато је веома важно зауставити 
стрес и непотребно лучење  адреналина и 
кортизола.

Како се то постиже?
На кожи постоје тачке које су директно 

повезане са чеоним режњем и лимбичким 
системом. Има их 32, од чега сами, без 
терапеута, можете да стимулишете њих 15, у 
5 група, што вас може ослободити највећег 
дела стреса и анксиозности. Додиром, 
односно благим притиском, враћамо 
енергију тим центрима и помажемо да 
се раније поменути неред рашчисти. То 
је оно што можемо да урадимо за себе и 
што дугујемо себи. Међутим, дугорочни 
циљ је да научимо да волимо себе, (али 
не и да будемо заљубљени у себе), да 
поштујемо себе и своје неоспориво право 
на постојање. Имамо право на постојање 
јер смо се нашли на овом свету, свакако 
не случајно, али морамо да поштујемо 
и право на живот других, и то не само 
људских бића, већ свих бића која постоје 
на планети. То је животна филозофија коју 
би свако требало да изгради у себи како би 
функционисао у миру са собом и другима. 
У осталом, не можете ни да будете у миру 
са другима ако нисте у миру са собом. 
Избегавати друге и склањати се од њих не 
значи мир. Можемо да постојимо као људи 
само кроз комуникацију са другим човеком, 
а та комуникација треба да буде узајамно 
давање и примање, у  здравој равнотежи.

В. Јањић

ДР ДРАГИЦА СТАНОЈЛОВИЋ:

 ВЕШТИНА ЖИВЉЕЊА ЈЕ У 
УНУТРАШЊОЈ РАВНОТЕЖИ

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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Колико је необичан роман о 
животу писца и преводиоца Ивана 
Ивањија, назван парадоксално, 
а ипак једноставно и прецизно 
„Мој лепи живот у паклу“ (Лагуна, 
2016), можда је најбоље изразио 
сам аутор тврдњом да је „понекад 
пријатно писати о стварности јер 
је замршенија и чуднија него све 
што иначе с муком измишља“. 
У скоро девет деценија дугу 
стварност овог аутора стало је 
много тога: ратом рано прекинуто 
детињство у угледној јеврејској, 
лекарској породици у данашњем 
Зрењанину, бекство код рођака 
у Нови Сад, издаја, нацистички 
логори Бухенвалд и Аушвиц у 
које Ивањи бива одведен као 
петнаестогодишњи дечак, затим 
године мира и каријера Титовог 
преводиоца и дипломате, и све 
оно између што је и исткало „лепи 
живот“ који писац сликовито 
представља као комплексан 
мозаик ком је време бесповратно 
одузело многе делиће. 

Дилема којом ова књига 
почиње и која представља један 
од темеља ове приче гласи: 
„Да ли ме је сопствени стриц 
изручио Немцима?“. Иако врло 
лична, у извесном смислу, у тој 
је дилеми оличена сва трагедија 
најмрачнијих година двадесетог 
века... 

Иван Ивањи је студирао 
архитектуру и германистику, 
више од двадесет година био 
је преводилац за немачки 
језик Јосипу Брозу Титу као и 
другим државним и партијским 
функционерима, бавио се 
новинарством, драматургијом 
и педагогијом. Његовим 
најзначајнијим делима сматрају 
се романи „Човека нису убили“, 
„Диоклецијан“, „Константин“, „На 
крају остаје реч“, „Прескакање 
сенке“, „Барбаросин Јеврејин у 
Србији“, „Гувернанта“ и „Балерина 
и рат“, као и збирке приповедака 
„Друга страна вечности“ и 
„Порука у боци“. Ивањијева 
дела превођена су на немачки, 
италијански, енглески, мађарски, 
словачки и словеначки језик. 
С немачког и мађарског језика 
превео је десетине књига и драма.

 

У предговору роману 
„Мој лепи живот у 
паклу“ кажете да он није 
истоветан књизи коју 
сте под истим насловом 
2014. године објавили 
на немачком, већ да сте 
га изнова писали. Мисли ли човек 
различито на различитим језицима? 
На ком језику је било једноставније 
написати овако личан роман? 

- Ја мислим да не може различито да се 
мисли и осећа на различитим језицима, 
јер су речи, реченице, 
дакле језик, увек помало 
немушти израз мисли, а 
мисли емоција. Огромна 
већина људи има један 
основни, свој матерњи 
језик. Спадам у изузетке, 
мени су српски и немачки 
једнако блиски, утолико 
више осећам разлике, 
од оних најосновнијих; у 
искушењу сам да напишем посебан есеј 
о тим разликама. Само два примера: на 
немачком не постоји глагол обувати 
се, каже се у дословном преводу обући 
ципеле, немачка реч der Dichter нема 
ничег одговарајуђег на српском, неко 
ће то превести са песник, али заправо 
то значи велики, значајни писац, можда 
романа, драме, свеједно 
је које форме... Што се 
тиче „Мог лепог живота у 
паклу“ прво сам га писао 
на немачком језику, јер 

је то тема за ту публику, 
на српском је настала 
варијанта о истим причама, 
али за наше потенцијалне 
читаоце. 

Кажете у свом роману 
да је стварност чуднија 

од онога што писац измисли. Да ли је, с 
обзиром на то, лакше читаоца уверити 
у фикцију него у оно што је засновано 
на биографским и историографским 
подацима? 

- Шта су историографски подаци? 
Основани су на записима 
које је неко написао или 
по нечијој наруџбини или 
да би себе оправдао, боље 
објаснио. Електронске, 
филмске и све друге записе 
посматрам као и раније 
написане. Један од првих 
правих историчара Јосиф 
Флавије, мање је уверљив 
са својом аутобиографијом, 

него што је то роман о њему, који ће 
око 1.700 година после њега о њему 
написати Лион Фојхтвангер. Значи, јесте, 
по мом мишљењу је фикција уверљивија, 
често ближа истини, од бајаги сериозних 
података. 

Неки од основних мотива ваше 
књиге јесу издаја и опрост. Колико 

се размишљање о 
овим темама мења 
са годинама? Постају 
ли ствари јасније и 
једноставније? 

- Мења се. Што смо старији боље 
разумемо друге, опраштамо, блажи 
смо. Не бих рекао да ствари постају 
једноставније, али боље схватамо 
њихову сложеност. 

Отворено сте писали и о својим 
заблудама и грешкама. Да ли је у 
овом случају писање о томе деловало 
као неки вид терапије? Јесте ли се 
помирили са својом прошлошћу? 

- Присталица сам неких Фројдових 
теорија. Јесте, мислим да је писање 
терапија, у мом случају сигурно јесте. 

Мало је рећи да је интересантна 
верзија цркве коју нудите, са 
огледалима уместо икона. Мислите 
ли да би људи били искренији у својој 
вери? Да би више поштовали туђу? 

- Покојна сестра моје жене била је 
истински православни верник, није 
размишљала о теологији, него се молила 
и веровала, а била је глумица, сујетна, 
умела је да стане пред огледало и да се 
моли. О православљу мислим да сам знао 
више од ње, наш комшија тридесетих 
година прошлог века био је прота, имао 
је три кћерке, па је мене волео као сина, 
упознавао сам веру у време када то није 
била мода, као што је постала последњих 
деценија, него нешто истинско. Ја 
нисам верник, него агностик. Прича о 
огледалима уместо икона је покушај да 
се објасни вера, а понашање глумице 
Мире Николић дало ми је идеју. 

Наслов „Мој лепи живот у паклу“ 
донекле сте позајмили од свог 
пријатеља? 

- Ото Бихањи Мерин је намеравао да 
своју аутобиографију напише под тим 
насловом, а није више стигао. Он ми је 
много помагао у много чему, научио ме 
писању, због тога сам сигуран да би ми 
одобрио преузимање тог наслова. 

Тијана Станојев Косановић

ПИСАЦ ИВАН ИВАЊИ: 

ФИКЦИЈА ЈЕ ЧЕСТО БЛИЖА ИСТИНИ 
ОД СЕРИОЗНИХ ПОДАТАКА 

„Ствари са 
годинама 
не постају 

једноставније, али 
боље схватамо 

њихову сложеност“ 

ЉУДИ СУ СЛАБИ, 
А СНАГУ ТРАЖЕ У 

ЗАЈЕДНИЦИ 
 

Како човеку попут вас, који 
је сведочио неким од највећих 
ужаса двадесетог века, изгледа 
поновни успон екстремне 
деснице данас? Можете ли то 
ичим да објасните и оправдате? 

- Никако не могу да оправдам, 
али можда да објасним. Многи 
људи су слаби, не умеју да се боре 
са стварношћу. Изгубили су веру у 
грађанску идеју о демократији, па 
снагу траже у некој заједници, па 
мисле да ће им ту снагу дати нација, 
национализам. Узмите пример из 
животињског царства. Један јадан 
пас луталица је уплашен и клониће 
се човека, али ако се онако гладан 
и жедан удружи у чопор постаје 
веома опасан. Вишепартијска 
демократија у историји човечанства 
била је кратког века, чини ми се да 
само још одређена пропаганда 
тврди да је то будућност модерне 
заједнице. Почела је са француском 
револуцијом, траје до сутра, можда 
до прекосутра. Демократија у 
старој Атини постојала је само за 
грађане, не за странце, робове и 
жене, једноставно није тачно да је 
она давала једнака права свакоме, 
него само елити. То што је Платон 
проповедао о некој врсти сталешке 
државе претеча је оног што данас 
називамо фашизмом. 

„Језик је увек 
помало немушт 

израз мисли“  

„Писање је моја 
терапија“   
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Такмичарски програм овогодишње 
„Вршачке позоришне јесени“ завршава 
се данас (петак, 28. октобар), када ће 
бити проглашени победници, а у њихову 
част одиграна представа „Каубоји“ Саше 
Аночића у режији Кокана Младеновића и 
извођењу Народног позоришта Кикинда. 
Током ове, 24. по реду „Позоришне 
јесени“, која се ове године одиграла 
под геслом „Класика: и отров и лек“, 
публика је погледала седам позоришних 
остварења у такмичарској селекцији, али 
и бројне пратеће програме. 

Међународни фестивал класике 
беседом је отворио редитељ Борис 
Лијешевић који је на „Вршачкој 
позоришној јесени“ први пут учествовао 
пре више од двадесет година. 

-Захваљујући Стеријиним 
суграђанима, њиховом ентузијазму 
и напорима, данас имамо завидну 
традицију фестивала високих 
критеријума, загледаног у непролазно 
и фестивала који је отворен за све који 
се баве класиком – рекао је Лијешевић, 
захваливши се што је позван да отвори, 
како је истакао, један од најдоследнијих 
фестивала у земљи. 

- Вршац ће уложити све напоре да 
и даље развија позоришни дух града. 
Трудићемо се да повећамо број глумаца 
у вршачком ансамблу и омогућимо да 
заживи позориште у Стеријином родном 
граду – изјавила је градоначелница 
Вршца и председница овогодишњег 
Фестивалског одбора Драгана 
Митровић. 

Фестивал је и ове године почео 
представом домаћина, Стеријиним „Кир 
Јањом“ у режији Горана Цветковића, која 
је овом приликом премијерно изведена. 

-Класично образовани Стерија, 
сигурно је био упознат са ренесансном 
комедијом у изворном облику, јер у 
фабули и ликовима његовог „Тврдице – 
Кир Јање“ лако се препознаје класична 
матрица блиска чак комедији дел арте. 
Ту је богати шкрти старац и његова 
кокетна млада жена, кћерка из првог 
брака, девојка за удају, ватрени удварач 
и времешни трговац коме је та кћер већ 
обећана – објашњава Цветковић и додаје 
да је тема уобичајена за ренесансни 
театар, а то је новац. 

- Стерија је у једноставној сценској 
игри приказао сликовите детаље 
свог времена и своје Војводине – 
дела Аустроугарске царевине, у 
периоду раног капитализма. Лица 
су из трговачког слоја који тек ступа 
на друштвену позорницу, па су још и 
припадници разних националних група 
које су историјске околности спојиле. У 
заврзламама које се плету око новца – 
његовог стицања и одржавања, губљења 
и добијања – главни и најдинамичнији 
је грчки трговац Кир Јања који попут 
ренесансног Панталонеа упада у 
проблеме због претеране страсти 
тврдичлука. Он је у страној средини 
животно преплашен, па му се новац, 
много новца који стиче и љубоморно 
чува – чини као нека лична заштита – 
додао је Цветковић. 

Срђан Радивојевић који у овој 
поставци игра Кир Јању, истакао је да 
је Стерија ову улогу написао као да је 
био првокласан глумац и да је она једна 
од најизазовнијих које је играо у својој 
каријери. 

Другог фестивалског дана, на сцени 
вршачког позоришта приказан је још 
један Стеријин класик, и то у сасвим 
новом читању. „Родољупци“ у режији 
прослављеног Андраша Урбана и 
продукцији Народног позоришта 
Београд већ су освојили неке од 
најзначајнијих награда у земљи и 
региону, а овог пута су очарали и вршачку 
публику. Како је истакао директор и 
селектор Фестивала Ђура Мрђа, „Андраш 
Урбан је до ивице карикатуралног 
прерадио сатиру Јована Стерије 
Поповића о српским ‘родољупцима’ у 
Војводини у време Аустро-Угарске. Он 
смешно и трагикомично из Стеријиног 
дела а које се тиче захтева елите за 
српском Војводином, доводи до горке 
пародије, показујући бестијалну 
грабежљивост те елите заклоњене иза 
пароле о родољубљу која се на крају 
претвара у стадо пљачкашко удобно 
склоњено у Београду“. 

Публика је имала прилике да погледа 

и два Шекспирова дела: „Перикле“, 
редитеља Никите Миливојевића у 
продукцији Шабачког позоришта и 
„Сан летње ноћи“ у режији Петера 
Валтера Полица и извођењу Књажевског 
српског театра из Крагујевца. Ужичани 
су се представили остварењем „Хроми 
идеали“ према роману Милутина 
Ускоковића „Чедомир Илић“ и 
драматизацији Олге Димитријевић, а 
у режији Златка Свибена; мелодрамом 
о дошљацима који се у великом граду 
осећају тескобно. Шилерова трагедија 
о две жене „Марија Стјуарт“ у извођењу 
Народног позоришта Београд, у режији 
Милоша Лолића представљена је као 
савремена мелодрама о преплитању 
личног и политичког, као и појединачних 
и општих интереса. 

Својеврсна позоришна посластица 
овог Фестивала била је представа 
„На Дрини ћуприја“ коју је Кокан 
Младеновић режирао на основу 
чувеног Андрићевог романа у Српском 
народном позоришту у Новом Саду, 
где је представа у уторак 25. октобра и 
одиграна. Био је ово први пут у историји 
„Вршачке позоришне јесени“ да је једна 
представа из такмичарске селекције 
одиграна ван Вршца. Селектор Мрђа 
оценио је ову представу као аутентично 
и уверљиво позоришно уметничко дело. 

- Представа „На Дрини ћуприја” је 
визуелни и музички, драмско-епски 
спектакл који захвата неколико векова. 
Она је сведочанство о крвавој историји 
Босне, конкретно и метафорички говори 

о судару узаврелих страсти, ерупцији 
вишенационалних сукоба. Потресна и 
опомињућа представа о томе да упркос 
променама власти, тлачење, ропство, 
послушност и заслепљеност народа 
остају – рекао је Мрђа. 

Поред пажљиво селектованих 
такмичарских представа, уприличен 
је и низ додатних садржаја. У оквиру 
пратећег програма, у недељу 23. октобра 
одиграна је представа за децу „Кутија 
са причама“ Елене Иванке и одржана 
промоција књиге Шимона Ђарматија 
„Отровни Шекспир – Шекспирови 
отрови“. Среду је обележио скуп 
посвећен сећању на преминулог глумца 
Јаноша Тота, док се данас у 11 часова 
одржава научно-стручни скуп под 
називом „Шекспир и Стерија“ о почецима 
српске драматургије и утицају Виљема 
Шекспира на Стеријине комедије. 

О победницима 24. „Вршачке 
позоришне јесени“ одлучује жири у 
саставу: Саша Торлаковић, глумац, 
Бранка Криловић, позоришни критичар 
и Ксенија Радуловић, театролог, а након 
што вечерас у 20 часова саопште своје 
одлуке, биће одиграна и представа у част 
награђених – „Каубоји“ Саше Аночића у 
режији Кокана Младеновића и извођењу 
Народног позоришта Кикинда. 

Као епилог Фестивала, у недељу 30. 
октобра у 11 сати биће одиграна дечија 
представа „Бајка о успаваном Временку“ 
Бојане Иванов Ђорђевић. 

Т. С. 

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛА „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ 

ВЕЧЕРАС ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ 
ДВЕ ИЗЛОЖБЕ ЗА ПОЧЕТАК ФЕСТИВАЛА 

Свечаном почетку Фестивала претходило је отварање две изложбе 
– сликара Зорана Туркана под називом „Вршац: И Шекспир и Стерија“ 
и деце из школе сликарског атељеа „Морариу“ на тему „Стерија“. 
Изложбу Турканових радова отворио је књижевник Душан Белча 
речима да нас овај уметник враћа у оно заборављено, у оно што је у 
сенци времена. Изложбу дечијих радова отворио је Божидар Калезић, 
редитељ и теоретичар медија. 

„Родољупци“ Андраша Урбана 

„Перикле“ Никите Миливојевића 

„Хроми идеали“ Златка Свибена 
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СТЕРИЈА ЗА ПОЧЕТАК ФЕСТИВАЛА 
КЛАСИКЕ 

ФОТОРЕПОРТАЖА

24. Међународни позоришни фестивал класике „Вршачка 
позоришна јесен“ отворила је прошлог петка представа 
домаћина, Стеријин „Кир Јања“ у режији Горана Цветковића. 
„Да би остварили своје страсти ликови користе превару и 
насиље, лицемерје и подлости“, каже Цветковић и додаје да 
је у питању разиграна фреска страсти и болести – слика и 
прилика нашег времена. Насловну улогу тумачио је Срђан 
Радивојевић, улогу Јуце Тамара Тамчи Тоскић, Катице Јована 
Андрејевић, као Мишић појавио се Иван Ђорђевић, док су 
ликове Петра и Кир Диме тумачили Драган Џанкић и Јонел 
Куђија. 

Сала Народног позоришта „Стерија“ била је пуна у првој 
фестивалској вечери, а оцене жирија, али и публике, за 
ову, као и за остале представе из такмичарске селекције, 
знаће се вечерас (петак, 28. октобар) када ће трочлани 
жири у саставу: Саша Торлаковић, глумац, Бранка Криловић, 
позоришни критичар и Ксенија Радуловић, театролог, 
прогласити најбоље. 

Фото: А. Путник/Народно позориште Стерија
.
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СТЕРИЈА ЗА ПОЧЕТАК ФЕСТИВАЛА 
КЛАСИКЕ 

ФОТОРЕПОРТАЖА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1088
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА

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

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

Продајем гарсоњеру 
28 м2. Тел. 062/511-751.

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 
013/807-337 и 061/72-39-
359, (после подне). 

Продајем двособан 
стан у Вршцу, Иве 
Милутиновића 80, близу 
центра. Тел. 062/511-751.

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

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

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

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

Продаје  се једнособан  
стан  у  центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   
2101640.

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

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

На продају двособан 
стан 52 м2 + бокс у 
подруму, на 1. спрату, ул 

Архитекте Брашована 
8/6 Вршац, преко 
пута Пољопривредне 
школе, грејање на 
плин, усељив одмах. 
Цена 25.000 евра није 
фиоксна. Тел. 064/149-
94-20 и 013/415-083.

Продајем јако 
повољно укњижен 
стан – кућу у центру 
Панчева, фронт 13 
м, гаража, шупа. 
Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају 
реновирани дворишни 

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

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

На продају кућа на 
Гудуричком путу или 
замена за стан или 
мању кућу у Вршцу или 
Панчеву.Тел. 064/168-
58-94.

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

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

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

На продају 
приземна кућа од око 
80 м2, на плацу од 
око 5 ари, ул. Живе 
Јовановића 13 у Вршцу. 
Хитно. Тел. 064/248-76-
91 и 013/ 806-441

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

Тел. 069/417-28-49.
П р о д а ј е м 

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

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

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

Продајем новију 
кућу у Вршцу, 
сређена, ПВЦ 
столарија, комплетна 

и н ф р а с т р у к т у р а . 
Могућност исплате у 
ратама. Тел. 060/66-07-
901.

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

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

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

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

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

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 кућу 
за рушење на лепом 
месту, мањи плац, 
струја, вода, плин, 
к а н а л и з а ц и ј а . 
Повољно. Тел. 064/35-
12-026.

У  Избишту 
продајме кућу, новија 
градња (приземље и 
спрат)100 м2, 18 ари 
плац, башта и помоћни 
објекти, вода, струја. 
Тел. 064/456-01-05.

П р о д а ј е м 
једнособан стан у 

Никите Толстоја 1. 
Приземље. Цена по 
договору. Тел. 893-116 
и 063/85-73-135

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Стан  з а издавање 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 013/838-702, 
063/789-1014

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

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

Издајем намештен 
једнособан стан 

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

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

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

З а п о с л е н о ј 
девојци потребна 
кућа за становање 
и одржавање. Тел. 
064/389-27-38 и 2101-
623.

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

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

И з д а ј е м 
н е н а м е ш т е н 
једноипособан стан 
(48м2) на првом спрату, 
зграда преко пута 
Педагошке академије. 
Усељив од 1. октобра. 
Тел. 064/170-98-41.

Издајем стан у 
Београду. Тел. 061/294-
11-61

РАЗНО

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

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

М а т е м а т и к а , 
време је да почнеш 
са припремама за 
факултет. Тел. 013/28-
39-461.

П р о д а ј е м 
пржионицу кафе са 
комплетном опремом. 
Тел. 065/452-33-37.

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

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

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

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

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

Продајем половна, 
исправна, балконска 
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и неговала старије 
особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-10-
216.

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

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

Хитно и повољно 
дајем часове 
енглеског основцима 
и средњошколцима, 
такође услужно радим 
припрему за штампу, 
дизајн, прелом. Тел. 
069/62-66-99 и 063/742-
20-13.

П е н з и о н е р , 
ситуиран, живи сам, 
жели да упозна жену 
до 60 година старости 
ради брака. Тел. 064/48-
77-098.

Продајем радио 
станицу ТОКАЦ-
А Л И Н К О - В Т Д В М . 
Тел. 013-21-01-623 и 
063/482-418.

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

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

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

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

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

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

Тел. 061-187- 89-30.
Купио бих казан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М у ш к а р а ц , 
пензионер, тражи 
озбиљну жену око 60 
година, по могућности 
саму. Тел. 062/158-44-
39. 

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

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

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере за делове. Тел. 

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

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

На продају шиваћа 
машина „Унион“, руска, 
нова, само глава, очувана. 
Тел. Тел.  064/123-17-56.

Продајем полован 
очуван пиштољ ЦЗ-7,62 
,тетејац, први власник, 
само лицима са дозволом. 
Цена 100 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован 
очуван пиштољ ЦЗ-
99 , дуга деветка, први 
власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 евра.
Тел.  064/123-17-56.

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

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

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

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

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

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 
064/915-88-35.

На продају комода 
за ципеле (може и као 
ормарић),  сточић дрвени 
(собни), оградицу за 
бебе, фрижидер, сто 
трпезаријски са шест 
столица, две фотеље, 
тросед, сет (3 комада) 
стаклених сточића, врата 
дрвена, пластичну бурад. 
Тел. 833-806 и 069/129-53-
12.

Поштена, радна и 
вредна жена служила би 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА 
ВРШЦА

У матичну књигу умрлих за период од 18.10.-25.10.2016. уписана 
су следећа лица: Снежана Креидлер 1962, Радмила Мајсторовић 1959, 
Миодраг Момировић 1946, Софија Кнежевић 1928, Петар Момић 1928, 
Драгица Родић 1956, Драгољуб Ташлић 1945, Милица Трњанчев 1937, 
Павле Валента 1945.

У наведеном периоду било је 5 венчања.

Скоро нов. Повољно. 
Тел. 064/186-52-44

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

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

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

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

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

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

П р о д а ј е м 
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 Тел. 806-527.

П р о д а ј е м 
к о м б и н о в а н и 
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.

П р о д а ј е м 
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 три 
дрвена двокрилна 
прозора. Тел. 893-116 и 
063/85-73-135.

На продају салонит 
плоче великог формат, 
850 дин . комад. Тел. 
065/20-30-750. 

Продајем пластично 
буре за купус од 120 
л. коришћено једну 
сезону. Цена 600 дин. 
Тел. 013/806-527.

Купујем крмаче 
од 200 кг и навише. 
Продајем половне 
дрвене прозоре, дупло 
стакло, добро очувани. 
Тел. 063/84-67-605.

Продајем домаћу 
ракију од трешње и 
брескве. Тел. 064/11-
953-84 и 013/416-182.

Продајем краве и 
телад. Тел. 064/11-953-
84 и 013/416-182.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ

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

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

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

П р о д а ј е м 
аутомобил ЛАДА 110, 
1500 кубика, 2003. 
годиште, прешла 109. 
000 км. Први власник, 
могућ договор. Тел. 
064/819-9260

063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за 

централно грејање 24 kW, 
плински, нов, некоришћен.
Тел: 061/303-1537

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

Купујем брилијантне 
минђуше Тел: 061/303-1537

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

Продајем два 
телевизора и женски 
бицикл. Веома повољно. 
Тел. 061/60-496-46.

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

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

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

На продају преградна 
шестокрилна врата од 
пуног дрвета. Димензије 
285х380 цм. Тел013/ 893-
363.

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

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

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

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

Продајем да тучана 
радијатора (један двадесет 
ребара) и лап топ Тошиба- 
сателит C75D-А-17 са 
ласерским штампачем-
HP Laser Jet P1005. Tel. 
063/862-97-49.

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

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

На продају 4 челичне 
фелне 13 од опел корсе, 
електрични шпорет 
са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

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

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

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

Продајем регал два 
гардеробна дела и један 
стаклени део, дужина 4 м. 
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ТАЈНА ВЕЗА ОПТИКЕ И КУБИЗМА 
Основна идеја која стоји иза 

визуелне камуфлаже, тј. прављења 
јединствених, препознатљивих облика 
тешких за препознавање на одређеној 
позадини, није била ништа ново 1914. 
године. Поента камуфлаже није нужно 
да се неко учини потпуно невидљивим, 
што чак није ни практично за велике 
војске. Уместо тога, знатна предност 
може бити увећана једноставним 
скраћивањем времена које противник 
има да реагује онда када вас открије. 
Као што ће војни ветерани потврдити, 
време између проналажења мете и 
могућности да се делује може бити 
веома мало. Чак и делићи секунде који 
су потребни вашем оку да се фокусира 
на мету могу значити разлику између 
успешног дејства на непријатеља и 
промашаја или шансе да се запуца 
први. 

Током колонијалне кампање у 
касном 19. веку, Британија је усвојила 
жутомрку боју коју су носиле њени 
пукови у Индији, као стандардну за 
целу британску војску, зато што се 
браонкаста боја боље уклапала у 
локалне терене где су се њени војници 
борили. Француска и Сједињене 
Америчке Државе које су имале 
прегршт својих колонијалних кампања, 
такође су усвојиле верзије жутомрке за 
неке њихове јединице у то време. Пре 
тога, у раном 18. и 19. веку, британске 
и америчке војне јединице користиле 
су бројне различите технике за 
камуфлирање пред непријатељем на 
бојном пољу. 

Међутим, пре Првог светског рата, 
камуфлажа се састојала од ношења 
једноличних боја које се тешко уочавају 
на удаљености. Карактеристичне 
мрље боја које су данас тако познате 
нису се јавиле све до тада. Зато 
питање има једно веома интересантно 
потпитање: Зашто се камуфлажа какву 
знамо данас изненада и брзо развила у 
време Првог светског рата? 

У свакој дискусији о војној 
технологији у Првом светском рату 
веома је битно навести нешто што 
је изузетно важно: оптика. Касни 
19. и рани 20. век развили су две 
кључне иновације: оптику и кубизам. 
1890. године амерички морнарички 
адмирал Бредли Фајск патентирао је 
оптички уређај који је имао огроман 
утицај на ратовање како на копну, 
тако и на мору у наредних неколико 
деценија: даљинометар. Пре појаве 
даљинометра, одређивање колико 
високо или ниско поставити топове 
како би се погодила удаљена мета 
значило је углавном нагађање 
колико је мета удаљена. Међутим, 
захваљујући Фајсковом уређају, могли 
сте прецизно да одредите колико 
је удаљен непријатељски брод пре 
него што истрошите први плотун. 

Принципи на којима даљинометар 
ради су вероватно прости за све оне 
који су учили физику у средњој школи. 

Даљинометар је у суштини пар 
двогледа, где су окулари на нормалној 
удаљености, али су сочива објектива 
веома удаљена (на неким бродовима, 
чак и неколико метара). Слике на два 
сочива се не поклапају баш, тако да 
оператер даљинометра подешава 
завртањ све док се нпр. једра брода не 
поклопе тачно. 

Према основним тригонометријским 
принципима на основу тога можете 
израчунати удаљеност мете веома 
прецизно. Напоменимо и то да 
коришћење овог уређаја значи да 
оператер мора да зна у шта тачно 
гледа, како би могао да упореди слике 
– овај део ће бити значајан у коначном 
одговору. 

Непотребно је рећи да су, када 
су Американци осмислили ово, све 
светске силе на почетку 20. века 
морале да имају уређај који су потом 
користиле за поморске топове и 
пољску артиљерију. 

Стицајем околности, на почетку 
20. века догодила се уметничка 
револуција у Француској и родио се 
нови покрет назван кубизам. 

Идеја кубизма у сликарству била 
је да се узме облик који постоји у 
свету какав знамо онако како га 
природно видимо и онда се разбије у 
различите саставне делове како би се 
реконструисали на начин који делује 
готово непрепознатљив људском оку, 
сликањем тих делова из неколико 
различитих гледишта симултано. 

Кубисти су тражили начин да 
насликају свет какав је заиста, а 
не онако како га ми обични људи 
видимо. Они су такође развили нове 
методе визуелне фрагментације, 
рендеровањем форме кроз просторно 

збуњујуће равни. Они су те равни 
додатно делили линијама које деле, 
пре него цртањем контура облика. 

Иронично, задатак паришких 
уметника да нађу интелектуални 
реализам је убрзо виђен од стране 
француске војске као веома 
потенцијална за војну обману. 

У 1914, Француска је била на корак 
од још једног пораза од Немаца, који 
су уживали у многим предностима 
укључујући невероватно прецизну 
савремену артиљерију. Французи, 
паметни љубитељи уметности, 
окренули су се кубистима за помоћ. 

Један кубиста, Луцијен-Виктор 
Гиранд де Скевола постављен је 
на чело читавог новог одељења 
француске војске посвећеног 
камуфлирању зграда, авиона, топова, 
камиона и инсталација. Он је веома 
сажето описао свој нови задатак: „Како 
бих у потпуности искривио аспект 
предмета, морао сам да применим 
мере које кубисти користе да га 
представе“. 

Ова метода коришћења линија, 
равни и боја како би се облик разломио, 
уместо да би се дефинисао, била је 
веома битна иновација уметника 20. 
века – једноставно речено, никоме то 
није пало на памет пре. 

Бојењем потенцијалних мета 
на начин који их ослобађа њихове 
форме чини их теже уочљивим за 
противнике, тј. тежим за поравнање 
нарочито на већим удаљеностима, где 
атмосферски услови, дим боја, околина 
и други фактори могу да учине чак и 
нескривену мету тешком за прецино 
фиксирање. 

Другим речима, први типови 
камуфлаже имали су сврху да никада 
не будете тачно сигурни у шта гледате, 
нарочито уколико мете гледате 
кроз даљинометар. Ови принципи 
коришћени су на мору, копну и у 
ваздуху. 

У Америчком грађанском рату, 
амерички војници са мускетама могли 
су да добаце само неколико стотина 
метара, а артиљерија је могла да 
погоди мете у кругу од километар. 
Само 50 година касније, стандардне 
војне пушке попут немачког Маузера 
или америчког Спрингфилда, могле 
су да погоде мету на удаљености од 
километар, уколико је потребно, а 
артиљерија није морала ни да види где 
гађа, све док су имали некога на фронту 
ко ће им дати прецизне координате. 

Камуфлажа је створена како би 
се поразило ово ново, далекометно 
наоружање. А ништа од тога не би 
било могуће да није било једне групе 
сликара који су били одбачени од 
стране уметничког естаблишмента као 
издајници. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНА    
1. Мој слатки живот, Марија Жежељ 

2. Хари Потер и уклето дете, Џоан К. 
Роулинг 

3. Девојка из воза, Пола Хокинс 
4.Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 
5. Уништи дневник, Кери Смит 
 

ТОП ЛИСТА ВУЛКАНЧИЋА  
1. Дечја енциклопедија о диносаурима  

2. Замак авантура  
3. Чудесна кутија, принцеза на балу 
4. Свет око нас 
5. Атлас за децу 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Сассја – Ништа 

2. С.А.Р.С. – Пепео 
3. Јелена Радан – Кад нас не буде 
4. Стерео банана – Немој да знојиш 
технику 
5. Ничим изазван и Невена Глибетић – 
Далеки крај 
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Дечија позоришна представа

 ‘’Сунђер к’о Боб’’
 Рађена по мотивима из познатог  цртаног филма за 

децу, ‘’Сунђер Боб’’.
 Недеља,  06. новембар у 11 часова, у Конгресно-

музичкој дворани Центра Миленијум  
 ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ: 300 ДИНАРА.
 ПРОДАЈНО МЕСТО: ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА 

MILLENNIUM TRAVEL (ПРИЗЕМЉЕ ПОСЛОВНЕ КУЛЕ 
ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ).

 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И РЕЗЕРВАЦИЈЕ: 
800-307  (РЕЗЕРВАЦИЈЕ ВАЖЕ 48 САТИ).

 РАДНО ВРЕМЕ: РАДНИМ ДАНИМА ОД 09 ДО 17 часова 
, НА ДАН ПРЕДСТАВЕ: ОД 09 часова ДО ПОЧЕТКА 
ПРЕДСТАВЕ.

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Док су извађене уредбе, изложене у 
прошлом одељку, а од чести још и пре, 
регулисане су и црквене прилике обојих 
народности, који сачиљаваху становништво 
нашег места. 

После Герасима постао је епископ 
вршачко - карансебешке ист. Прав. 
епископије Мојсије Станојевић. На основу 
привилегија, подарених Србима од ћесара 
- краљева Леополда и Јосифа I, Мојсију је 
наложено, да посвећује свештенике , и да се 
стара, да се по свим српским и романским 
селима, по њиховом обреду, подигну цркве 
1).

Како се мисли, оваква административна 
подела вршачке епископије, каква 
нам је данас као најстарија  позната, 
изведена је још у ово време. Према тој 
подели, епископија се састојала из ових 
протопопијата: вршачког, панчевачког, 
карансебешког, мехадијског у Банату, и 
крајишког, кривињског и кључког у Србији. 
2).

Постављањем протопопа у вршачкој 
околини, уређене су и црквене прилике 
вршачких Срба, осим тога, комора им је 
одредила место, где да граде себи цркву.

Што је влашћу одређено место, где да се 
зида српска црква, и што је српска општина 
цркву на брзо и саградила, знак је, да је она 
била од преке потребе. Јер чим су Турци 
отишли из Вршца, Срби заузеше њихову 
богомољу и претворише је у цркву, али 
наскоро је оставише придошлим немачким 
насељеницима 3). Себи пак саградише нову 
цркву на месту, које је власт одредила и на 
коме је данашња катедрална црква. Ова 
црква сазидана, на сву прилику, 1728. под 
владиком Николајем Димитријевићем и 
најпре није имала торањ, а снабдевана је 
била тек са најпречим потребама 4).

И у овом је дакле правцу било на боље, 
јер је хришћанство, својом помирљивом 
науком, питомило духове.

За већину владика познато нам је само, 
да су били епископи вршачке дијецезе. 
После Герасима дошао је 1722. Мојсије 

Станојевић, који је све до своје смрти, 1738. 
био владика 5).

И с католичке стране учињене су мере, 
да новонасељене немачке колонисте, 
које су још непрестано долазиле, не 
остану без благослова своје цркве. 
Већ 1720. установљена је овдашња р.к. 
парохија. Њу је дотирала комора 6), а 1722. 
придодата је  новоустројеној чанадској 
дијацези. Најстарије њезине матрикуле 
су из године 1723. Као што се из неких 
види, 1724. био је овдашњи свештеник 
Анзелм Хулер. Њега је заменио већ 1725. 
Јован Петар Арцфелд, свештеник мајицке 
архидијецезе 7). Он је наименован за 
декана свега католичкогсвештенства из 
околине. У ово време су многи капуцинци 
и францисканци помагали дотичном 
свештенику. У матрикулама спомињу се ова 
имена: Михаил Бродски, Алексије Кемпа, 
Тибурције, Павле и Рафаело.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (43)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА,  СЕДМИЧНЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ,  БРОЈ  364, 2. СЕПТЕМБАР 1997.

ПРИПРЕМА ЗЕМљИШТА ЗА 
ШЕЋЕРНУ РЕПУ

Произвођачи који су заинтресовани за сетву шећерне 
репе треба већ сада да одлуче да ли ће, и на којој парцели 
обављати ту производњу, како би обрадили земљиште према 
захтевима ове културе.

 Шећерна репа је интезивна култура и има посебне 
захтеве код обраде земљишта неге и исхране. Не трпи 
импровизације!

За сигурну производњу ове културе треба добро 
обрадити њиву, на којој је била пшеница као предусев. Треба 
обратити пажњу на то који су хербициди годину дане пре  
сетве пшенице били коришћени на тој парцели!

Правилна обрада земљишта : Одабрану њиву треба одмах 
„угарити“ на дубину 15 до 18 цм. После 20 до 30 дана , када се 
угар слегне треба узорати на дубину 25-30 цм. Најбоље да се 
то орање обави у августу. После слегања овог орања, који би 
као и угар требало поравнати дрљачом. Након 20 до 30 дана 
треба њиву узорати најмање на 30 цм. Ово дубоко орање 
требало би окончати у септембру а после тога њиву треба 
неговати како би остала чиста.

Овде је стогодишњица рођења једног од најистакнутијих 
и најпродуктивнијих југословениских архитеката - 
Драгише Брашована (1887-1965) обележена на прави 
начин: приређивањем изложбе његових остварења и 
надахнутом речју архитекте професора Ранка Радовића. 
Захваљујући ванредном залагању вршачког Народног 
музеја  и управнице Гордане Милетић, Вршчани на изложби 
у Стериној кући до 28. јуна могу видети језгровит приказ 
разноликости  градитељства свог славног суграђанина 
Драгише Брашована, који је за живота био почасни члан 
Краљевског института британских архитеката и дописни 
члан Српске академије наука.

У одмаралишту Црвеног крста на Брегу, прошле недеље, 
одржан је семинар на тему „Даровита деца и релевантни 
одрасли“ у оквиру суседског програма Србија - Румунија 
чији је покровитељ Европска агенција за реконструкцију 
Балкана.

Реч је о пројекту Високе школе за образовање васпитача 
у Вршцу у коме је темишварски Универзитет „Тибискус“ 
партнер. Седмодневна едукација васпитача о раду са 
талентованим малишанима представља нови корак на 
плану вишегодишње успешне сарадње две високошколске  
образовне установе с обе стране границе, тачније регија 
јужног Баната, и Жупаније Тамиш.

- Са Србијом, Вршцем и Високом школом васпитача имамо 
плодну сарадњу. Изашли смо из оквира својих институција 
и верујем да ће учесници семинара, по 25 васпитача из 
Румуније и Србије, који имају исту професију и велику љубав 
према деци разменити искуство из праксе и надоградити 
и  друге везе између двеју образовних установа, рекла је 
између осталог директорка темишварског Универзитета 
„Тибискус“, проф. Мирјана Черникова.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Fr. Griselini: Gesch. D. Tem. D. Tem. 
Banats, deo I. str. 153,154.

2) Fr. Griselini: Gesch. D. Tem. D. Tem. 
Banats, deo I. str. 153,154.

3) A. Vasits: Denkschrift etc.str. 18
4) Топографски опис вршачке 

дијецезе из године 1757. у овдашњој 
владичанској архиви

5) Колико је владика из вршачке 
дијацезе крајем 17 и почетком 18. века 
владиковало, не зна се тачно до данас, па не 
зна се насигурно ни којим су редом владике 
један за другим долазиле.

6) Schematismus cleri dioecesis 
Csanádiensis pro ano Domini 1880. str 32 I 212 
- По овом извору, вршачка парохија броји се 

међу најстарије ове дијецезе, јер између 215 
католичких парохија, што постоје у јужној 
Угарској, старије су од ње само оравичка 
(1703), арадека (1705), липовска ( 1717), 
тамишградска и лугошка (1718).

7) Протокол каноничке визитазије 
из 1838. у Чанаду. Архива тамишградске 
дијецезе.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА  ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ,  ГОДИНА 13, БРОЈ  177, 17. ЈУН 1987.

ВЕЧЕ ПОсВЕЋЕНО 
АРХИТЕКТИ бРАШОВАНУ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА  ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ,  ГОДИНА 32, БРОЈ  635, 15. ЈУН 2007.

бРИГА ЗА дАРОВИТУ дЕцУ

VI ОДЕЉАК
1716-1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА
(Продужење) 

Уређење верских прилика старог, српског (ист. Прав.) становништва и новонасељених, немачких 
колониста. - Грађење цркве - Унапређење земљорадње и почеци свиларства - Провизорно 

насељавање Шпанаца у Вршцу.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

На двема овогодишњим изложбама  
„Берзи“ у Новом Сау и „Шунка-фесту“ 
2013. у Старим Бановцима, пажњу 
посетилаца привукла је „Мамутска „ 
, наравно свињска шунка од 36 кг. То 
је највећа у низу седам шунки тешких 
26,30 и 35 кг Мирољуба Миловановића, 
младог произвођача, више врста 
квалитетних сувомеснатих производа, 
из Новог Сланкамена. Своје велике 
шунке, па и рекордерку по тежини, а 
касније ће се показати и изванредном 
домаћем квалитету, укусу и мирису, 
произвео сам од свиње  која је имала 
400 кг.

Солио сам је сувом, крупном, 
морском сољу, којој  сам додао и 
око 2 одсто шећера. Одлежале су у 
погодној просторији девет недеља.За 
шунке које сам продао својим верним 
потрошачима, добио сам похвале и 
високе оцене за квалитет, као и осталом 

за кулен, суве кобасице и неке друге 
производе. Морам да признам да сам 
већ добио неколико примамљивих 
понуда да по веома повољној цени, 
продам ову ретко виђену шунку. 
Сачуваћу је да добро сазри за наредну 
сезону свињокоља, за коју спремам и 
ново изненађење. Моја овогодишња 
шунка, требало би да достигне читавих 
50 кг, а направићу је од свиње тешке око 
480 кг. 

Иначе, у производњи квалитетних 
производа, користим уобичајну 

технологију. Уз нешто мало, добро 
чуваних породичних тајни. Шунку 
димим хладним димом буковог 
дрвета и пиљевине 2 до 3 недеље са 
краћим паузама. Сушим их и чувам 
у добро прохлађеним, проветреним 
и тамним оставама, заштићеним од 
мува и других штеточина. Из године у 
годину, постижем све бољи квалитет и 
захваљујући томе, ширим круг својих 
верних потрошача - љубитеља доброг 
залогаја.

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.

Недавно смо имали још једну акцију да 
националну српску шљивовицу (пожегачу), 
којој нема премца у свету, покушамо да 
заштитимо као наше национално пиће. Да ли 
ће ова и наредне акције уродити плодом?

А битка, ако се уопште може тако назвати, 
за признање нашег високо квалитетног и 
препознатљивог националног пића, у које 
се држава није баш много мешала, готово је 
сасвим спласнула.

А спласнула је још оног тренутка, пре више 
од 25 година, када је један угледни италијански 
произвођач аргументовано оспоравао захтев 
тадашње СФРЈ. Имао је и доказе да су његови 
преци, још давне 1910. године, производили 
шљивовицу. У међувремену своје шљивовице 
регистровали су Чеси, Мађари, Хрвати и 
Бугари, мада сем њих нико од споменутих 
земаља ни у свом језику нама упориште да 
региструје баш шљивовицу. 

Чини се да ће на овом сизифовском 
послу поред упорних и, очигледно, немоћних 
стручњака морати да се позабави и држава. Сви 
важни аргументи су на нашој страни. Имамо 
дугу традицију, ненадмашан и јединствен 
квалитет шљивовице, каквим се нико од 
„регистрованих“ европских произвођача не 
може похвалити. Па нека се и зове „српска 
шљивовица“ ако је само то име остало 
„упражњено“, само нека нађе, какво, такво 

решење за светску регистрацију производа 
који је од давнина и само наш.

ЗРЕЛИ И СЛАТКИ ПЛОДОВИ 

За добру, питку воћну ракију искључиво 
треба брати  зреле, здраве, слатке и чисте 
плодове. Пуна технолошка зрелост воћа 
обезбеђује максималну сласт и високу 
концентрацију важних ароматских, мирисних 
– етеричних материја појединих врста воћа. 
Тај тренутак искусни воћари лако препознају 
по спољашњем изгледу (боји, величини и 
чврстини плодова), а понекад о томе одлучује 
и календар. Крушку виљамовку, на пример, 
треба брати док је зелена, кад плодови 
достигну стандардну крупноћу. Најчешће то 
је друга половина августа, када се плодови 
одлажу на сазревање у проветреним, хладним 
и релативно влажним просторијама. Неки 
воћари на дозревање често одлажу и друго 
воће: јабуку и дуњу, на пример. При оваквом 
дозревању треба водити рачуна  да воће не 
угњили и не заличи на труло воће, иначе, 
непожељно у процесу ферментације (врења). 
Труле, па и натруле самоотпале плодове 
морамо, свакако, одстранити из масе за врење. 
При овоме пажљиво треба одстранити лишће, 
гранчице, евентуално траву, а блатњаво и 
прашњаво воће треба добро опрати. 

„МАМУТСКЕ“ ШУНКЕ ИЗ 
НОВОГ СЛАНКАМЕНА

ЧИЈА ЈЕ ШЉИВОВИЦА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Једна грешка у одбрани и недостатак 
спортске среће коштале су Вршчане 
новог пораза, шестог ове сезоне. У 
јужнобанатском дербију Српске лиге 
Војводина, у Сакулама, играчи Борца 
били су спретнији и срећнији и славили 
минималну победу. Утиске са утакмице 
пренео је тренер Вршца Горан Мрђа.

-Отварање и првих 25 минута било 
је одлично, играли смо онако како смо 
се договорили повели лепим поготком 
Роксе. Тада је уследио лако примљени гол 
после грешке која просто није на нивоу 
овог ранга такмичења То је противнику 
подигло самопоуздање, а наша игра је у 
тим тренуцима потпуно пала и требало 
нам је петнаест минута да се саберемо. У 
последњим тренуцима првог полувремена 
имали смо прилику да се вратимо у 
меч, али нисмо искористили контру три 
на један. У наставку је однос снага био 
изједначен, Борац је преко Миловца своју 
прилику за победу искористио, ми наше 
нисмо, два пута смо у финишу погађали 
оквир гола, једном Вуковић а потом и 
Рокса из слободног ударца. 

Да ли је било добрих ствари којима 
можете бити задовољни?

- Однос према игри био је добар, 90 
одсто тима одлично је обавило своје 

задатке, али имамо доста недостатака које 
морамо да отклањамо.

Да ли вас је Борац изненадио нечим 
у поставци своје игре?

- Имали смо добру припрему утакмице, 
знали смо све о противнику, инсистирао 
сам код прекида на удвајању Дамјановића, 
знајући његов квалитет, али то нисмо 
одрадили како треба и због тога смо 
примили гол.

Колико у наставку сезоне може 
бити оптерећујуће то што екипа осваја 
бодове само на свом терену?

- Лига је веома уједначена и у свакој 
утакмици нијансе одлучују победника. 
Себе не сматрам тренером који воли да 
побеђује само код куће, чак сматрам да је 
психолошки лакше играти мечеве на страни 
јер не постоји резултатско оптерећење, 
а кад је екипа опуштенија лакше испољи 
квалитет. Битно је да задржимо однос који 
смо имали на претходне две утакмице код 
куће, па и на овој у Сакулама а да у току 
недеље поправимо квалитет игре. Ако то 
будемо успели нећемо имати проблема у 
наредном мечу против Радничког из Нове 
Пазове.

Колико знате о наредном 
противнику?

- Пазовчани су у кризи, имају слабе 

резултате у односу на квалитет. Имали су 
трзавица, причало се о смени тренера, 
ја бих искрено волео да дођу старим 
тренером. У питању је млада екипа, 
познајем добро седморицу играча, знамо 
одакле нам прети највећа опасност, 
закључио је Мрђа.

Утакмица Вршац - Раднички (Нова 
Пазова) игра се у суботу на Градском 
стадиону са почетком у 13:30 часова.

БЈ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 11. КОЛО

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

Табела: 
1.Братство 1946 10       7 2         1 23 
2.Дунав  11       7 2         2 23 
3.Омладинац 10       7 0         3 21 
4.Борац (С) 10       5 4         1 19 
5.Бачка 1901 10       5 2         3 17 
6.Раднички (СМ) 10       4 3         3 15 
7.Вршац  11       5 0         6 15 
8.ТСЦ  10       4 2         4 14 
9.Цемент  11        3 3         5 12 
10.Железничар 10        2 5         3 11 
11.Раднички (Ш) 10        3 2         5 11 
12.Слога  11        1 6         4  9 
13.Раднички (НП) 10        2 3         5  9 
14.Црвена звезда (НС)10     1 3         6  6 
15.Раднички (Зр) 10        1 3         6  6

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 11. КОЛО

Војводина 1928 - Будућност (СЦ)  3 : 1
Долина - Динамо 1945   0 : 8
Слога - Јединство (НБ)   0 : 1
Јединство (БК) - Пролетер (БК)  3 : 1
Слобода - Козара   0 : 1
Раднички (С)- ЖАК   2 : 1
Полет (Н) - Славиа   5 : 2
Вршац јунајтед- Раднички (К)  1 : 0

Табела: 
1.Козара                         11      9          0        2 27
2.Динамо 1945    11      8       2       1 26
3.Полет (Н)    11      7       0       4 21
4.Пролетер (БК)    11      6       1       4 19
5.Раднички (С)    11      5       2       4 17
6.Јединство (НБ)    11      5       2       4 17
7.Вршац јунајтед    11      5       2       4 17
8.Раднички (К)    11      5       1       5 16
9.Будућност (СЦ)    11      4       4       3 16
10.ЖАК                         11      5          1        5 16
11.Слобода    11      5      0        6 15
12.Војводина 1928    11      4      2        5 14
13.Јединство (БК)    11      4      1        6 13
14.Славиа    11      3      1        7 10
15.Слога     11      2      3        6  9
16.Долина    11      0      0       11  0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 11. КОЛО

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

Табела: 
1.Младост (О) 11     8 0          3 24
2.БАК  11     7 3          1 24
3.Војводина (С) 11     7 2          2 23
4.Полет  11     5 4          2 19
5.Јединство Стевић 11     5 3          3 18
6.Слога (БНС) 11     6 0          5 18
7.Јединство (В) 11     5 3          3 18
8.Стрела  11     6 0          5 18
9.Борац (Ст) 11     4 2          5 14
10.Црвена звезда 11     3 4          4 13
11.Југославија 11     3 3          5 12
12.Будућност (А) 11     3 3          5 12
13.Партизан (У) 11     3 1          7 10
14.Војводина (Ц) 11     2 2          7  8
15.Партизан (Г) 11     2 1          8  7
16.Вултурул (-6) 11     3 1           7  4

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 9. КОЛО

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

Табела: 
1.Војводина (ЦЦ) 9        5 3        1 18
2.Хајдучица (-1) 9        6 1        2 18
3.Борац (ВС) 9        5 2        2 17
4.Шевац  9        5 1        3 16
5.Караш (К) 9        5 1        3 16
6.Борац (ВГ) 9        5 1        3 16
7.Потпорањ 9        4 2        3 14
8.Дунав  9        4 2        3 14
9.Партизан (К) 9        3 2        4 11
10.Добрица 9        3 2        4 11
11.Владимировац 9        2 3        4  9
12.Ратар  9        2 2         5  8
13.Банат  9        1 1         7  4
14.Раднички 1927 9        1 1         7  4

ФУД БА Л

СПОРТ

11. КОЛО СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ОБЕЛЕЖИО ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ

БОД ОСТАО НА СТАТИВИ
БОРАЦ (САКУЛЕ) - ВРШАЦ 2:1 (1:1)

Фо
то

: С
по

рт
ск

и м
аг

аз
ин

Јужнобанатски дерби старих 
ривала решио је најискуснији играч 
Вршац јунајтеда  и први стрелац 
екипе Драган Бирђан, поготком из 
једанаестерца у уводним минутима 
меча. Играо се 10. минут када 
је продор Моторова бруталним 
стартом зауставио голман гостију 
Аранћеловић, судија Милановић је 
оправдано показао на белу тачку, 
али је и пропустио да покаже црвени 
картон чувару мреже Радничког. 
Сигуран егзекутор био је Бирђан. У 

32. минуту нови продор по десној 
страни вихорног Моторова и нови 
једанаестерац за Вршац јунајтед . 
Овог пута Бицуљевић је направио 
груб фаул у шеснаестерцу, али је 
прошао без картона. Бирђан је поново 
преузео одговорност, међутим, овог 
пута је Аранђеловић био успешнији 
и прочитао његову намеру.У другом 
полувремену Раднички је имао више 
од игре а шансу утакмице пропустио 
је Форгић 73. минуту после добре 
акције и центаршута Петрића. 

11. КОЛО СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ОБЕЛЕЖИО ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ

БИРЂАН ПРЕСУДИО 
КОВИНЦИМА

БОРАЦ (САКУЛЕ) - ВРШАЦ 2:1 (1:1)

Стадион у Гребенцу, судија: Јован 
Субић (Вршац), стрелац Мрђа у 67. и 
88. минуту

ВУЛТУРУЛ: Антић, Марковић, 
Тадић, Ђурђев, Мазаран, Јовановић 
(од 46. Ј. Попа), Стојшић, Милковић 
(од 84. Путник), Макарун, Јоксимовић, 
Крачуњел

ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, 
Милентијевић, Кусицки, Лазин, 
Ивановић, Живанов, Гуја (од 84. 
Јовичић), Мунћан, Мрђа, Ивановић 
(од 89. Радак)

Фудбалери влајковачког Једиства 
остварили су победу на тешком 
гостовању у Гребенцу где су без 
једног од својих најбољих играча 
Миће Калина, савладали Вултурул 
из Гребенца. Јунак тријумфа био је 

искусни Илија Мрђа, који је головима 
у 67. и 88. минуту решио питање 
победника.

- Важна победа за нас, драго ми је 
што су играчи великим залагањем и 
борбеношћу надокнадили одсуство 
Калина и показали да имамо екипу 
која може да игра на солидном нивоу. 
Искрено, ја сам ову победу очекивао 
имајући у виду квалитет мојих 
фудбалера, рекао је тренер Јединства 
Бата Ракочевић.

ПОЛЕТ - ПАРТИЗАН (ГАЈ) 2:0 (1:0)
Стадион у Избишту, судија: Владан 

Милићевић (Панчево), стрелци: 
Ранимиров у 32, Дубичанин у 53. 
минуту

ПОЛЕТ: Печеновић, Милунов (од 
83. Овчаров), Дубичанин, Петровић, 

Илић, Лазин (од 87. Милан Бранков), 
Јовановић, Балан, А. Ранимиров, 
Крачуњел (од 89. Марко Бранков), 
С.Бранков

ПАРТИЗАН: Ардељан, Миленковић 
(од 85. Лазовић), Луца, Јовановић, 
Фоић, Стефановић, Ракац, Китић, 
Ненадов, Андрејић, Делиблаћанин 
(од 65. Илић)

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ЦРВЕНА ЦРКВА) - ПОТПОРАЊ 0:0

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ђурђев, Д. Пауновић 
(Петровић), М. Марковић, А. Марковић, 
Ђуркин (В. Марковић), Јовановић 
(Милованчевић), Трифуновић, Јездић, 
Таранџа, Несторовић, Г. Пауновић

ПОТПОРАЊ: Балабан, Мунџић, Трњанац 
(Момиров), Јованов, Прошевски, Б. Попов, 
Вучевски, Митић (Секулић), Маринковић 
(В. Попов), Ђурић, Манојловић

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВАЖНЕ ПОБЕДЕ ВЛАКОВЧАНА И 
ИЗБИШТАНА

ВУЛТУРУЛ - ЈЕДИНСТВО (В) 0:2 (0:0)
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Протеклог викенда, у сали 
Хемијско-медицинске школе у 
Вршцу, одржан је традиционални 
меморијални турнир у борилачким 
вештинама “Душан Хеђеши“, у 
спомен преминулом спортисти 
и спортском раднику. Куп није 
био такмичарског карактера, већ 
су борилачки клубови из више 
градова приредили приказе својих 
вештина.
Овом приликом, публика је имала 
прилике да види  импресивне 
приказе вештине 14 клубова из 
10 различитих вештина: карате, 
аикидо, џудо, ђиу ђицу, теквондо 
и мачевање, како спортско тако 
и ренесансно, али и неке мање 
познате; нинђицу, затим претечу 
аикидоа - аикиђицу, па један од 
кунг фу стилова винг-чун и капап 
систем, који потиче од израелских 
специјалних јединица. Сваки клуб 
је имао нешто своје по чему је 
његов приказ био посебан, па су 
тако мајстори из Аикидо-аикиђицу 

клуба Крагујевац разбијали 
црепове, а клуб домаћин, Урбан 
ђутсу показао је одбрану од 
пиштоља, електричног пиштоља, 
палице, ножа и биберног спреја. 
Капап Вукови из Београда и 
новонастали вршачки Теквондо 
клуб Делтиx су извели својеврсне 
перформансе, у којима су 
протагонисти претрпели тешко 
насиље, али су кроз борилачке 
вештине били препорођени 
и повратили, односно стекли 
самопуздање  и осећај личне моћи.  
- Наши суграђани  могу овом 
приликом да виде пуно различитих 
борилачких вештина, да се упознају 
са њима и уоче да је у питању добра 
ствар за њих, њихово здравље и 
лични развој. Не постоје добре и 
лоше борилачке вештине. Могу 
постојати само лоши учитељи, 

а борилачке вештине су све 
добре.- закључује Срђан Ратковић 
организатор овог меморијала.
Ова промоција борилачких 

вештина приредјује се у знак 
сећања на  мајстора џиу џицуа 2. 
дан, и оснивача Вршачког Атлетског 
Клуба 1926,  Душана Хеђешија.

СПОРТ

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (М)
ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ

БАНАТ - СОМБОР 3:0 (25:23, 25:17, 25:11)

Одбојкаши Баната убедљиво су 
надиграли великог ривала у Миленијуму, 
у оквиру 2. кола Друге лиге север 
и сместили су се у врху табеле са 
стопостотним учинком после два 
одиграна кола. Само у првом сету било је 
неизвесности, у остала два доминирали 
су играчи тренера Игора Сантрача. Банат 
у наредном колу гостује у Новом Саду, где 
се у суботу од 13 часова састаје са екипом 
Ботафого.

Резултати 2. кола: Херцеговина - 
Кулпин 1:3, Дунав Волеј - Војводина НС 
Семе (2) 0:3, Младост (НП) - Пролетер 
1:3, Младост (Турија) - Кикинда 3:2, Шид - 
Ботафого 3:1, Банат - Сомбор 3:0.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж)
ДРУГИ ПОРАЗ ОДБОЈКАШИЦА 

ВРШЦА
ВРШАЦ - ОДБОЈКА 013 0:3 (16:25, 18:25, 19:25)

Вршчанке нису добро стратовале у 
новој сезони, посла два одиграна кола 
још увек немају освојен сет. Панчевке су 
славиле у Сали Хемијско - медицинске 
школе максималним резултатом, а у 
наредном колу Вршац гостује у Апатину.

Резултати 2. кола: Младост (НП) - 
Панонија 1:3, Младост (Инђија) - Елан 
0:3, Нови Сад - Рума 0:3, Партизан (С. 
Карловци) - Апатин 3:2, Вршац - Одбојка 
013 0:3, Футог - Волејстарс (Сомбор) 0:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (Ж)
ПРВА ПОБЕДА БАНАТА

БАНАТ - КИКИНДА 3:0 (25:19, 25:13, 25:11)

Одбојкашице баната оствариле су 
прву победу у новој сезони савладавши 
максималним резултатом врло добре 
Кикинђанке. Меч наредног кола 
Вршчанке играју у уторак 1. новембра 
када ће гостовати екипи Бечеја.

Резултати 2. кола: Херцеговина - 
Пролетер 2:3, Житиште - Бечеј 2:3, Банат 
- Кикинда 3:0, Крајишник - Младост 2 
одложено, Инђија слободна. 

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР 

НОВИ ПОРАЗ РУКОМЕТАША МЛАДОСТИ
БОРБА ЗА ОПСТАНАК НА 

ВИДИКУ
ЈЕДИНСТВО - МЛАДОСТ 33:25 (17:9)

Рукометаши Младости после 
пет одиграних кола још увек нису 
освојили ни бод и јасно је да им 
предстоји тешка и неизвесна борба 
за опстанак. У 5. колу Вршчани су 
поражени убедљиво у Новом Бечеју, 
где им у појединим тренуцима није 
било довољно ни два играча више да 
затресу мрежу ривала и да сачувају 
своју.Наредни меч са Врбасом, који 
је требало да се игра овог викенда, 
одложен је на захтев гостујуће екипе 
и одиграће се у уторак у Миленијуму 
са почетком у 20 часова.

Резултати 5. кола: Банатски 
Карловац - Кикинда 30:31, Сивац 
- Херцеговина 26:30, Јединство - 
Младост 33:25, Врбас - Јабука 24:23, 
Црвенка - ЖСК 34:29, Срем - Црвена 
звезда (Мокрин) 30:27

Кошаркаши Вршца савладали су Константин 
у трећем колу КЛС и остварили први тријумф на 
гостовањима. Јунаци победе били су Павловић, 
Савовић, Димић а Александар Мареља је још 
једном потврдио изванредну форму и тренутно 
се налази на петом месту најкориснијих играча 
лиге. 

- Очекивао сам да пребродимо психолошку 
баријеру коју смо имали на почетку првенства, 
одиграли смо концентрисано тридесетак 
минута, мислим да можемо још боље уз дужно 
поштовање екипи Константини за коју мислим 
да ће бити тврд орах за све екипе, рекао је шеф 
стручног штаба Вршца Милан Гуровић.

Концепција игре на којој инсистирате је 
добра одбрана, међутим у Нишу се показало да 
је кључни фактор био квалитетан напад.

- Нападом сам био задовољан још у 
припремном периоду, када смо на свакој 
утакмици постизали око 90 поена и немам 
ништа против, да када имамо дан, на тај начин 
решавамо мечеве. Ипак, инсистирам да све 
полази од добре одбране, јер је то сигурнији 
начин да се дође до победе.

Четворица играча са двоцифреним бројем 
поена јасан је показатељ да је Вршац против 
Константина имао разноврсна нападачка 
решења.

- Од плејмејкера Павковића и Јововића 
захтевам да ставе у функцију све саиграче 
а учинак пре свега Павловића, Савовића и 
Мареље, али и осталих играча говори да су то 
радили на прави начин. Са таквим њиховим 
односом нећемо имати проблема у нападу на 
наредним мечевима.

Како би проментарисали претходно коло, да 

ли је по Вама било изненађујућих резултата?
- Висок пораз Спартака на свом терену може 

се сматрати изненађењем, мада Беовук има екипу 
састављену од искусних КЛС играча. Победа 

Металца над Борцем мене није изненадила јер 
су Ваљевци консолидовали редове и довели 
неколико квалитетних појачања. Тимови у лиги 
су изједначени, мислим да ће побеђивати они 
који се тог дана буду више борили. Рано је још 
правити круг кандидата за највиши пласман, 
закључио је Гуровић.

НОВА ПОБЕДА КОШАРКАША ВРШЦА, ПРВА НА ГОСТУЈУЋЕМ ТЕРЕНУ

СТОТКОМ ПРЕКО ЧАИРА
КОНСТАНТИН - ВРШАЦ 83:101 (29:29, 15:14, 17:25, 22:33)

КО Ш А Р К А ОД Б О Ј К А

Вршчанке су оствариле другу узастопну 
победу захваљујући одличној игри у одбрани у 
другом полувремену када су преполовиле број 
примљених кошева. Најбоља играчица сусрета 
Анђела Радовић била је посебно инспирисана 
против својих Нишлијки, најпродорнија, 
најефикаснија и водила је екипу до заслуженог 
тријумфа. Тренер Данијела Ризвић била је 
задовољна само односом према игри у другом 
полувремену.

- Одбрана у последње две четвртине је 
одраз онога како радимо и како се спремамо 

за утакмицу. Играчице су у тим моментима 
показале висок ниво одговорности у игри 
и концентрације што најбоље сведочи број 
примљених поена., каже тренер Вршчанки.

Колико има утицаја чињеница да још увек све 
играчице нису потпуно спремне?

- Непотребно је помињати колико ће нам 
значити најбоља и најискуснија играчица лиге 
Биљана Станковић када у потпуности санира 
повреду. Међутим, ми смо се и доста касно 
окупили и почели да радимо у овом саставу 
тако да још увек нисмо близу наших правих 

могућности. Задовољна сам напретком у игри из 
утакмице у утакмицу.

Да ли је било изненађења у претходном колу?
- После четири одиграна кола нема 

непоражених екипа што говори да је лига 
веома уједначена па је тешко говорити о 
изненађењима. Мислим да ће на свакој утакмици 
одлучивати борбеност и тренутна играчка 
инспирација, закључила је Ризвићева.

У наредном колу Вршчанке гостују у 
Крагујевцу, где се у суботу, у дворани “Гордана 
Богојевић” састају са екипом Шумадије.

РЕЗУЛТАТИ 3. КОЛА КЛС
Дунав - Младост    80 : 88
Динамик - Тамиш  78 : 55
Константин - Вршац 83 : 101
Борац - Металац  65 : 70
Спартак - Беовук   74 : 94
ОКК Београд - Смедерево 91 : 93
Напредак - Слога  72 : 67

РУ КО М Е Т

ВРШАЦ ДОЧЕКУЈЕ БОРАЦ У ДЕРБИЈУ 4. КОЛА

ЖИГЕРАНОВИЋ ПРВА ПРЕТЊА
Меч Вршац - Борац привлачи највећу 

пажњу јавности у 4. колу КЛС. Чачани су 
прошле сезоне први пут славили у Вршцу, а 
овог пута покушаће да се искупе за пораз пред 
својим симпатизерима. Тренер Гуровић зна од 
кога прети навећа опасност.

- Плејмејкер Радоњић, изванредан шутер 
Мићић и искусни Жигерановић, који има 
евролигашко искуство, ударне су игле Борца. 
Ако њих зауставимо бићемо на добром путу 
да победимо, а нема разлога да не буде тако, 
бићемо концентрисани, играмо пред нашом 
публиком коју позивам да дође у што већем 
броју. Против Динамика публика нам је била 
шести играч, очекујем да се и овог пута заједно 
радујемо, нагласио је Гуровић.

Меч Вршац - Борац игра се у ПЕТАК, у 
Миленијуму са почетком у 18 часова.

Позив Вршчанима: Милан Гуровић (тренер КК Вршац)

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ОСТВАРИЛЕ ПОБЕДУ У ДЕРБИЈУ ПРОТИВ СТУДЕНТА

АНЂЕЛА РАДОВИЋ ИСПРАТИЛА 
НИШЛИЈКЕ

ВРШАЦ - СТУДЕНТ 70:56 (25:21, 6:16, 22:11, 17:8)

РЕЗУЛТАТИ 4. КОЛА ЖКЛС
Краљево - Врбас   60 : 54
Војводина - Црвена звезда45 : 140
Радивој Кораћ - Шумадија  84 : 48
Вршац - Студент  70 : 56
Шабац - Новосадска ЖКА 88 : 76
Спартак - Партизан 1953 61 : 60

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

МЕМОРИЈАЛ “ДУШАН ХЕЂЕШИ”
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