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Колектив и ученици Основне школе 
„Младост“ обележили су школску 
славу Светог Луку, 31. октобра. Његово 
преосвештенство епископ банатски 
господин Никанор, уз саслужење 
свештенства,  резао је славски колач, а ђаци 
су, са својим учитељима и наставницима, 
припремили приредбу.

-Већ осму годину обележавамо школску 
славу онако како доликује, уз резање 
славског колача, кумове, приредбу, каже 
Татјана Дамаскин Мојсе, директорка ОШ 
„Младост“. Ми смо школа која поштује 
традицију и обичаје и желимо то да 
пренесемо нашим ученицима. Задовољни 
смо јер се тог дана окупе наши драги 
гости, дође нам владика Никанор  и у лепој 
атмосфери обележимо школску славу.

И овога пута школа је била препуна гостију. 
Дошли су представници градске власти, 
чланови  Градског већа Маријана Голомеић, 
за образовање, Наташа Маљковић Чонић за 
културу, ЈулкицаМитрашиновић за туризам 
и Дејан Сантрач за спорт. На слави су били 
директори школа, колеге просветари, 
бројни родитељи ђака. 

Кумови славе били су Снежана и Сретен 
Ивановић (родитељи) који су кумство 
за наредну годину предали Катарини и 

Александру Јевдићу, такође родитељима 
ђака. 

Пригодан и леп културно- уметнички 
програм са својим ђацима припремили 
су професори: Маријана Париповић, 
Јадранка Ћулум, Јулијана Мочник, 
Весна Егерић, Александра Милићевић, 
Јасмина Дудић Остојић, Наташа 
Сретеновић, Даниела Радосав Николић. 
За сценографију се побринуо Марио 
Фијатовић, за позивнице Никола 
Митровски, а техничка подршка био је 
Александар Рељић. Као и претходних 
година, ГКУД „Лаза Нанчић“  наступио је на 
крају програма, као поклон професорима 
и ученицима ОШ „Младост“. 

Према речима директорке  Дамаскин 
Мојсе, ове године су у пензију испратили 
учитељицу Славицу Алексић и Радета 
Пилиповића, школског мајстора.

Ј.Е.

УЧЕНИЦИ ОШ „МЛАДОСТ“ ОБЕЛЕЖИЛИ ШКОЛСКУ СЛАВУ

СВЕТИ ЛУКА ЗАШТИТНИК ШКОЛЕУ ШКОЛИ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА 
МОКРОГ ЧВОРА

 РЕШАВАЊЕ 
ДУГОГОДИШЊЕГ 

ПРОБЛЕМА
-Пројекат изградње мокрог чвора 

кошта 7,2 милиона динара - Финансира 
се средствима самодоприноса 

грађана - Пројекат је рађен у складу са 
стандардима за ученике са сметњама у 

развоју, односно за инвалидна лица - 

Проблем адекватног мокрог чвора у ШОСО 
„Јелена Варјашки“ постоји, практично, од 
њеног оснивања, пре четири деценије, јер 
ово је образовна установа чији су ђаци особе 
са посебним потребама. Директор Душан 
Милић већ пар година интензивно ради на 
решавању овог проблема. Пројекат кошта 7,2 
милиона динара,а финансирасе средствима 
самодоприноса грађана. 

-Школа је добила одређена проширења од 
Школе „Олга Петров“, формирале су се нове 
учионице, али мокри чвор некако је стално 
био ван решења, каже директор Милић. 
Покрајинска санитарна инспекција, пре 
четири године наложила нам је да морамо 
да изградимо санитарни чвор. Сакупљање 
потребне документације за изградњу тајало 
је мало дуже, тако да смо марта ове године 
кренули са изградњом. Међутим, кад се почело 
са изградњом темеља, упало се у подрум који је 
био испод зеленог травњака у дворишту. Нико 
то није ни знао. То је изискивало нову дораду 
пројекта, нова средства од 1,1 милион динара. 

Према речима директора, радови су 
уговорени на рок од 60 радних дана са фирмом 
„Бакић колор“, тако да би нови мокри чвор 
требало да буде завршен до краја новембра. 

-Пројекат је рађен у складу са стандардима 
за ученике са сметњама у развоју, односно за 
инвалидна лица, објашњава Милић. У основи 
има 32 квадрата корисног простора и исто 
толико на вишем нивоу, у поткровљу, где ће бити 
две радне просторије. Морали смо да нађемо 
решење да улаз буде повезан са зградом, да се 
не улази из дворишта, споља. То нам је и био 
основни проблем. Морали смо да демонтирамо 
сензорну собу коју смо користили и поново 
ћемо је монтирати у неком другом простору 
у школи. Током извођења радова водимо 
максимално рачуна о безбедности деце, како 
ученика наше школе, тако и „Олга Петров“.  

Школа за основно и средње образовање 
„Јелена Вајашки“ ове године има 79 ученика, 49 
у основном и 30 у средњем образовању. 

-Када је почела да се примењује инклузија 
особа са посебним потребама у основне школе, 
били смо мало забринути, каже директор. 
Међутим, сада се деца враћају у нашу школу, јер 
се она показала као најбоља. Овде су резултати 
деце много виднији. Долазе нам деца у 7. и 8. 
разред која нису ни сва слова научила. Зато је 
много боље да родитељи пошаљу децу у ову 
школу.

Ј.Е.

Акција “Сакупи 
хумани чеп” вршачког 
Удружења параплегичара и 
квадриплегичара “Параквад 
ВШ” успешно се наставља. 
Недавно су се придружили 
и запослени у Полицијској 
станици Вршац.

-Полицијска станица Вршац 
постала је део акције “Сакупи 
хумани чеп” и тако показала 
друштвену одговорност 
према средини, према својим 
суграђанима којима је помоћ 
потребна, каже  Драган 
Виторовић,  председник 

Удружења параплегичара и 
квадриплегичара “Параквад 
ВШ”.  Пластичне чепове свих 
величина, облика и боја 
сакупљају сви полицијски 
службеници и чланови 
њихових породица.  Желим 
да им се захвалим јер ће нам 
тако омогућити да, продајом 
чепова, сакупимо  средства и 
набавимо још неко помагало 
нашим члановима, особама 
са инвалидитетом,  како 
бисмо им олакшали живот и 
свакодневицу учинили лепшом 
и прихватљивијом. 

Виторовић подсећа све 
грађане добре воље који желе 
да се прикључе овој хуманој 
акцији да сакупљене чепове могу 

донети и у просторије Удружења, 
у Булевар Милоша Обилића 10, 
радним данима од 8 до 13 часова.

Ј.Е.

ИЗ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА “ПАРАКВАД ВШ”

УСПЕШАН НАСТАВАК АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” 

Полицијска станица Вршац у хуманој акцији „Параквада ВШ“

 Душан Милић, директор ШОСО  „Јелена Варјашки“

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ “ПАРАКВАД ВШ” 

Даниел и Аида Мохан,  уручили су специјализовани 
трицикл за особе са инвалидитетом члану “Параквада 
ВШ” Илији Стојановићу, дечаку који болује од церебралне 
парализе. 

Према речима Драгана Виторовића, председника 
“Параквада ВШ”, овим гестом породица Мохан је постала 
почасни члан Удружења. Виторовић је нагласио да је ово 
почетак сарадње и заједничких акција и апеловао на 
привреднике, све људе добре воље да им се прикључе и 
следе пример породице Мохан.
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Бројни верници окупили су се да 
дочекају део моштију Преподобне 
Мајке Ангелине Српске које су стигле 
у Манастир Месић у пратњи владика 
и свештенства, у суботу, 29. октобра. 
Ова светиња дар је Епархије Сремске 
и Манастира Крушедол Епархији 
Банатској.  

-Ово  је велики дан за нашу 
Епархију, за духовни препород једног 
народа, каже Недељко Васиљевић, 
протонамесник Епархије Банатске. 
Преподобна мати Ангелина, српска 
деспотица, после разарања града 
којим је управљала, заједно са својим 
мужем Стефаном Бранковићем, 
делила је ту голготу српског народа 
који је живео у изгнанству.  Данас, 
после пет векова, она посећује 
задужбину која је била ктиторска 
обнова њеног сина Јована 
Бранковића. Он је обновио Манастир 
Месић и ово је сусрет мајке и сина 
након пет векова на овом светом 
месту. Ово је значајно и због тога 
што су сада два јубилеја: 500 година 
од упокојења Преподобне Мајке 
Ангелине и 300 година од спаљивања 
Крушедола и свих Бранковића који 
су били тамо сахрањени. Манастир 
Месић је место које је обновљено 
захваљујући задужбини Бранковића, 
молитвено  место које се никада није 
гасило. Када су околни манстири 
губили свој духовни живот, Манастир 
Месић је опстајао, само што је 
променио карактер, од мушког 
дошао је на женски. Сачувао је до 
данас своју духовност, молитвеност, 
истински изражај према Богу. Зато 
смо ми и желели да народ дође 
овде да се заједно сви помолимо 
Богу, Преподобној Мати Ангелини 
и затражимо њено поновно 
заступништво пред Богом за српски 
народ. 

Према речима протонамесника, 
мошти Преподобне Мајке Ангелине 

остаће у Манастиру Месић до првих 
пролећних дана када ће кренути у 
обилазак Епархије Банатске. Верници 
који желе да се поклоне светим 
моштима могу то учинити након 
литургија недељом и празницима. 

Ангелина Бранковић  је потомак 
владарске лозе и ћерка Аријанита 
Комнина, господара Коњуга у области 
Шкумбе (елбасански крај).  Била 
је жена Стефана Бранковића, сина 
српског деспота Ђурађа и снаја 
проклете Јерине. Рођењем је добила 
име које значи анђеоска жена.

У црквеној биографији, житији 
Преподобне Мајке Ангелине, пише 
да јој је живот био необичан и вредан 

поштовања, врло тежак. Надживела 
је мужа, оба сина и кћер Мару. Три 
пута је преносила мошти свога мужа, 
светог Стефана Слепог, два пута сина, 
и то у великој оскудици. За њихове 
кивоте везла је златним и сребрним 
нитима прекриваче. Било јој је суђено 
да живи у најтежем периоду за Србију, 
у раном 15.веку.

Српска православна црква и њени 
верници прослављају Дан Свете 
Мајке Ангелине, српске монахиње, 
деспотице и светице сваког августа и 
децембра. Посебно тих дана верници 
се клањају њеним моштима који, како 
верују, исцељују тело и душу.

Ј.Е.

ДАР МАНАСТИРА КРУШЕДОЛ ЕПАРХИЈИ БАНАТСКОЈ

МОШТИ МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ СТИГЛЕ 
У МАНАСТИР МЕСИЋ

Икона Преподобне Мајке Ангелине

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА 
ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ТЕМА ЗАСЕДАЊА

Одборници Града Вршца заседали су 
у четвртак, 3. новембра, када је „Вршачка 
кула“ већ била у штампи тако да ћемо нашим 
читаоцимакомплетан извештај са седнице дати 
у наредном броју, а сада износимо само тачке 
планираног дневног реда који је предложио 
Јовица Заркула, председник Скупштине Града 
Вршца, за поменуту седницу.

Тема заседања биле су вршачке установе 
културе, руководиоци, статути, као и комисије 
које прате активности градске  управе.

Одборници су се изјашњавали о разрешењу 
директора Градског музеја, о изменама статута 
поменуте установе, али и Народног позоришта 
“Стерија”, Дома омладине, Културног центра 
Вршац, Градске библиотеке,  Туристичке 
организације Града Вршац. 

Међу планираних шеснаест тачака 
предложеног дневног реда нашле су се и 
Комисија за представке и жалбе Скупштине 
Града Вршца, Координациони одбор за надзор 
над прикупљањем и коришћењем средстава 
општинског самодоприноса за изградњу 
канализације, Комисија за доделу награде 
“Никола Брашован”, Комисија за утврђивање 
предлога назива улица и тргова, затим за 
давање мишљења о остваривање  права 
из области борачко - инвалидске заштите, 
Комисија за доделу материјалне помоћи 
ученицима и студентима са територије Града 
Вршца.

Тема расправе одборника градске 
Скупштине било је и именовање чланова 
Управног одбора Предшколске установе 
“Чаролија” у Вршцу и Комисије за комасацију 
пољопривредног земљишта Града Вршца.

Ј.Е.

ИЗ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА ВРШЦА ПОРУЧУЈУ:

ГЛАСАЈТЕ ДА ГРОЖЂЕБАЛ 
БУДЕ НАЈБОЉА 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
Традиционална туристичко- привредна 

манифестација Дани бербе грожђа такмичи 
се за најбољу туристичку манифестацију у 
оквиру акције „Најбоље из Србије“ чији је циљ 
промоција домаћег  туризма.

Туристичка организација Града Вршца 
позива Вршчане и све посетиоце који су у време 
прославе посетили наш град и уверили се у 
квалитет  Горжђебала да гласају за Дане бербе 
грожђа и да ова традиционална манифестација 
понесе титулу најбоље у Србији. Јер, 
Грожђебалу то и доликује зато што је временом 
вршачка Берба прерасла је у велику и веома 
посећену манифестацију која бележи око 
150.000 посетилаца.  Зато посетите линк http://
bit.ly/2eUJAZN и дајте свој глас Данима бербе 
грожђа. Гласање се закључује 6. новембра, а 
награду „Најбоље из Србије 2016“ додељују 
Привредна комора Србије и Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација.

Ј.Е.

Свештенство приноси мошти Манастиру Месић

Сестринство уноси свете мошти у Манастир Месић
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Вршац је по четврти пут 
био домаћин Конференције „ 
WWVršac– Живи локално, ради 
глобално”, која је, протеклог 
викенда у Центру Миленијум, 
окупила око 400 учесника, 
највећих домаћих стручњака из 
области интернета, али и многе 
који тек трагају за мотивацијом, 
инспирацијом и знањем. 

Током два дана одржано је 
дванаест предавања у којима 
су представљене приче које 
покривају све три компоненте 
интернет пословања - 
фриленсинг, аутсоурсинг и 
стартап, а учесници кажу да 
је овакво дружење веома 
значајно и за успостваљање  
нових контаката, као и размене 
мишљења и искуства.

-Оно што нам је посебно 
драго је да наша конференција 
постаје незаобилазни датум за 
многе, крај октобра је унапред 
резервисан за Вршац, каже Иван 
Ћосић, оснивач конференције.  
То им је прилика да се сретну са 
људима који се баве истим или 
сличним послом, поразговарају 
необавезно и размене искуства 
и утиске од последњег виђања. 
Неретко се дешава да се баш на 
нашој конференцији уговоре 
нове сарадње и заједнички 
послови.

Несумњив је значај 
Конференције за интернет 
заједницу у Србији, али 
она је исто тако важна и за 
развој  ИТ живота у Вршцу и 
временом је постала један од 
важних  пословно -туристичких  
догађаја.

-Веома је важно да то није 
прошло незапажено, па тако 
данас имамо значајну подршку 
спонзора, али и локалне 
самоуправе, наглашава 
Владимир Вашалић, оснивач 
конференције „ Живи локално, 
ради глобално”. Када смо 
направили прву конференцију,  
циљ нам је био да у наредних 
пет година, заједно са 
Вршачком онлине заједницом 
направимо ИТ хаб у Вршцу, а 
већ сада смо на корак од тога 

јер ће наш град до краја године 
добити „Стартит” центар”.

Подсећајући на почетак 
пројекта конференције „ Живи 
локално, ради глобално”, Ћосић 
је истакао да су организатори 
тада наишли на податак да око 
80 људи сваког дана напушта 
Србију у потрази за послом 
и одлучили да ураде нешто 
поводом тога. 

-Схватио сам да јако много 
људи одлази, а да са друге 
стране познајем људе који раде 
из Србије путем интернета и 
лепо и пристојно живе од свог 
рада, објашњава Ћосић. Тада 
сам са својим тимом решио да 
промовишемо концепт „Живи 
локално - ради глобално” и да 
пружимо публици прилику да 
чују приче успешних људи који 
тако живе већ неко време.

Током протекле четири 
године одржавања 
Конференције „Живи локално - 
ради глобално” било је око 1.500 
учесника и око 50 предавача. За 
то време значајно се променила 
целокупна ИТ клима у Србији, 
али, кажу организатори,  да још 
увек није довољно и да ће и 
даље радити на томе.

Ј.Е.

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖИВИ ЛОКАЛНО, РАДИ ГЛОБАЛНО”

УЧЕСТВОВАЛО 400 
СТРУЧЊАКА ИЗ 

ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА

ВРШАЦ ДОБИЈА „СТАРТИТ” 
ЦЕНТАР

Вршац је четврти град у 
Србији који ће добити свој 
„Стартит” центар, након 
Београда, Инђије и Новог 
Сада. Отварање Центра 
заказано је за средину 
новембра и то ће бити место 
на коме ће сви они који 
се баве информационим 
технологијама радити, 
учити, организовати 
догађаје, дружити се  и на тај 
начин створити јаку локалну 
ИТ заједницу.

АЈФОН,  ДАР СРЕЋНОМ 
ДОБИТНИКУ

Вип Мобиле подржава 
конференцију од самог 
настанка и један је од 
најважнијих партнера 
вршачке локалне интернет 
заједнице, а Дејан Турк, 
генерални директор ове 
Компаније, извукао је 
срећог добитникаи уручио 
му телефон Ајфон 7. Срећа 
се осмехнула Вршчанину  
Пеђи Грубору, бубњару  у 
локалном бенду. Иначе,  Турк 
је одржао предавање на 
Конференцији испричавши 
личну врло инспиративну 
причу.

Један од најбољих 
атлетичара у вршачкој 
спортској историји био је 
Драган Станојев (1939 - 
2013), професор физичке 
културе, дугогодишњи 
репрезентативац Југославије, 
државни рекордер, члан 
Атлетског клуба „Црвена 
звезда“. Драганов колега и 
пријатељ професор Атанас 
Настовски - Танас  и брат 
Јован Станојев помогли су 
нам да на тренутак вратимо 
сећање на овог врхунског 
атлетичара.

-Драган је поставио 
југословенски државни 
рекорд у трчању на 100 
метара од 10,6 секунди на 
Балканијади у Софији, 1962. 
године, сећа се професор 
Танас. Том приликом уручен 
му је кључ Града Софије. Био 
је сигурно најбољи у историји 
вршачке атлетике, али и међу 
најуспешнијима у тадашњој 
Југославији. Носилац је још 
једног рекорда. Био је члан 
тима који је на Балканским 
играма у Истанбулу, 1963, 
поставио југословенски 
државни рекорд од 41,2 
секунде у штафети 4 пута 100 
метара. 

Према речима професора 
Танаса, Драган је био 
велики таленат и потенцијал 
још као средњошколац и 
касније студент. У то време 
у вршачком атлетском клубу 
били су одлични спортисти: 
Влада Михајловић и његова 
супруга Гизела, Милета 
Адамовић, звани Аћим, 
Цера... И брат Јован се сећа 
да су Драганов таленат за 
атлетику стручњаци запазили 
још док је био члан вршачког 
клуба. Био је и  јуниорски 
првак државе. 

-Као студент, Драган 
је постао  члан Атлетског 
клуба „Црвена звезда“ 
и дугододишњи 
репрезентативац Југославије 
на 100, 200 и 4 х 100 метара, 
подсећа Танас.  И дан данас 
на сајту „Црвене звезде“ могу 
да се пронађу резултати 
покојног Драгана Станојева 
и рекорди на такмичењима у 
земљи и иностранству.  Волео 
сам да идем у Београд и да 

гледам Драганове наступе на 
такмичењима и уживао сам.  
Јер, био је то мој колега, наш 
Вршчанин.

Седам година млађи брат 
Јован каже да је Драганов 
атлетски таленат открио 
професор Милан Ћосић и 
додаје:

- Драган је волео 
атлетику. Био је савестан. 
Устајао је рано, родитељи 
и ја још смо спавали, а он 
је већ увелико трчао по 
стадиону. Био је запажен 
још на првим такмичењима 
у Вршцу, долазили су скаути 
из Београда да га гледају. 
Хтели су да га врбују. Рекли 
су да им се обавезно јави 
кад дође у Београд и упише 
факултет. По завршетку 
Учитељске школе, уписао је 
ДИФ. „Звезда“ је била бржа од 
„Партизана“, узела га је, дала 
му стипендију, хранарину, 
и после пола године постао 
је стандардни државни 
репрезентативац. Запазио 
га је тренер репрезентације 
Аца Маринковић, а 
селектор је тада био Влада 
Илић. За југословенску 
репрезентацију трчао 
је 4 - 5 година. После 
војске, вратио се у Вршац 
и престао активно да се 
бави атлетиком. Покушао 
је да оснује овде атлетски 
клуб, међутим није наишао 
на разумевање. Драганов 
колега са ДИФ-а Бирама из 
Тогоа, позвао га је да оде 
тамо и буде тренер атлетске 
репрезентације Тогоа. Други 
колега, неки Радишић, 

звао га је да иде у тадашњу 
Родезију, сада Јужноафричку 
Републику, да тренира 
државну репрезентацију.  
Међутим, отац се није слагао 
са тим, тако да је Драган 
остао у Вршцу.  Запослио се 
у Гимназији као професор 
физичког, а после је прешао 
у Пољопривредну школу где 
је остао до пензије. Сећам се 
да је Драган одбио и позив да 
буде асистент на факултету у 
Београду. Његов дипломски 
рад на ДИФ-у под називом 
„Спринт на 100 и 200 метара“ 
и данас користе студенти за 
припрему за испит.

И Јован и Танас слажу се 
да је Драганова атлетска 
каријера била кратка, али 
веома успешна. 

- Пратим атлетику, 
био сам живи сведок свих 
тих такмичења и одговорно 
тврдим да нико у вршачкој 
спортској историји није 
остварио тако успешне 
резултате, каже професор 
Танас.  Жао ми је што је 
заборављена једна таква 
атлетска легенда, а Драган 
је то био. Било би лепо када 
би Вршац организовао 
неки меморијал или да 
неки вршачки атлетски 
клуб понесе име Драгана 
Станојева. 

Овај предлог подржао је 
и Јован. Јер,  Драган је, каже, 
много волео свој Вршац, а 
љубав према спорту, посебно 
атлетици, и своје знање 
пренео је генерацијама 
младих Вршчана као 
професор физичке културе. 

Ј.Е.

СЕЋАЊЕ НА ДРАГАНА  СТАНОЈЕВА, ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

ДРЖАВНИ РЕКОРДЕР 
ЈУГОСЛАВИЈЕ НА 100 МЕТАРА

Драган Станојев, врхунски атлетичар

Државни рекордер на 100 метара

Члан државног тима штафете 4х100м
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Вршчанин Срђан Ратковић 
бави се борилачким 
вештинама већ скоро 40 
година. Носилац је највиших  
звања: 10. дан у урбан ђуцу и 
8. дан у ђиу ђици. Остварио 
је лепе резултате као активан 
спортиста, али је много 
успешнија била његова 
каријера тренера.  Оснивач 
је новог стила урбан ђуцу, 
признатог у свету, у 26 земаља.  
Остварени резултати донели 
су му место у неколико Кућа 
славе борилачких вештина, 
од интернационалне, светске, 
европске, до црногорске. Као 
члан поменутих кућа, које 
окупљају највећа имена света 
борилачких вештина, добио је 
лиценцу да отвори Кућу славе 
и части Србије. Желео би да 
то буде у Вршцу, његовом 
родном граду.

Живот сте посветили спорту. Од када 
и ком спорту?

-Почео сам прво џудо да тренирам, 
1978, у „Локомотиви“ код мајстора Чапе. 
Отишао сам због свог пријатеља Славка 
Секулића. И данас смо добри, никада 
се нисмо посвађали. Славко  је врстан 
спортиста, заједно смо и у Кући славе. Кад 
је 1982. у Вршац дошла ђиу ђица, почео 
сам то да тренирам код мајстора Јовице 
Обрадовића. Спортом сам се активно 
бавио до 1991. Било је лепих резултата. 
Ја се бавим,  углавном, самоодбраном. 
Освајао сам 3. и 4. места на такмичењима, 
било је некад добро, некад лоше. Али, 
ја и сада говорим својим ученицима 
да је важно да се боре. Ја сам се борио 
целог живота, током 40 година бављења 
спортом. Сада носим највеће звање: 10. 
дан у урбан ђуцу и 8. дан у ђиу ђици.

Завидне  резултате постигли сте и 
након активног бављења спортом када 
сте постали тренер. Како је то ишло?

-Радио сам и учио од многих тренера. 
Међу њима је Милан Вукоњански Бока, који 
данас држи свој клуб „Самурај“ у Вршцу. Са 
Боком сам „пекао“ свој тренерски занат и 
много научио од њега. Али, учио сам доста 
и одлазећи по свету и гледајући друге 
како раде. Показивали су ми, исправљали 
ме. Самоодбрана је велика, не постоје 
границе, сваки пут када се негде појавимо, 
научимо нешто ново. Свој клуб званично 
сам отворио 2004. Био је то Ђиу ђицу 
клуб „Локомотива“, а папире тог клуба 
дао ми је Бока. Морали смо касније клуб 
да затворимо због неких несугласица, па 
сам папире добио од Жељка Исајлова, 
мајстора ђиу ђице и каратеа који има 
клуб „Вршац“ под којим именом ја данас 
и радим. Тај клуб је регистрован, али сада 

на моје име. Жељко ми је предао клуб јер 
није више могао да ради. Тако се клуб који 
водим данас зове Ђиу ђицу клуб „Вршац“. 

Колико је младих прошло кроз тај 
клуб?

-Током протеклих 12 година прошло 
је око 500 ученика, неки су се задржали 
неко време, а поједини су остали и данас 
и активни су. Један од мојих мајстора Игор 
Буга отворио је клуб, урбан ђуцу секцију у 
Јасенову. Ненад Стојановић, један од мојих 
најбољих и првих великих мајстора, био 
је вице шампион света у ђиу ђици, 2012. 
Немања Петковић је успешно држао клуб 
у Милетићеву, док није отишао на студије. 

Како се организују такмичења 
у овом спорту? Да ли је било неких 
признања, медаља?

-Ми, у принципу, не учествујемо 
на такмичењима у Србији већ само у 
иностранству. Код нас су такмичења, 
углавном, намештена. Ја не желим да моји 
ученици буду повређени. Јер, ако сам их 
спремао и ако се на такмичењу види да 
су добри, а судија поене даје противнику, 
то није уреду. У иностранству то није 
тако. Били смо на интернационалном 
такмичењима у ђиу ђици у Немачкој, свих 
8 такмичара вратило се са медаљама. Где 
год да смо били до сада, ниједан од мојих 
ученика се није вратио без медаље. Почели 
су чак овде да причају да у иностранство 
идемо јер добијамо медаље на поклон. 
Свака медаља је заслужена. У иностранству 
нема намештања. Не може неко да ти 
поклони признање, а 6 судија прати меч. 
Били смо пар пута и на такмичењима у 
Србији, у Шапцу, Пожаревцу, али само и 
првенствено из поштовања према људима 
који то организују.

Већ 4 године редовно идемо у Сплит, 
тамо смо остварили  наше највеће 
резултате. То су Светске игре борилачких 
вештина (WМАG), има по 1.000 учесника. 
Ту мораш да покажеш знање, нема 
намештаљки. Моји такмичари доносили су 
њих 8 по 16 медаља, једне године чак 24, 
јер су се такмичили у ђиу ђици, греплингу 
у кимону, без кимона, у 3 дисциплине. Та 
деца се читаве године спремају за ово 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 25, БРОЈ  451, 11. 
ФЕБРУАР 2000.

ОСАМДЕСЕТИ РОЂЕНДАН 
ПОЗОРЈА

За протеклих осамдесет година рада глумачки 
ансамбл вршачког позоришта поставио је на сцену 
478 премијера, учествовао на бројним смотрама 
у земљи и иностранству, освојио 78 награда од 
којих је најзначајније признање  на Слободарским 
свечаностима у Младеновцу 1989. године. Тада је 
вршачка представа „Код вечите славине“ у режији 
Дијане Милошевић и Јадранке Анђелић проглашена је 
за најбољу у изузетно јакој конкуренцији. 

У народном позоришту „Стерија“ гостовале су 
значајна имена нашег позоришног света: редитељи 
Никита Миливојевић, Милан Караџић, сценографи 
Миодраг Табачки, Владимир Маренић, костимографи 
Милена Ничева Костић и Божана Јовановић као и 
читава плејада глумаца.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 25, БРОЈ  453, 10 МАРТ 2000.

ОСНОВАНО СЕКРЕТАРСКО 
УДРУЖЕЊЕ

На оснивачкој скупштини, одржаној крајем 
прошлог месеца у Хотелу „Србија“ , оформљено је 
Удружење секретарица и секретара  града Вршца.

Поред будућих чланова, секретарица вршачких 
предузећа, скупштини су присуствовали Радојка 
Станојевић, председник Удружења цекретарица и 
секретара Југославије, секретар поменуте струковне  
организације Симо Бајић и Светлана Кркић, уредник 
часописа „Секретарица“.

 - Циљ овог струковног удружења, које окупља 
особе оба пола које раде секретарске послове, јесте 
перманентна едукација кроз различите семинаре и 
предавања на тему комуникације, коресподенције, 
бонтона, каже Радојка Станојевић, председник 
удружења. Она је указала на значај овог тешког и 

ИНТЕРВЈУ
СРЂАН РАТКОВИЋ, ОСНИВАЧ НОВОГ С ТИЛА УРБАН ЂУЦУ, ПРИЗНАТОГ У СВЕТ У:

ПРАВИ БОРАЦ ЈЕ ОНАЈ КОЈИ 
ИЗБЕГНЕ БОРБУ- ТО ЈЕ ФИЛОЗОФИЈА 

БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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такмичење. Док њихови вршњаци шетају 
по кафићима, они вредно тренирају. 
Уложени труд  даје резултате. 

Највише резултате су остварили и ушли 
у Кућу славе моји ученици: моја ћерка 
Нађа Ратковић добила је награду најбољи 
студент године за борилачке вештине 
Куће славе Црне Горе, Јован Василије је 
најбољи пионир, Срђан Марин је награђен 
као старији пионир, Урош Ћирић је 
ученик године. То су награде црногорске 
Куће славе које се додељују на основу 
показаних резултата на такмичењима и 
семинарима које прати Интернационална 
федерација.  Када смо летос на Сребрном 
језеру правили семинар мајстора Кућа 
славних, позив је добило 6 наших чланова 
да дођу у Лисабон да добију награде. Они 
су мајстори - дечји  црни појас. 

Били смо 2 године на европском 
првенству у Брчком, имали смо лепе 
резулате, донели смо медаље, пехаре. 
Крајем месеца позвани смо да идемо у 
Бањалуку на интернационално такмичење 
на које се до сада пријавило 1.600 
учесника. Ићи ћемо као национални 
тим,  заједно чланови нашег, новосадског, 
зрењанинског и пожаревачког клуба и 
борићемо се под заставом Србије.

Ви сте оснивач новог стила који се 
зове урбан ђуцу признатог у свету. Како 
је то све ишло?

-Одлазио сам на семинаре, учио од 
других мајстора и 2007. сам почео да 
скупљам све оно добро што сам научио 
и спојио у нови систем. Говорили су ми 
да то верификујемо да буде наше. Мој 
брат Драгиша, који је у Шведској, све 
је то снимао, како је то све ишло преко 
интернета не знам ни ја, али једног дана 
су ме звали из америчког Будо друштва за 
признавање стилова, председник Џејми 
Харис. Био сам изненађен, хтели су да 
верификују мој стил. Ја сам им послао све 
што су тражили, снимке, и договорили 
смо се да назив буде урбан ђуцу. Јер, они 
мисле да је то што ми радимо добро за 
уличну самоодбрану, што се и показало. 
Чим су они признали стил, 2007, почели су 
да ми стижу позиви из свих делова света, 
од Америке, Европе, до Русије. Урбан ђуцу 
је признало убрзо 26 земаља. Касније сам 
чуо да је Будо друштво врло строго и да 
има изузетан рејтинг у свету борилачких 
вештина. Онда сам почео да путујем 
по свету, да држим семинаре у Каиру, 
Аустрији, Немачкој, Бугарској... Позван 
сам у Израел да у новембру 2017. будем 
30 дана у „Елит“ кампу кравмаге на обуци 
у тој њиховој вештини, а то је велика част 
када те позову, јер строго бирају коме ће 
да открију своју вештину. То је герилска 
вештина позната у свету. Постоје чак и 
услови да не смем више да идем у арапске 
земље и држим семинаре, морам строго 
да водим рачуна коме показујем ту њихову 
вештину. Постајеш, практично, њихов 
инструктор и све радиш под њиховим 
именом. Они даље помно прате твој рад, 
веома су ригорозни. Одлучио сам да идем. 

Члан сте неколико Кућа славе. Шта је 
то и како се тамо долази?

-Члан сам Интернационалне куће 
славе, Европске куће славе и Куће славе 
света, као и Куће части и Куће славе Црне 
Горе. Мој први улазак био је 2014. Тада ни ја 
нисам знао шта је то. Због наших одличних 
резултата у Сплиту, био сам прозван да сам 
ушао у Интернационалну кућу славе чије 
је седиште у том хрватском граду. Нисам 
се ни надао. Добио сам награду мастер 
- мајстор године. Изненадио сам се када 
сам чуо да су ту све познати велики људи, 
Ернесто Хост, највећи светски борац у К1, 
Агата Довдинг, нај фитнес жена, била је 
овог лета наш гост. Ту су највећа имена из 
света борилачких вештина, али и актери 
филмова борилачких вештина, режисери, 
глумци... све што се тиче борилачких 
вештина. Да би ушао у куће славе треба да 
се определиш и бавиш једном борилачком 
вештином, да се одлази на семинаре и 
само тако можеш бити номинован за 
улазак у куће славе. Ту не може да се пише 
молба за улазак, номинују те људи који 
прате твој рад и резултате. Ја могу, као 
члан Куће славе, да предложим некога, 
али комисије проверавају његов рад и они 
одлучују о томе да ли ће постати члан или 
не. Треба лично да дође и прикаже шта 
ради, колико зна. 

Да ли Србија има Кућу славе 
борилачких вештина?

-Нема. Ја сам добио лиценцу да 
отворим Кућу славе и части Србије где 
могу да се пријаве фитнес тренери, 
бодибилдинга, тренери борилачких 
вештина, актери  филмова са борилачким 
и сродним вештинама. То би требало да се 

деси 11. августа 2017. Да ли ће Кућа славе 
и части Србије бити отворена видећемо. 
То зависи од тога да ли ћу добити подршку 
градских власти, јер ја бих желео да то 
буде у Вршцу. Није потребно много пара. 
Градска власт би требало да прими и 
угости десетак највиших функционера 
светске федерације. Када би дошли, 
држали би овде семинаре, Вршац тада био 
најпознатије место у свету борилачких 
вештина, а то се јако прати.  Била би то 
велика част за Вршац.  Али, плашим се да 
мој родни град нема слуха за то и да ће 
седиште Куће славе и части Србије имати 
седиште у неком другом граду. Ја чак 
имам идеју да се церемонија одржи не у 
сали, хотелу, већ на вршачком градском 
тргу да могу да присуствују сви грађани, 
да виде све те спортисте, познате глумце, 
режисере. Ако се то реши, седиште Куће 
славе и части Србије било би 5 година у 
Вршцу, а онда би могло да се преда неком 
другом. Надам се и стварно бих волео да то 
све буде у мом граду. 

Реците нам нешто о свом личном 

животу. Како је он текао?
-Шеснаест година сам у браку са 

супругом Маријаном, Вршчанком, 
девојачко презиме јој је Ивковић.  Иначе, 
заједно смо већ 18 година. Имамо две 
ћерке, Нађу и Мину.  Имам и двојицу 
синова из првог брака, Роберта и Давида. 
Роберт је најстарији. Од њега имам унука 
Рељу. 

У чему је лепота спорта којим се 
бавите?

-Мене је за овај спорт везао адреналин 
који је увек присутан, и данас док радим 
као тренер, не само док сам био активан 
спортиста. Чим уђем у салу, добијам вољу 
за рад, а и сви моји ученици, и мали и 
велики, има их 2 групе, дају ми неки елан. 
У овом спорту је важно бити смирен и 
поштен, а тек онда борац. Јер, највећи, 
прави  борац је онај који избегне борбу. 
То је филозофија борилачких вештина! 
Мислим да је тако и у животу!

Јапанци кажу да ниси борац ако се 
бијеш, ти си борац ако избегнеш борбу.

Јованка Ерски

деликатног позива, који данас није доста признат. 
Секретарска функција изискује широко образовање, 
културу, лепоту опхођења  и професионалност особе  
која се бави оваквим послом, јер гост и пословни 
партнери  у сусрету са секретарима стичу један од 
првих утисака о предузећу.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 25, БРОЈ  454, 24 МАРТ 2000.

ВРАЋАЊЕ СТАРЕ 
ФОНТАНЕ

Радници панчевачког „Војводина пута“ и београдског 
„Ратка Митровића“ користе сваки леп дан како би 
урадили што више од преосталих послова на Тргу Саве 
Ковачевића. Недавно је на Трг враћена стара метална 
фонтана, додуше стотинак метара померена у односу 
на место, тако да се сада налази у самом паркићу код 
аутобуске станице. Фонтана је у међувремену, сређена и 
са завршетком пешачке зоне  биће стављена у функцију. 

У паркићу код аутобуске станице интезивно се ради 
и на изградњи амфитетатра у чијем ће централном делу 
бити летња позорница - павиљон по узору на исти који се 
налази у градском парку.

.

.
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 25, БРОЈ  456, 21. АПРИЛ  2000.

ДЕБИ ОВЕНЧАН ЛОВОРИКАМА
Ученици вршачке Основне школе „Јосиф 

Маринковић“ освојили су два прва места на 44. 
Фестивалу талената  музичких и балетских школа 
Србије. Био је ово такмичарски деби наше музичке 
школе, који је, како говоре остварени резултати, 
протекао изузетно успешно.

-Имали смо част да нашим наступом, као најмлађа 
школа од укупно 600 учесника (60 школа), затворимо 
фестивал у Аранђеловцу 16. априла, каже директор 
проф. Олга Шинковић. Имали смо два представника 
и оба су била најбољи у својим конкуренцијама, 
додаје Шинковић.

Кристина Матијашевић (1989.) је освојила прво 
место у конкуренцији клавириста. Она је наступала 
у класи проф. Дијане Бугарски Мишкељин. Јована 
Дринић (1987) класа проф. Наташе Милосављевић, 
такмичила се у конкуренцији флаутиста и такође 
освојила прво место.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-Рођен сам у Вршцу, 1962. Отац ми се звао Иван, а мајка ми се зове Ержебет. 
Тата Ивица био је дугогодишњи директор мотела Путник код граничног прелаза 
према Румунији.  Имам млађег брата Данијела. Имали смо лепо детињство. 
Завршио сам ОШ „Олга Петров“ и средњу „Никола Тесла“, а после тога трогодишњу 
Угоститељску школу „Паја Маргановић“ у Панчеву. Мој први посао био је у Хотелу 
„Турист“, затим сам 12 година радио у старој аутобуској станици као угоститељ, 
у „Другом октобру“. Још увек сам у истој фирми, али последњих 5 година радим 
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Институт за ратарство и повртарство из 
Новог Сада познат је по понуди свих значајних 
ратарских и повртарских биљних култура које 
се гаје код нас, али и по широкој палети сорти и 
хибрида.

Спреман сортиментом, количином 
и квалитетом, новосадски Институт са 
задовољством дочекује предстојећу сетву 
пшенице. Карактеристика Института је велико 
поклањање пажње технолошком квалитету 
пшенице. Међутим, како је сортимент прилагођен 
различитим употребним вредностима пшенице, 
поред високо квалитетних сорти, Звездане и 
Симониде, Институт нуди и друге  сорте. 

Омиљена код пољопривредних 
произвођача, једна од најприноснијих 
сорти пшенице НС сортимента, али нешто 
лошијег технолошког квалитета је НС 40С. 
Има висок садржај протеина и глутена, али 
нису сви параметри избалансирани. Изузетно 
високог генетског потенцијала, ова сорта 
достиже рекордне приносе код великог броја 
произвођача (преко 9 и 10 т/ха). Нема великих 
захтева према агротехничким мерама. Не 
захтева високе норме ђубрења. Добро се 
бокори. Подноси касније рокове сетве - крајем 
октобра и почетком новембра. Има врло добру 
толерантност на већину значајних болести. 

Нова сорта – Илина. По многим 
карактеристикама слична сорти НС 40С. Врло 
високог генетског потенцијала. Одличне 
толерантности на најраширеније болести и 
врло скромних захтева у погледу агротехничких 
мера (рокови сетве, квалитет земљишта, норме 
ђубрења). Веома добро се бокори, што утиче 

на мању сетвену норму. Да би остварила свој 
висок генетски потенцијал, потребно је 450-500 
клијавих зрна/ха ове сорте.

Победа – сорта која се дуги низ година гаји 
на нашим пољима. Поред широког новосадског 
сортимента, многи произвођачи не одустају 
од гајења ове сорте. Изузетно је адаптабилна и 
одличног је технолошког квалитета.

Ренесанса – стара, добро позната сорта 
новосадског Института. Дуго се задржала 
у производњи због својих агрономских и 
технолошких карактеристика. Рана је сорта. Нема 
великих захтева према условима производње и 
одличног је технолошког квалитета. 

Шта још треба знати о сортама 
пшенице?

НС сортимент уз висок принос карактерише 
и веома добар технолошки квалитет пшенице. 
Зашто је то важно, објашњава др Новица 
Младенов, научни саветник у оплемењивању, са 
Одељења за стрна жита Института за ратарство 
и повртарство у Новом Саду. Сорта је један од 
главних елемената који опредељује висину 
приноса и једини је носилац технолошког 
квалитета. Сејањем неквалитетних сорти, неки 
параметри, као што је садржај протеина, могу 
се побољшати повећањем количине ђубрива. 
Међутим, адекватном агротехником се не 

могу побољшати квалитет протеина, пекарски 
и млинарски параметри. Сорта је носилац 
квалитета. Да би дошло до реализације квалитета 
потребни су одређени временски услови, али на 
првом месту оптимална агротехника. Применом 
адекватних агротехничких мера смањује се 
утицај негативних фактора године, а кроз принос 
се истиче генетски потенцијал сорте и врхунски 
технолошки квалитет. 

Препорука стручњака за предстојећу сетву 
пшенице

Многи произвођачи су демотивисани ниском 
ценом пшенице у 2016. години. Дилема да ли да 
сеју пшеницу ове године или не свакако не треба 
да постоји. Пшеница треба да буде заступљена у 
сетвеној структури. Ова биљна врста од великог 
значаја за људску, па и сточну исхрану, веома је 
важна и у плодореду, у одржавању плодности 
земљишта, а нарочито физичких особина 
земљишта. Сетвом технолошки квалитетнијих 
сорти произвођачи могу постићи бољу цену, 
што је свакако један од мотива за производњу 
пшенице. 

За постизање високог приноса пшенице 
неопходно је поштовање свих агротехничких 
мера. Једино високим приносом се може 
остварити добит у производњи пшенице. НС 
сорте су високоприносне, адаптабилне на 
наше услове производње, на наше типове 
земљишта. Одговарају потребама и навикама 
наших произвођача, а на првом месту постижу 
квалитет у наредној години. 

“Ја живим овде и од ове земље. Сада 
одлучујем какав ће принос бити. НС семе.”

САВЕТИ ИНСТИТУТА ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД 

СОРТЕ ПШЕНИЦЕ ЗА СВЕ НАМЕНЕ - НС СЕМЕ

Програмски савет  медијске куће Радио 
Телевизије Војводина организовао је јавну 
расправу о свом програму у Вршцу, 26. новембра. 
После грађана Сенте и Зрењанина, и Вршчани 
су били у прилици да изнесу похвале, идеје и 
сугестије. Присуствовали су и чланови редакције 
на румунском језику, јер у Вршцу живи  највише 
представника румунске националне заједнице. 
Циљ расправе био је да се чује глас гледалаца и 
њихово мишљење како би се подигао квалитет 
програма ове јавне медијске куће. 

Говорећи о уређивачкој политици и новој 
јесењој програмској шеми, Славица Суботић 
Браун,  в. д директор програма РТВ, нагласила је, 
као приоритет, да испуне сви циљеви и задаци 
који проистичу из карактера јавног сервиса.

Златица Њаради, помоћница уредника 3. 
програма Радија, представила је у кратким 
цртама програмску шему и подсетила на 
традицију дугу више од 60 година, као и да се 
програм одвија на једанаест  језика националних 
мањина чији припадници живе у Војводини. 

Марчел Драган, одговорни уредник 2. 
програма РТ Војводине редакције на румунском 
језику, указао је на проблем који имају гледаоци 
и слушаоци из насељених места Марковац, Мало 

Средиште, Јабланка, Куштиљ, Месић и Сочица 
где има највише румунског живља. У поменутим 
селима нема сигнала  2. програма Телевизије 
Војводина тако да не могу да прате емисије на 
румунском  језику.

Марчел је, такође, истакао да у редакцијама 
на језицима националних заједница програм 

производи мали број људи у односу на потребе 
продукције, па би требало да јавни сервис 
буде изузет из забране запошљавања у јавном 
сектору. 

Миљана Нагловски, уредница културно-
уметниког програма РТ Војводина, изнела је 
планирани програмски садржај своје редакције, 

а Мирчеа Конрад, одговорни уредник радио 
програма на румунском језику,  упознао је 
присутне грађане са програмом на румунском 
језику. Редакција на румунском програм емитује 
у два блока, преподневни и поподневни, а 
два путе недељно емитује се и ноћни програм 
у укупном трајању од 13 сати.  Програм има 
информативни, музичко -забавни, културни, 
образовни, спортски садржај, као и емисије 
намењене најмлађима. 

Уредница Весна Коња говорила је о 
програмима за децу и младе који садржи 
серијале намењене најмлађима, тинејџерима, 
студентима, а који је  наишао  на добар одзив код 
ове категорије гледалаца.

Сви присутни имали су прилику да попуне 
упитник са неколико питања и да на тај начин 
оцене квалитет телевизијског и радијског 
програма РТВ, а модератор скупа била је 
Смиљка Сељин, чланица Програмског савета.  
Грађани су дали своје сугестије, предлоге и 
похвалили програм РТ Војводина, а један од 
закључака јавне расправе у Вршцу био је да 
се предузму активности како би се побољшао 
пријем програма у овом делу Баната.

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНА ОДРЖАЛИ ТРИБИНУ У ВРШЦУ 

СУГЕСТИЈЕ И ПОХВАЛЕ О ПРОГРАМИМА РТВ
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Након два успешна предавања, 
астролози Удружења „Препород 
живота“ боравили су поново у Вршцу, 
29. октобра, у Кантини преко пута 
зграде Електровојводине. И овога пута 
окупио  се велики број Вршчана који су 
имали прилику да бесплатно провере 
положај првог кичменог пршљена атласа 
и саслушају како његов неправилан 
положај утиче на стање организма и 
појаву сметњи и болести.

-Вршчанима смо представили Хјуман 
ап методу (Human up), коју је патентирао 
Предраг Ђорђевић, и показали практично 
и теоријски како та метода масаже потиљка 
функционише, објашњава Вршчанка 
Драгица Мунћан, атласолог београдског 
Удружења „Препород живота“. То је метод 
намештања првог вратног пршљена, 
односно масажа потиљка којом се он 
намешта у правилан положај. Измештање 
атласа је веома присутно, то се дешава 
још у наталном периоду код фетуса, а и 
касније у животу, услед падова, атлас се 
још више дислоцира. 

Према речима Мунћанове, док је 
човек млад, циркулација добра, то се и не 
примети, али с годинама почињу тегобе. 

-Људи који нам долазе најчешће 
се жале на болове у лумбалном делу, 
у врату... додаје саговорница „Куле“. 
Измештеност атласа узрок је 95 одсто 
обољења. Лепе резултате остварујемо 
код повишеног крвног притиска, 
деце са равним табанима, дијабетеса, 
различитих деформитета кичме... Кад 
атлас није на правом месту, мали мозак 
не добија довољно информација о томе 
шта у организму не ради како треба, аон 
контролише рад свих система органа. 
Тако да не може да шаље информације 
да се тај део обнови, лечи, а савремена 
медицина је већ доказала да наше тело 
има комплетну могућност регенерације. 

Кад атлас поставимо на право место, мали 
мозак скенира организам и почиње да 
шаље сигнале да се проблеми решавају. 

Мунћанова објашњава да неправилан 
положај атласа прате и остали кичмени 
пршљенови па се зато јављају сколиозе, 
кифозе, лордозе... криви се комплетна 
статика тела и јављају се болови у кичми, 
куковима...

-Наша сарадница је имала заказане 
операције за оба кука на које није ни 
отишла након намештања атласа, јер није 
имала тегобе, истиче Вршчанка атласолог. 
Статика се мења, тело се исправља, 
болови престају. 

На основу бесплатног прегледа 
атласолог евидентира како је измештен 
атлас. Применом Хјуман ап методе 
опуштају се лигаменти који држе овај 
пршљен вибрационим масажером.

-Не третирамо кост, нема пуцкања, 
ломљења, метода није инвазивна, 
опуштамо лигаменте и када се они 
опусте, атлас сам заузме своје анатомско 
место, наглашава Мунћан. Да би третман 
био завршен, потребно је да се видимо 
после месец, дана, 4 месеца и годину, јер 
атлас има тенденцију да се врати тамо 
где је годинама био тако да неко време 
морамо да га одржавамо на том иделаном 
анатомском месту, док га лигаменти не 
учврсте. 

Мунћанова каже да јој је посебно 
задовољство да ова предавања држи у 
Вршцу, јер то је њен родни град и било 
јој је жао да помаже људима у Београду, а 
да то не пренесе Вршчанима. Атласолози 
Удружења „Препород живота“ долазиће 
и даље због великог интересовања 
Вршчана. Реч је о успешној методи којој су 
се подвргле и јавне личности као што су 
Драган Џајић, Љубивоје Ршмовић, глумци 
Бранко Милићевић и Светлана Бојковић...

Ј.Е.

СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ВРШЧАНА ЗА АТЛАСОЛОГЕ БЕОГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА 
„ПРЕПОРОД ЖИВОТА“ 

 БЕСПЛАТНИ 
ПРЕГЛЕДИ КИЧМЕНОГ 

ПРШЉЕЊА АТЛАСА

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

Атласолог Драгица Мунћан лоцира положај атласа

Културно-уметничко друштво „Петефи 
Шандор“ је прошле суботе организовало 
трећи по реду  дан мађарске кухиње који 
је био отворен за све заинтересоване 
посетиоце. Играо се чардаш уз мађарску 
народну музику и кувано вино. Ово је био 
сјајан догађај како за оне који желе да науче 
више о мађарској култури, тако и за оне који 
су једноставно желели лепо да се проведу.

Богат избор специјалитета

Као и на сваком дану мажарске кухиње, 
нагласак је био на једном аутентично 
мађарском специјалитету-пергелту, који 
је спремио Ференц Тот, један од чланова 
заједнице.  -Пергелт је сличан гулашу, с тим да 
се за разлику од њега једе без тестенине или 
кромпира, и гушћи је. Гулаш је чорбастији, 
док је ово само чисто месо у сафту. Састоји 
се из Свињског месоа, лука,  слатке и љуте 
паприке, млевеног кима, црног вина, соли... 
Крчка се на лаганој ватри, док месо потпуно 
не омекша. Реакције посетилаца на пергелт 
су увек одличне, а дешавало се да цео казан 
не буде довољан.-, истиче кувар. Још једно 
традиционално јело које је неизоставно у 
оваквим приликама је лангош. Могло би 
се рећи да се налик на мекику, с тим што 
је облика палачинке, а редовно се може 
видети и пробати на штандовима у Данима 
бербе грожђа. Ана Бене, једна од чланица 
КУД „Петефи Шандор“, која је учествовала у 
спремању ове гозбе, рекла нам је мало више 
о овоме.- Лангош је нека врста мађарске брзе 
хране. То је разблажено хлебно тесто од 3 
врсте брашна, које се веома танко развлачи 
и пржи у уљу. На њега иду преливи као што 
су домаћи пекмези, или у сланој варијанти 
прелив  од белог лука, павлака, црни лук 
и љута туцана паприка наравно… Овога 
пута смо спремили и кнедле са шљивама, 
односно гомбоце. Гомбоц је традиционално 
јело код Мађара, али је карактеристично за 

целу Војводину. Највероватније је то дошло 
свима нама од Немаца својевремено, будући 
да је тесто са куваним кромпиром, што је 
карактеристично за њих.- објашнава Ана 
Бене. 

Реакције посетилаца су одличне!

Клара Вираг, председница КУД „Петефи 
Шандор“, каже да је првобитна намера била 
да само један у години буде дан мађарске 
кухиње, али након што је први пут организован 
у октобру прошле године, следећи је 
приређен већ пролетос, у мају. -Тежимо да 
сваки пут проширимо асортиман за барем 
једно ново интересантно јело у односу на 
предходни пут, да би се наши посетиоци 
осећали сваки пут све боље.  Будући да је 
било пуно људи који су се добро провели 
и желели да дођу поново, одлучили смо да 
овај догађај организујемо 2 пута годишње. 
Тако смо олучили да организјемо и летњи 
Дан мађарске кухиње, док је ово зимски Дан 
мађарске кухиње.-каже председница КУД-а, и 
додаје - Желели смо да направимо један дан 
када ће сви имати прилике да се упознају са 
мађарском кухињом, али и културом уопште.-

Посетиоци су за дан мађарске кухиње 
могли и да купе специфичне мешавине 
зачина за специјалитете и кувано вино које 
су имали прилику да пробају, као и домаћи 
мед, медењаке, и друге производе чланова 
мађарске заједнице. На питање домаћинима, 
да ли су задовољни резултатима свог  рада 
око овог шармантног, али сасвим сигурно 
организацјиски захтевног догађаја, Ана 
Бене одговара - Задовољни смо! увек смо 
задовољни, јер поред хране ту је и дружење, 
и сусретање са људима које иначе дуго нисмо 
видели. Знамо и да су посетиоци задовољни 
даном мађарске кухиње, јер се увек враћају и 
доводе своје пријатеље. То је већ успех.

В. Јањић

ВРШЧАНИ УЖИВАЛИ У КЛАСИЧНИМ РЕЦЕПТИМА МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ

ДАН МАЂАРСКЕ 
КУХИЊЕ У КУД 

„ПЕТЕФИ ШАНДОР“
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Већина би се сложила са Јелицом 
Грегановић у тврдњи да нема 
много ствари које немају своју 
смешну страну, али врло је мало 
оних који би као она успели да вас 
загрцну од смеха својим погледом 
на њих. И у својој шестој збирци 
прича „Осмех за сваки дан“ коју је 
Лагуна објавила прошле године, 
поново се бави свакодневицом. 
Како каже, Чехов ју је научио да 
су ситнице велике као живот. 
А те ситнице из пера Јелице 
Грегановић, иако универзалне 
и свевремене, потпуно су 
аутентичне и непрепричиве. 

 Јелица Грегановић је и ауторка 
књига „Причи никад краја“ (са 
Горицом Нешовић), „Само да ти 
кажем“, „Од речи до речи“, „Испод 
седмог неба“ и „Љубав и друге 
ситнице“. Такође у Лагунином 
издању, објавила је и сликовницу 
за децу „Мравац Мрав“. Један је 
од оснивача Радија Б92, а писала 
је и за Време, НИН, Студио Б, 
Економист, Банкар, Родитељ 
и Дете, Елле, Шумадија Пресс, 
Политикин Забавник... Као 
најчитанија домаћа блогерка, 
објављује блогове на ВИП Блогу 
Б92 и блогу Издавачке куће 
Лагуна. 

 После шест збирки прича 
намењених одраслима, прошле 
јесени појавио се у Лагунином 
издању „Мравац Мрав“, књига коју 
сте наменили деци. И њу, као и књиге 
које пишете за старију публику, 
одликују неки од ваших заштитних 
знакова, на првом месту духовитост 
и поигравање језиком. Колики је 
изазов био написати дечију књигу? 
Планирате ли још књига за најмлађе? 

- Највећи до сада, јер кад пишете 
књигу за одрасле немате ограничења. 
Када почнете да пишете било шта за децу, 
одједном схватите да морате да мислите 
о стварима које вам до сада нису ни на 
памет падале. Од тога колико је стара 
циљна група за коју пишете до тога који 
је и колики њен фонд речи. Што су деца 
којој сте је наменили млађа, то је посао 
тежи – најтеже је писати за неписмене 
читаоце. Додатна тешкоћа је то што су 
деца немилосрдна публика, њих нећете 
фасцинирати оним: „О овој књизи су 
критичари рекли све најбоље...“. Њих то 
не занима, као ни број до тада продатих 
примерака, њима се књига свиђа или 
не, држи им пажњу или им кажипрст 
креће ка носу, а поглед почиње да тражи 
бољу забаву. Укратко, писање за децу је 
сигурно најтежа литерарна дисциплина. 

Планирам, не само због изазова 
писања за децу, већ и зато што нема 
веће сатисфакције од оне када напишете 
књигу која се деци допада, када видите 
да деца помоћу ње уче да читају, да се 

њоме успављују, уче да говоре, када 
уопште видите дете са вашом књигом у 
рукама. Мало је већих срећа за писца. 

„Мравца Мрава“ илустровао је 
Добросав Боб Живковић. Чини се да 
сте сјајан тандем; ова књига не би 
била иста без његових цртежа? 

- Добар илустратор је заправо писац 
који пише цртањем. Баш зато је Боб 
Живковић илустровао Мравца Мрава. 
Он је наш најбољи илустратор управо 
због тога што је сваки његов цртеж 
прича која може да живи без иједне 
пратеће, написане речи. А, мени је био 
потребан неко ко ће књигу илустровати 
тако да деца „прочитају“ причу само 
гледањем слика. У тој књизи смо и Боб 
и ја написали причу, ја својим речима, 
он својим цртежима који 
деци омогућавају да и она 
испричају ту причу, речима 
која она изаберу, па чак и 
да је допуне или ако желе 
мало промене и радњу. Без 
Боба Живковића, Мравац 
Мрав не би био оно што 
јесте. 

Сви који се баве 
хумором тврде да је то 
врло озбиљан посао. 
Колико је за вас једноставно стално 
изнова засмејавати читаоце? Имате 
ли неки механизам којим „тестирате“ 
духовитост својих прича? 

- Хумор је јако озбиљна ствар, да не би 
остао на нивоу пролазног 
вица или досетке, 
хумор мора да буде реч 
„духовитост“, а њен основ 
је „дух“, морате да имате 
духа за бављење хумором. 
Није лако насмејати 
човека смехом који нема 
временско ограничење. 

Немам механизам, за мене је хумор 
начин писања и живљења. Најбоље 
средство против патетике и најбољи 
критичар стварности, али и најбољи лек 
против ситуација које нам свакодневицу 
чине  нечим што нам загорчава живот. 
Мало је ствари које немају своју смешну 
страну, које се не могу 
„поправити“ осмехом. 

Шта вас засмејава? 
- Као и све друге, 

мене засмејава добар 
хумор, онај који није само 
ситуацијска појава, већ 
и игра језиком и речима, 

уз неопходно располагање широким 
спектром асоцијација. 

Поредили су вас и са Огденом 
Нешом и са Кишоном. А који су писци 
заправо ваша инспирација? 

- Чехов је писац који је сигурно 
оставио и оставља највећи печат у мом 
животу. Од њега сам научила да је овај 
свет састављен од ситница, оних које 
нас спајају кроз простор и време. Велике 
ствари буду и прођу, мале, оне од којих 
се састоје наши животи су увек ту. И ма 
колико изгледале небитне, оне су наша 
свакодневица, оне су крпара живота. 
Чехов, управо због тога, живи и данас и 
живеће увек. Ликове из његових прича 
можете срести око себе, они и данас раде 
у пошти, пролазе поред нас на улицама, 

болују од онога што нас 
мучи, упадају у ситуације 
од којих се стидом црвене 
наша сећања. Од Чехова 
сам научила да је лако 
приметити велико, али 
је тешко видети мало, 
ситницу, и то ситницу од 
које се може направити 
прича, ситницу велику као 
живот. 

Писали сте и у четири 
руке, и то са Горицом Нешовић која је 
као „Најбоља Другарица“ чест актер 
у вашим причама. Ваша заједничка 
књига „Причи никад краја“ дуго је 
била у врху бестселер листа. Како је 

збирка тако интимних 
приповести, које уз то 
носе и јасна обележја 
једне генерације, 
препозната као тако 
универзална? 

- Зато што су то само 
наизглед интимне приче 
које припадају једном 

времену, генерацији. Ако пажљивије 
погледате, видећете да су то приче о 
стварима које се дешавају свима, управо 
горе поменуте ситнице које чине животе 
свих нас, у свим временима. Због тога 
су се читаоцима тако допале, у њима су 
пронашли себе, своја детињства, среће и 

туге, своје животе. 
Један сте од оснивача 

Радија Б92, били сте и 
прва уредница његовог 
и н ф о р м а т и в н о г 
програма. Како гледате 
на све промене које 
су временом задесиле 

Деведесетдвојку? 
- Искрено? Осећам се као мајка 

наркомана, јесам га родила али...и 
волећу га до краја живота, ма колико 
знала за све његове погрешне и погубне 
одлуке. Деведесетдвојка се десила 
сама себи, никакво имагинарно „је“ је 
није задесило. Свако предузеће, сваки 
рад, су људи. Једни људи су направили 
Деведесетдвојку, градили је и изградили 
у оно што је у врхунцу свог сјаја била, а 
онда су дошли и били пуштени да раде 
они који су је сахранили, они који су били 
сушта супротност од првих поменутих. 
Негативна селекција. 

Т.С. 

ЈЕЛИЦА ГРЕГАНОВИЋ: 

МАЛО ЈЕ СТВАРИ КОЈЕ ОСМЕХ НЕ 
МОЖЕ ДА ПОПРАВИ

„Чехов ме је 
научио да је свет 

састављен од 
ситница“ 

БОРБА ЗА ТЕШКО 
БОЛЕСНУ ДЕЦУ 

 На свом блогу сте се 
често бавили и друштвено 
ангажованим темама. Верујете 
ли да јавне личности имају 
могућност да својим ангажманом 
допринесу решавању социјалних 
проблема? Или верујете да имају 
обавезу да то раде? 

- Јавност ваше личности чини 
препознатљивост вашег имена, 
иза ког стоји неки ваш рад који вас 
је издвојио од осталих. Уколико та 
„јавност“ вашег имена има тежину, 
онда и ви некако имате обавезу 
да је делом вратите или узвратите 
онима који су вам је дали. Јавне 
личности сигурно имају могућност, 
али и обавезу да помогну да 
друштво у коме живе и за које 
раде, буде боље. Да, ма колико се 
њихов труд чинио зрнцем песка у 
пустињи, пробају да промене на 
боље. Да дају своје име као улог, 
и помогну некоме чије име није 
познато, јер живот је вредан труда. 
Ја сам у мору оних којима је помоћ 
потребна изабрала најслабију 
карику друштва. Сваког друштва. 
Тешко болесну децу. Дубоко верујем 
да је свако дете злата вредно али и 
борбе до последњег даха. Баш зато 
што деца, за разлику од осталих, 
немају могућност избора али 
имају право, огромно, неупитно 
право да оздраве, да живе, да имају 
детињство и будућност као сва 
друга, здрава деца. Ја не могу да им 
дам све оно чега су та деца вредна, 
али могу да им дам своје име, да 
њиме станем испред њих и пробам 
да се борим за оно што мора да им 
припада – право на живот. 

„Нема веће 
сатисфакције за 
писца него када 
видите дете са 

вашом књигом у 
рукама“ 

„Деведесетдвојку 
је сахранила 

негативна 
селекција“ 
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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

Међународни фестивал класике, 
24. „Вршачка позоришна јесен“ 
завршена је прошлог петка, када 
су најбољима додељене награде, а 
у њихову част одиграна представа 
„Каубоји“ Саше Аночића, у режији 
Кокана Младеновића и продукцији 
Кикиндског позоришта. 

Жири 24. „Вршачке позоришне 
јесени” у саставу: Бранка Криловић, 
позоришни критичар, Ксенија 
Радуловић, драматург и театролог 
и Саша Торлаковић, глумац, 
председник жирија, истакао је 
задовољство што је имао прилику 
да на једном фестивалу погледа 
избор релевантних остварења 
сезоне 2015/2016. године. 

„Ову селекцију одликује пре свега 
храбост; не само у погледу виталне, 
убојите критичности приказаног, 
већ и у оном практичном, 
реализаторском нивоу, чиме је 
избегнута замка обарања квалитета 
фестивала и његовог претварања 
у компромисну променаду 
портабл представа кратког даха. 
То значи да и поред свеприсутне, 
материјалне рестриктивности, 
вршачки Фестивал доводи највећа, 
ансамбл остварења, веома 
захтевних сценских реализација. 
Наслови представа, њихови тимови 
са респектабилним позоришним 
личностима, са највећим глумачким 
именима, са ветеранима и 
талентованим дебитантима, 
затим естетска иновативност 
и високопотентни друштвени 
ангажман, чине да се овогодишњи 
Фестивал доживљава као некаква 
“мајсторица”, односно надметање 
најбољих“, речено је у образложењу 
одлуке жирија. 

Најбољом представом у 
целини проглашена је представа 
„Родољупци“ Јована Стерије 
Поповића у режији Андраша Урбана 
и извођењу Народног позоришта 
Београд. За најбољу режију 
награђен је Кокан Младеновић 
за представу „На Дрини ћуприја“ 
Српског народног позоришта 
из Новог Сада, а ансамбл ове 
представе понео је и специјалну 
награду за преданост, посвећеност 
и спремност да одговори високим 
сценским и естетским захтевима. 
Најбољи глумци овогодишњег 
Фестивала су Нада Шаргин и 
Предраг Ејдус. Нада Шаргин 
награђена је за улогу краљице 
Елизабете у представи „Марија 
Стјуарт“ Фридриха Шилера, режија 
Милош Лолић, Народно позориште 
Београд, док је Ејдус признање 
добио за улогу Гавриловића у 
представи „Родољупци“. Награда за 
младог глумца додељена је Милошу 
Ђуровићу, за улогу Мортимера у 
представи „Марија Стјуарт“. 

Жири 24. „Вршачке позоришне 
јесени“ истакао је да су одлуке о 
свим наградама донете једногласно. 

Т.С. 

ЗАВРШЕНА 24. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“  

ТРИЈУМФ „РОДОЉУБАЦА“  
НАГРАДА ПУБЛИКЕ ПРЕДСТАВИ „ПЕРИКЛЕ“ 

И публика 24. Фестивала одлучивала је о најбољој представи, 
оценивши седам представа које су одигране у такмичарском делу 
оценама од један до пет. Жири публике у саставу: Драгица Станојловић, 
председница, Мирјана Анкић и Сенка Ђорђевић, избројао је гласачке 
листиће и утврдио да је публика највишом оценом од 4,75 оценила 
представу „Перикле“ у извођењу Шабачког позоришта и „Итака 
центра“ Инђија у режији Никите Миливојевића. 

Награђени на 24. „Вршачкој позоришној јесени“ 

„Родољупци“ – најбоља представа Фестивала 

KONKURS
pentru text şi regie

Scena profesionistă în limba română pe lângă Teatrul Popular “Sterija” 
publică pe data de 29 octombrie 2016 Concurs  pentru text şi regie pentru 
anul 2017.

 Ce interesaţi trebuie să predea odată cu propunerile şi speci� caţia 
� nanciară a cheltuielilor.

Propunerile trebuie predate cel târziu până pe data de 15.11.2016 la 
Teatrul Popular “Sterija”, personal sau prin poştă la adresa Svetosavski Trg, 
nr. 6, 26300, Vârşeţ.

Persoană contact: Otilia Pescariu tel. 060/0171021

К О Н К У Р С
за режију и текст

Дана 29.10.2016. године, Сцена на румунском језику при Народном 
позоришту „Стерија“ расписује Јавни конкурс за режију и текст за 
2017. годину. 

Заинтересовани су обавезни да приликом достављања својих 
предлога приложе и финансијску спецификацију трошкова. 

Предлоге доставити најкасније до 15.11.2016. године Народном 
позоришту „Стерија“ лично или на адресу Светосавски трг бр. 6, 26300 
Вршац. 

Контакт особа: Отилиа Пескариу тел. 060/0171021

У суботу, 5. новембра у 
17 часова Удружење „Тачка 
сусретања“ приређује вече 
посвећено азијском филму. 
У оквиру ове вечери биће 
организована трибина, продајна 
изложба књига Филмког центра 
Србије и пројекција филма по 
избору публике. 

Гост вечери посвећене 
азијској кинематографији биће 
Мирољуб Стојановић, уредник 

Сектора за издавачку делатност 
Филмског центра Србије, док 
ће модератор трибине бити 
Часлав Васић, проф. географије и 
филмофил. 

Мирољуб Стојановић је 
рођен 1958. године у Приштини. 
Студирао је светску књижевност 
на Филолошком факултету у 
Београду. Стручни је сарадник и 
уредник издавачке делатности 
у Институту за филм, касније, 

Филмском центру Србије. Бави се 
критиком, филмском теоријом, 
есејистиком и истраживањима. 
Своје радове објављивао је у 
више од 40 стручних часописа, 
дневних новина и периодичних 
публикација. Бављење азијским 
филмом и азијским културама у 
жижи је његових интересовања, 
са посебним акцентима 
на индијском, јапанском и 
тајванском филму. 

Т. С. 

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ОРГАНИЗУЈЕ 

ВЕЧЕ АЗИЈСКОГ ФИЛМА 
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ОТРОВНА И ЛЕКОВИТА КЛАСИКА 
ФОТОРЕПОРТАЖА

Прошлог петка је завршен 24. Међународни фестивал класике 
„Вршачка позоришна јесен“. Под геслом „Класика: и отров и лек“ 
публика је погледала седам такмичарских представа, као и низ 
пратећих садржаја. О најбољима, свој суд су дали и стручни жири 
и публика, а ми вам преносимо делић атмосфере са представа 
које су се ове године нашле у такмичарској селекцији. 

Фото: А. Путник/Народно позориште Стерија
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ОТРОВНА И ЛЕКОВИТА КЛАСИКА 
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1089
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

У Избишту кућа на 
продају, нова градња, 
приземље плус спрат 
100м2, плац 18 ари са 
помоћним зградама и 
баштом. Тел. 064456-01-05.

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Стан  з а издавање 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 013/838-702, 
063/789-1014

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

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

Издајем намештен 
једнособан стан у центру 

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

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

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

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

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

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

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

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

Издаје се дворишни 
стан са одвојеним 
комуналијама у улици Иве 
Милутиновића бр. 56 . Тел. 
060/083-51-34.

Издајем намештен 
трособан стан у 
Првомајској 77 и 
једнособан намештен 
стан. Тел. 837-513, 062/160-
35-25 и 063/877-99-85.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 064/337-23-68.

Издајем намештен 
стан 51 м2 на Новом 
Београду, може и за 
студенте. Тел. 064/ 51-52-
245.

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.

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

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

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

Продајем фрижидер 
„Горење“ са комором. 
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Поштена, радна и 
вредна жена служила би 
и неговала старије особе 
и радила кућне послове. 
Тел. 064/28-10-216.

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

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

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

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

Продајем радио 

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

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

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

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

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

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

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

Купио бих казан за 
печење ракије, пожељно 
широк аплитак, може и 

са нагорелим ложиштем. 
Тел. 064/254-95-95.

Часови немачког 
језика (Бела Црква), 
припрема за полагање 
А1,А2,Б1 испита на Гете 
институту. Тел. 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. 
063/482-418 и 2101-623.

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

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

Цена 50 евра. Тел. 064/186-
52-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА 
ВРШЦА

У периоду од 26. октобра do 1. новембра на територији Града Вршца 
преминуло је 11 лица: 

Бобица Дамјан (1945), Даница Властић (1931), Аурелија Преда (1946), 
Ивана Попов (1970), Милан Бакић (1938), Јаворка лекић (1936), Станојка 
Чукић (1930), Драгица Крстић (1935), Зорица Чејић (1972), Марија 
Вукајловић (1934), Кадивка Томић (1931).

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 
“Иколаин“. Инфрацрвени 
зраци снаге 800W, еко – 
чисто. Тел. 065/33-55-343.

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

Продајем нов 
факс апарат, делове 
за компјутер, раван 
монитор, скенер и 
штампач марке „Епсон“, 
тастатуру и камеру, 2 
тепиха 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.

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

Продајем апарат за 
варење. Тел. 826266

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

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

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

Вршим услужно 
поправку плинских пећи, 
шпорета, бојлера, решоа. 
Врло повољно. Дајем и 
гаранцију. Тел. 2101-623   
063/482-418.

Продајем две нове 
пећи на чврсто гориво, 
половни двокрилни и 
трокрилни прозор са 
ролетнама,  половна 

трпезариска врата, 
мерач притиска и нов 
радио касетофон. Тел. 
064/390-62-76.

Продајем 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.

Продајем фрижидер, 
електрични шпорет, 
регал, сто за телевизор, 
мали прозор са 
шалоном, кревет за 
једну особу без мадраца, 
витрину за књигедве 
дводелне судопере. Тел. 
061/18-44-316.

На продају плински 
бојлер ДДГ, замрзивач 
„Ободин“ и фрижифдер 
„Ободин“. Тел. 063/187-
16-73 и 807-793.

На продају моторна 
тестера „Долман“ 
исправна, краљица пећ, 
плински сат и редуктор, 
бутан боца од 5 кг и 3кг, 
патике кожне број 44, 
бунда крзнена женска 
број 42, јакну женску 
кожну број 44. Тел. 
064/168-58-94.  

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ
Продајем скутер 

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

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

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

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

На продају југо 
корал60. Цена по 
договору. Тел. 060/555-
15-67.

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. 
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, 
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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

Kaд је основана р.к. парохија, Срби им 
уступише споменуту цркву, коју су они по потреби 
проширили. Дозиђивање је обављено 1723. 1) 
Најстарији црквени рачун, који о овоме говори, 
јесте из године 1729. а овога наслова:

„Рачун о црквеном новцу, који је делом од 
славне општине немачког трговишта Вршца, 
ради зидања цркве, 1729. контрибуират, делом од 
дарежљивих људи оферират“

„Поднешен Херманом Шмидом и Јованом 
Андресом, обојица зидари цркве“.

У примању налази се и једна тачка, која овако 
гласи: „Даље, од Андрије Хофбауера, пустињака ф. 
17*15 н.“ А у издавању:

„6. маја, капуцинеру као зидару за његов труд 
2ф., његовим помоћницима 1ф., титул. госп. декану 
по гласу исправе 3ф.“

Текући број 26.“А. Хајнриху Фиргеру, да направи 
први камен у основи 2), 36 нов., и при акордовању 
зидара да зидају основу, за купљено вино, по гласу 
исправе 57 нов.

Потписали су:
(М.П.) Севастијан Ј. Пибергер, (М.П.) В. Ресел с.р. 

местни парох и декан с.р. коморски надуправитељ 
3).

Као што се види из потписа овог рачуна, крајем 
1729. није био више Арцфелд вршачки свештеник, 
већ Севастијан Јос. Пибергер. Он је 23. новембра 
исте године дошао амо на парохију4), а пре тога 
био је администратор парохије у Чакову 5). По 
гласу протокола умрлих, Арцфелд је умро 6. 
новембра 1729. у својој 63. години. Тело му је 
положено у цркву, која се онда истом зидала. 
Његова надгробна плоча налазила се овде све до 
1860. лево од олтара, где је доцније стајало небо. 
На њој је био изрезан путир и и овај натпис:

Cosmophile
Ecce miser me
Petrum .. ioan-
Nem Arzfeldi…
………….
Parochus 6).

Само дозиђивање текло је полако, али 
непрекидно, тако, да се све више и више ближило 
своме крају. Октобра 1730. дакле после 7. 
годишњег зидања, положен је завршни камен. 
Ово је обављено по уобичајном, свечаном начину. 
Кад је 1860. порушена црква, нађен је овај камен у 
основи главног  зида, тамо око олтара, 3 ½ стопе 
дубоко под земљом. У том камену била је утврђена 
једна оловна плоча, 16 ‘’ велика и 3 ‘’ дебела,  на 

којој су с обе стране, невештом руком а латински 
слови, изрезани били натписи, да су се, где – где, 
једва могли читати 7).

На једној страни стајало је:
CLeMente bls qVInto bino pio Del pro
IVre Antlstlte posltVs angVLarlis
Imperante CarLo sexton De HabssVrg HI-
Spaniae HVngarlae et BanatVs LegIsore.
Српски:
„Под побожним, законитим папом Клементом 

дванајстим положен је овај камен рогља за владе 
Карла шестог од Хапсбурга, законодавца од 
Шпаније, Угарске и Баната.“

А на другој страни стајало је:
EX AnseLMI LIbertl Barols a RebentlsCH
totIVs BannatVs Dirlgentls Gratla.
Sub: Seb: Jos: Piberger Archidia: Versezini 8bria. 8)

Српски:
„Милошћу Анзелма, ребентишког племића, 

диригента васколиког Баната, под Јос. Себ. 
Пибергером, архидеканом вршачким у октобру.“

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (44)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 23, БРОЈ  369, 25. СЕПТЕМБАР  1998.

ВРШАц У сЕЋАЊУ
У организацији Центра за савремену културу Конкордија, 

а уз помоћ Отвореног клуба Вршац и Стевана Муњаса, 
Вршчанина који годинама живи у Аустрији, 18. септембра 
у Конкордији отворена је изложба „Вршац у сећању“ - 
оргинални документи и фотографије.

Изложбу је пред бројним посетиоцима отворио Душан 
Белча , књижевник. Он је рекао да је „пред нама једна 
својеврсна изложба сачињена од успомена, а састављена 
с љубављу и пажњом. То је покушај Вршчана Немаца да 
испричају причу о своме граду од кога су физички раздвојени, 
али о коме с правом желе да говоре јер је то и њихов град, 
њихов једини завичај, свет њихових очева и дедова који 
су учествовали у обликовању овог предела, у грађењу 
улица, сађењу винограда и дрвећа, стварању духовног 
света и прослављењу имена Вршца, најзад учествовали и у 
његовој одбрани у давним смутним временима“. Изложене 
фотографије сачуване су по породичним збиркама 

Градски сaобраћај у Вршцу полако се развија и шири, 
али да би он био безбедан потребно је обезбедити и 
одређене техничке услове.  Посебан елемент безбедности 
су аутобуска стајалишта. У овој области законодавац 
је прописао одређене  услове да би се она учинила 
сигурнијим, али ни једно наше стајалиште не одговара 
прописима.

 Посебан случај су оне градске аутобуске станице  које 
су у улицама на магистралним путевима ( у индустријској 
зони, у Улици 2. октобра, Живе Јовановића...) јер су на 
њима путници изложени  опасности. Чест је случај да се 
они провлаче између аутобуса и других возила, затим 
принуђени су да стоје у блату и води јер нема изграђене 
везе између тротоара и аутобуског стајалишта ( пример 
стајалиште код „Хладњаче“). Сем тога стајалишта су у 
многим случајевима постављена на опасним местима  као 
што су кривине, превоји, непрегледна раскрсница.

Стари сат на православном храму Светог Архангела 
Михајла у Уљми огласио се први пут после безмало 
педесетак година, захваљујући донацији Земљорадничке 
задруге „Уљма“ која је финансирала и уградњу механизма за 
дигитално управљање  црквеним звонима.

-Већ годинама помажемо рад Актива жена, Фудбалског 
клуба “Партизан“, кошаркашке екипе, КУД „Бранко Радичевић“ 
у циљу развоја села и квалитетнијег живота мештана, каже 
Драган Попов, директор ЗЗ „Уљма“. Жеља је била да оставимо 
трајнији траг. Тако се родила идеја да се обнови рад црквеног 
сатаи дигитализује звоњава на византијиски или српско –
источни начин који се данас широко примењује у Русији, 
Грчкој и на Светој Гори и Хиландару. Ово је наш допринос 
старој српској изреци „да се обожимо и умножимо“, да се 
црквена звона што чешће оглашавају на радост крштења и 
православних празника.

Православни храм у Уљми је изграђен 1857. године, 
црквени сат је стар 120 година. Поправка сата и уградња 
микрорачунарског управљања вратила је живот старом 
мерачу времена који се сада редовно оглашава сваких 15 
минута. Четири звона на храму до Духова, сеоске славе, 
активирала су се конопцима. Нови систем направљен је тако 
да се не померају звона већ само клатна.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Fr. Eissinger :V.Jahresbericht, str 4.
2) Пређе су сваку већу 

грађевину полагана два основна камена: 
први (lapidesprimas), је већ на почетку 
зидања долазио у основу, други прави 
(lapidesangularis), назват још и „камен 
рогља“, истом кад је зграда била скоро 
готова. На њему је било натписа , он је 

полаган свечано, већином у зиду и може се 
сматрати као „завршни камен“ зграде.

3) A. Vasztis: Denkschrift etc. 
str.18,19.

4) Матрикуле р.кр. парохије
5) Adttáe, sv II.str.445
6) Werschetzer Hauskalender, god. 

I. str. 30 , 31 („Грађење вршачке цркве“)- 

Но приликом рушења цркве год. 1860. 
Арцфелдови земни остаци нису нађени под 
споменутом надгробном плочом.

7) Werschetzer Hauskalender, 
god.1865. стр. 30 Ова, овде описана оловна 
плоча стављена је 1860. у парохијску архиву.

8) Сваки од ових хронистихова 
показује годину, кад је положен камен

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА  ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ,  ГОДИНА 14, БРОЈ 194, 25. АПРИЛ 1988

КАКВА СУ СТАЈАЛИШТА

ВРШАЧКА КУЛА,   ГОДИНА 33, БРОЈ  668, 8. АВГУСТ  2008.

ЗВУК цРКВЕНОГ сАТА ПОсЛЕ 
ПОЛА ВЕКА

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 

Намирнице:
- 10 кг свињске сланине
- 5 кг соли
- 5г туцаног бибера
- 100г мајорама
- 100 г крупније самлевеног 

белог лука
- 5-6 листова лорбера
- 100 г шећера

За производњу чувене Качаревачке 
сланине кољем млађе, меснате свиње, 
расе „ландрас“, тежине од 130 до 140 
кг, из  сопственог товилишта. Бирам 
меснату сланину, дебљине око 5 цм, која 
по правилу има 4 слоја меса, рачунајући 
и горњи слој, такозвано „царско месо“, 
које остаје након вађења ребара. Поред 
ове, користим и потбрушну сланину, са 
пауфлеком.

Сланину после хлађења, обилато 
осолим квалитетном сувом сољу. Потом 

је поспем припремљеним зачинима, 
окренем месо на месо и одложим да 
одстоји, на температури 5 до 8 ºC, три 
недеље. За то време 4-5 пута је досолим, 
а исцеђени месни сок обавезно бацим.

После сољења сланину обавезно 
оперем топлом водом, оставим 24 
сата да се цеди, па унесем у пушницу. 
Димим је доста дуго - око месец  и по 
дана, искључиво буковим дрветом. 

За то време правим паузе, најпре по 
дан, затим два, и на крају три дана. До 
првих топлијих дана чувам је у сувим, 
проветреним и мрачним просторијама, 
а ако претекне, чувам је у замрзивачу и 
преко годину дана.

Славко Ђукић – Качарево
Два прва места (1989. и 1999.) 
на Сланинијади у Качареву

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.

Плодове јабучастог воћа треба, свакако, 
уситнити, или измуљати. Према неким 
стручним мишљењима препоручује се 
одстрањивање дела семенки, а код неког воћа 
(дуње на пример) и дела семене ложе и то због 
штетних састојака које оне садрже.

Због штетног утицаја на квалитет и 
здравствену исправност ракије из крупнијег 
коштичастог воћа, које се подвргава 
ферментацији, обавезно треба уклонити 
коштице.

Овај значајни посао треба обавити уз 
помоћ одговарајућих машина, или ручно, 
наравно ако се ради о мањим количинама 
са малог поседа. За ситњење јабучастог воћа  
најпогоднији је млин чекићар који не оштећује 
семенке. За лакше одвајање коштица (из 
вишње, трешње, кајсије, брескве и шљиве) 
користе се потребне машине мањег или 
веома великог капацитета, које уједно и ситне 
коштичаво воће.

ЧИСТИ ВРИОНИ СУДОВИ

За правилно и квалитетно врење 
(ферментацију) нису погодни давно 
превазиђени, неподобни, често зарђани 
стари судови, дрвене каце, бачве и бурад. 
Они увелико умањују квалитет и принос 
ракије, посебно због непожељног присуства 

кисеоника, штетних мушица, а тиме и 
киселог врења. Отуда за врење треба 
користити, или адаптиране беспрекорно 
чисте и дезинфиковане старе, или претходно 
овињене нове дрвене судове са обавезним 
врањем за истицање угљендиоксида. 
Последњих година увелико се користе 
квалитетни пластични полипропиленски 
вриони судови. Пожељно би било да имају 
одговарајуће поклопце са уграђеним 
отвором за одушку, или бар могућност доброг 
затварања и  практично решење за отицање 
непожељног угљендиоксида по принципу 
експанзионисаног суда, или једноставније 
цигла на поклопац.

ЗАТВОРЕНИ ВРИОНИ СУДОВИ

У многим нашим сеоским домаћинствима 
за врење се користе посебне отворене каце 
и бурад, а то је велика грешка. Тако се губе 
значајне количине алкохола, а присуство 
кисеоника  и сирћетних мушица доноси 
непожељне сирћетне материје.

Да би се ово спречило, ако већ немамо 
модерне врионе судове, с уграђеним одушком, 
добро може да послужи поливинилска фолија, 
или пластични поклопци оптерећени (никако 
херметички затворени) неким теретом.

КАЧАРЕВАЧКА 
СЛАНИНА

МУЉАЊЕ И ОБАВЕЗНО ВАЂЕЊЕ КОШТИЦА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Стадион у Павлишу, судија: Бојан Субић 
(Вршац), стрелци: Јездимировић (аутогол) 
у 35, Радић у 40, Марковић у 45. и 57. за 
Црвену звезду, Јовановић у 71. за Партизан

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, 
Јовановић (од 61. Веселиновић), Борић, 
Ратковић, Олујић, Радић (од 68. Гвозденов), 
Делкић, Месарош (од 47. Дрндарски), 
Чејић, Марковић, Војнов

ПАРТИЗАН: Атанацков, Р. Побра, 
М. Побра, Јездимировић, Јефтић, 
Младеновић, Попов, Бану, Живојнов, 
Николин, Јовановић

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - СЛОГА (Б.Н.СЕЛО)
 1:0 (0:0)

Стадион у Влајковцу, судија: Иван Јокић 
(Вршац), стрелац: Урош Лазин у 89. минуту

ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, 
Кусицки, Милентијевић, Лазин, 
М.Ивановић, Живанов, Д. Ивановић (од 90. 
Јовичић), Гуја, Мрђа, Мунћан

СЛОГА:Стајчић, Личина, Самац, Јовић, 
Шево, Јаковљевић, Миловац, Зелић (од 90. 
Милосављевић), Митровић, Јовић (од 61. 
Петковић), Обрадовић 

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
ПОТПОРАЊ - БАНАТ (ИЛАНЏА) 

3:1 (0:1)
Игралиште у Потпорњу, судија: 

Марчијан Клепан (Алибунар), стрелци: 
Бихлер у 48, и 78. и Влада Попов у 71. 
минуту из једанаестерца за Потпорањ, 
Бакурски за Банат.

ПОТПОРАЊ: Балабан, Мунџић, Стојанов, 
Јованов, Бихлер, Прошевски, Митић (од 
46. Трњанац), Вучевски, Оморац (од 74. 
Секулић), Манојловић (од 46. Попов), 
Ђурић

БАНАТ: Ракић, Живојнов, Лалић, Грујић, 
Куља, Војнов, Стојмиров, Бакурски, Томин, 
Јанков, Станисављев

Фудбалери Вршца наставили су серију 
одличних партија на Градском стадиону 
и остварили убедљиву и важну победу 
против Радничког из Нове Пазове. Јунак 
победе био је нападач Никола Вукић, 
стрелац другог поготка, мада честитке 
за одличну игру заслужују и Рокса и 
Митровић. Овог пута у идеалном тиму кола 
у избору најутицајнијег српског спортског 
листа, “Спортског журнала”, нашли су се 
Вуковић и Митровић.Изабраници тренера 
Горана Мрђе на тај начин вратили су се 
у горњи део табеле и са великом дозом 
самопоуздања путују у Нови Сад, на мегдан 
фењерашу Црвеној звезди.

- Резултатом сам задовољан, победа 
је могла бити и убедљивија да смо 
искорстили пенал и још неколико добрих 
прилика. Међутим,видим још пуно 
простора за напредак у нашој игри што 
нам је задатак у наредном периоду, рекао 
је шеф стручног штаба Вршца.

Да ли је и у којој мери одстрањивање 
Тимића из клуба утицало на екипу?

- Тимић је бесумње квалитетан играч, 
опасност за све екипе у нашој лиги, наша 
игра је без њега изгубила на квалитету. 
Међутим, његово проблематично 
понашање ја као тренер не могу да 

оправдам и подржао сам одлуку клуба 
да играч, ма ко он био, не сме тако да се 
понаша. У спорту се много пута потврдило 
правило да се без свакога може.

Шта је најјачи утисак 12 кола?
- На мене је посебан утисак оставила 

убедљива победа Борца из Сакула у Старим 
Бановцима против Дунава. Не могу да 
кажем да сам изненађен јер знам квалитет 
Борца који може да претендује на сам 
врх. Да ли ће у томе успети, не знам, али у 
сваком случају победа у дербију на страни 
је велики резултат. Победом Зрењанинаца 
у Шиду мало се закомпликовала ситуација 
на зачељу табеле.

Каква је ситуација у тиму уочи 
гостовања у Новом саду?

- Имамо великих кадровских проблема 
јер не можемо да рачунамо на “пожутеле” 
Бабића и Радовановића. На жалост, више 
не можемо да рачунамо ни на Хасанагића, 
који је напустио клуб. Под знаком питања 
је и дефанзивац Ђурић, који се повредио 
у 20. минуту против Радничког, али ту је 
ситуација лакша јер се враћа Јанковић. 
Сем тога морамо бити изузетно опрезни 
јер имам информације да је терен Црвене 
звезде изузетно лош па нас очекује веома 
тежак посао у Новом Саду.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 12. КОЛО

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

Табела: 
1.Братство 1946 11       8 2          1 26 
2.Омладинац 11       8 0          3 24 
3.Дунав  12       7 2          3 23 
4.Борац (С) 11       6 4          1 22 
5.Бачка 1901 11       6 2          3 20 
6.Вршац  12       6 0          6 18 
7.Раднички (СМ) 11       4 3          4 15 
8.ТСЦ  11       4 2          5 14 
9.Цемент  12       3 4          5 13 
10.Железничар 11       2 5          4 11 
11.Раднички (Ш) 11       3 2          6 11 
12.Слога  11       1 6          4  9 
13.Раднички (НП) 11       2 3          6  9 
14.Раднички (Зр) 11       2 3          6  9 
15.Црвена звезда (НС)11    1 4          6  7

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 12. КОЛО

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

Табела: 
1.Козара  12    10 0         2 30
2.Динамо 1945 12      9 2         1 29
3.Полет (Н) 12      7 1         4 22
4.Јединство (НБ) 12      6 2         4 20
5.Пролетер (БК) 12      6 2         4 20
6.Будућност (СЦ) 12      5 4         3 19
7.Вршац јунајтед 12      5 3         4 18
8.Раднички (С) 12      5 2         5 17
9.Војводина 1928 12      5 2         5 17
10.ЖАК  12      5 2         5 17
11.Раднички (К) 12      5 1         6 16
12.Слобода 12      5 1         6 16
13.Јединство (БК) 12      4 1         7 13
14.Славиа 12      3 2         7 11
15.Слога  12      2 3         7  9
16.Долина 12      0 0       12  0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 12. КОЛО

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

Табела: 
1.Младост (О) 12      9 0          3 27
2.БАК  12      8 3          1 27
3.Војводина (С) 12      8 2          2 26
4.Јединство Стевић 12      6 3          3 21
5.Јединство (В) 12      6 3          3 21
6.Полет  12      5 4          3 19
7.Слога (БНС) 12      6 0          6 18
8.Стрела  12      6 0          6 18
9.Црвена звезда 12      4 4          4 16
10.Борац (Ст) 12      4 2          6 14
11.Југославија 12      3 3          6 12
12.Будућност (А) 12      3 3          6 12
13.Војводина (Ц) 12      3 2          7 11
14.Партизан (У) 12      3 1          8 10
15.Вултурул (-6) 12      4 1          7  7
16.Партизан (Г) 12      2 1          9  7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК10. КОЛО

Борац (ВС) - Добрица   6 : 0
Дунав - Раднички 1927   3 : 0
Владимировац - Ратар   4 : 0
Потпорањ - Банат   3 : 1
Борац (ВГ) - Војводина (ЦЦ)  2 : 3
Партизан (К) - Караш (К)  1 : 1
Шевац – Хајдучица   0 : 0

Табела: 
1.Војводина (ЦЦ) 10     6 3       1 21
2.Борац (ВС) 10     6 2       2 20
3.Хајдучица(-1) 10     6 2       2 19
4.Потпорањ 10     5 2       3 17
5.Караш (К) 10     5 2       3 17
6.Шевац  10     5 2       3 17
7.Дунав  10     5 2       3 17
8.Борац (ВГ) 10     5 1       4 16
9.Партизан (К) 10     3 3       4 12
10.Владимировац 10     3 3       4 12
11.Добрица 10     3 2       5 11
12.Ратар  10     2 2       6  8
13.Банат  10     1 1       8  4
14.Раднички 1927 10     1 1       8  4

ФУД БА Л

СПОРТ

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ШЕСТО ПОБЕДУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ПОВРАТАК У ГОРЊИ ДОМ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (НП) 2:0 (1:0)

Фудбалери Вршац јунајтеда 
освојили су бод на гостовању 
у Ковачици, али су пропустили 
прилику да кући донесу сва три. 
Изабраници тренера Мише Бељина 
почели су одлично, повели у 18. 
минуту голом Миљана Јовановића 
и имали предност све до пред крај 
утакмице. У том периоду створен 
је велики број прилика које нису 
реализоване а право је чудо шта у гол 
нису успели да претворе Ћулибрк и 
Моторов. 

- Имали смо посед лопте преко 80 
одсто, стварали и пропуштали шансе, 
али у фудбалу нема уметничког 
дојма, важан је резултат и постоји 
неписано правило, да се промашаји 

кажњавају, рекао је шеф стручног 
штаба Вршац јунајтеда. 

Казна за промашаје Вршчанима је 
стигла у 85. минуту када је домаћи 
тим стигао до изједначења. 

Тренер Бељин осврнуо се на 
дешавања у 12. колу.

- Постигнути су углавном 
очекивани резултати, није било 
никаквих изненађења. Мислим да ће 
после наредног кола бити јасније да 
ли ће се трка за сам врх наставити 
у двоје или ће се водећем тандему 
придружити и Полет из Накова. Нас 
очекује важан меч против Кикинђана 
јер би освајањем сва три бода 
направили важан корак ка горњем 
дому, закључио је Бељин.

ФУТСАЛ, ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ПРВИ ТРИЈУМФ 
ФОРУМА
ФОРУМ - БЕЧЕЈ 7:4 

Вршчани су после два нерешена 
резултата остварили прву победу ове 
сезоне у Другој лиги Војводина. Форум је 
био бољи од Бечеја а голове су постигли: 
Јанковић и Богдановић по два, Рашић, 
Везмар и Борковић. У наредном колу 
Форум гостује у Србобрану.

Резултати 4. кола: Форум - Бечеј 7:4, 
ТФК (Темерин) - АПА ФУТСАЛ (Апатин) 5:1, 
Викинг (Рума) - Интернационал (Нови сад) 
1:7, Хајдук (Кула) - Србобран 3:3

Табела: 1. ТФК 12, 2. Интернационал 
9, 3. Викинг 7, 4. Форум 5, 5. Србобран 4, 
6. Бечеј 3. 7. Апа Футсал 3. 8. Хајдук 2, 9. 
Краљевићево 0.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РЕМИЗИРАО У 12. КОЛУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

ПЛАЋЕН ДАНАК ПРОМАШЕНИМ ЗИЦЕРИМА
СЛАВИА - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 1:1 (0:1)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

НОВА ПОБЕДА ВЛАЈКОВАЧКОГ ЈЕДИНСТВА, ТРИЈУМФ 
ПАВЛИШАНА У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - ПАРТИЗАН (УЉМА) 4:1 (3:0)

Голгетер: Вуко Марковић (Црвена звезда 
Павлиш)

У форми: Никола Вуковић (ФК Вршац)
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Прошлог викенда одржан 
је један од најјачих турнира у 
Европи “Трофеј Галеб”, на којем је 
учествовало 1.200 такмичара из 50 
земаља. Еурошпед  је наступио са 
11 такмичара: Дамир Фејзић, Стојан 
Рабијац, Јована Атлагић, Ненад 
Марјанов, Велимир Величковић, 
Миљана Стефанов, Тамара Жарков, 
Вукашин Варда, Никола Лончар, 
Невена Јовановић и Андреа Грбић.

Медаље су освојили Тамара 
Жарков (-41 кадет, бронза), Вукашин 
Варда (-33 кадет, бронза) и Миљана 
Стефанов (-44 јуниор, сребро).

- Задовољан сам наступом 
најмлађих чланова, старији су 
подбацили. Рабијац је испао у 
првом, Фејзић у другом колу. 
Јуниори су мало чували снагу за 

предстојеће Светско првенство 
у Канади, рекао је тренер Марио 
Дујић.

Успеси кадета: Вукашин Варда и 
Тамара Жарков са својим тренером.

СПОРТ

БАНАТ ЛИДЕР 
ДРУГЕ ЛИГЕ СЕВЕР

Резултати 3. кола:
 Сомбор - Херцеговина   0 : 3, 
Ботафого - Банат   0 : 3, 
Кикинда - Шид    3 : 1, 
Пролетер - Младост   2 : 3, 
Војводина 2 - Младост-Експанс  1 : 3, 
Кулпин - Дунав    1 : 3.

ОДБОЈКАШИЦЕ 
ВРШЦА И ДАЉЕ БЕЗ 

ОСВОЈЕНОГ СЕТА
Резултати 3. кола:
Волејстарс - Младост (НП)   2 : 3,
 Одбојка 013 - Футог вест   3 : 1, 
Апатин - Вршац    3 : 0,
 Рума - Партизан   0 : 3, 
Елан Волеј - Нови Сад   1 : 3, 
Панонија - Младост (И)   3 : 0

РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ ПРЕКИНУЛИ СЕРИЈУ 
ПОРАЗА У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ СЕВЕР

ПРВА РАДОСТ ВРШЧАНА
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) – ВРБАС ПЕТРОЛ 28:27 

(14:12)
Хала Миленијум, гледалаца 500, судије: 

Тарајић, Андоновски (Панчево)
Седмерци: Младост 1(1), Врбас 4(2), 

искључења: Младост 4, Врбас 8 минута
МЛАДОСТ: Керчу, Костић 4, Дудић, Јоловић, 

Столић 2, Гачевић 8, Д.Раковић 9 (1), Вит, 
Милосављевић, Петровић, Тимотијевић, 
Бранков 4, Велковски 1, Спремо, Максимовић, 
Н. Раковић

ВРБАС ПЕТРОЛ: Бабић, Џабасан 2, Вујичић, 
Самарџић 4, Миловић 1, Босанчић 4, Говедарица 
5, Вујичић, Ђукић, Мићуновић, Шајин 1, Мијат 
Килибарда, Милутиновић 5, Момић, Матија 
Килибарда, Мартин Килибарда 5

Кретање резултата: 3:2 (5), 7:4 (10), 9:5 (15), 
10:6 (20), 12:10 (25), 14:12 (30), 17:14 (35), 18:16 
(40), 23:19 (45), 25:23 (50), 26:25 (55)

Рукометаши Младости су после шест 
недеља такмичења у Првој лиги Србије коначно 
забележили први тријумф. У занимљивој 
утакмици, не превише квалитетној, али 
неизвесној до последњег секунда, Вршчани 
су савладали Врбашане и побегли са зачеља 
табеле. Младосташи су током читаве утакмице 
имали резултатску предност, неколико пута били 
су близу да преломе меч у своју корист, али им 
ни 4 поготка предности у првом полувремену, 
(6:2 и 10:6), ни пет у другом (23:18 и 24:19), није 
било довољно да уђу у мирну завршницу. Врбас 
је у 56. минуту дошао до изједначења (26:26), 
резултатска клацкалица трајала је до последњих 
тренутака, када је млади репрезентативац 
Србије Спасоје Гачевић,  шутем са девет метара 
постигао победоносни погодак за Вршчане. 
Врбашани у преосталих 30 секунди нису успели 
да узврате и угрозе заслужено славље домаћих.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО
Младост – Врбас Петрол 28:27, 
Херцеговина (Сечањ) – Јединство 
(Н. Бечеј) 29:25, Кикинда – Црвена 
звезда (Мокрин) 30:28, Јабука – 
Црвенка 17:21, ЖСК (Жабаљ) – Срем 
(С. Митровица) 32:25, Банатски 
Карловац – Сивац 41:32

Табела: 1. Кикинда 12, 2. Црвенка 10, 
3. Херцеговина 10, 4. Б. Карловац 8, 
5. Јединство 8, 6. Врбас 6, 7. Сивац 5, 
8. ЖСК 4, 9. Срем 4, 10. Јабука 3, 11. 
Младост 2, 12. Црвена звезда (М) 0.

Вршац је у сјајној кошаркашкој представи 
у Миленијуму, положио на плећа још једног 
великог ривала. У дербију 4. кола КЛС играчи 
тренера Милана Гуровића славили су велику 
победу против чачанског Борца и то после 
преокрета у другом полувремену.

Дерби је имао уводну резултатску 
клацкалицу, заплет на полувремену, расплет у 
последње две четвртине и коначно, свог јунака, 
Милоша Димића.

Тренер Вршца Милан Гуровић, упркос 
победи није био задовољан игром своје екипе 
у појединим деловима меча и проанализирао је 
резултате овог кола:

- Једино изненађење за мене је победа ОКК 
Београда у гостима јер сматрам да Беовук има 
тим за сам врх табеле. Смедерево има млад тим, 
форма им варира и њихов пораз од Напретка, 
после победе на гостовању у прошлом колу, 
није изненађење. Спартак је победом у Ваљеву 
показао да је најквалитетнији у лиги, са сјајним 
стрелцем Пуљком, против кога нас чека тежак 
меч у наредном колу. 

У СПЕКТАКУЛАРНОМ ДЕРБИЈУ 4. КОЛА КЛС ВРШАЦ У МИЛЕНИЈУМУ САВЛАДАО ОДЛИЧНУ ЕКИПУ ЧАЧАНСКОГ БОРЦА

ЈОШ ЈЕДНА ДРАМА СА ХЕПИЕНДОМ ВРШАЦ – БОРАЦ 92:88 (20:24, 21:27, 30:20, 21:17)

КО Ш А Р К А ОД Б О Ј К А

Кошаркашице Вршца су максимално озбиљно 
приступиле утакмици у Хали “Гордана Богојевић” 
у Крагујевцу што им је омогило да лако и 
убедљиво тријумфују против Шумадије. Терет су 
равноправно поделили сви главни носиоци игре, 
а стручни штаб је имао и могућност да пружи 
прилику и играчицама које су у досадашњем 
току првенства имале мању минутажу.
- Честитке девојкама на ангажовању, рано 
смо стекли предност и успели да је одржимо 
током целе утакмице. Имали смо могућност да 
приштедимо снагу за дерби са Црвеном звездом 

па су шансу добиле играчице које су мање 
играле, истакла је Данијела Ризвић.
Како би прокоментарисали 5. коло? Да ли је било 
изненађења?
- Највеће изнанђење по мени је тријумф Шапца 
у Нишу против Студента. Такође, тријумф Кораћа 
против Црвене звезде нисам очекивала. У 
осталим мечевима постигнути су углавном 
очекивани резултати, мада опет понављам да је 
ове сезоне лига врло уједначена и да се ниједан 
исход не може сматрати сензационалним.
Следи нови дерби пред домаћом публиком, како 

се спремате за Црвену звезду и од кога прети 
највећа опасност?
Екипа Звезде је млад тим, заједно играју 
годинама и то им је највећа предност. Ми ћемо 
се припремити што боље можемо за ту утакмицу 
и дати све од себе као и увек. Предност домаћег 
терена уз подршку наше публике, коју овом 
приликом позивам да дође у што већем броју 
и подрже девојке, сматрам једним од наших 
највећих адута, закључила је Ризвићева.
Дерби меч 6. кола ЖКЛС игра се у суботу у 
Миленијуму са почетком у 18 часова.

РЕЗУЛТАТИКЛС  4. КОЛО
Младост - Слога  80 : 76
Смедерево - Напредак  88 : 98
Беовук - ОКК Београд 93 : 96
Металац - Спартак 80 : 85
Вршац - Борац  92 : 88
Тамиш - Константин 97 : 81
Дунав - Динамик  63 : 78

РУ КО М Е Т

МИРКО ЂЕРИЋ НОВО ПОЈАЧАЊЕ
Управа Кошаркашког клуба Вршац у среду 

је завршила све формалности око ангажовања 
великог појачања, некадашњег младог, сада 
потенцијалног сениорског аустралијског 
репрезентативца Мирка Ђерића. Ђерић 
је дошао из ФМП-а, игра на позицији бека, 
висок је 194 сантиметара. 2012. године избио 
је у жижу кошаркашке јавности када је у 
полуфиналу светског јуниорског првенства за 
играче до 17 година Хрватима убацио седам 
тројки. У питању је један од најталентованијих 
светских бекова, био је на списку жеља 
београдског Партизана. Ђерић има право 
наступа већ вечерас, у 5. колу против 
суботичког Спартака.

Одличан шутер: Мирко Ђерић (КК Вршац)Егзекутор: Милош Димић (КК Вршац)

ИЗАБРАНИЦЕ ТРЕНЕРА СТЕЛЕ БОШЊИЋ И ДАНИЈЕЛЕ РИЗВИЋ ПОДЕЛИЛЕ МИНУТАЖУ И ЧУВАЛЕ СНАГУ ЗА 
ДЕРБИ СА ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ

ВРШЧАНКЕ СИГУРНИМ КОРАКОМ 
КРОЗ КРАГУЈЕВАЦ

ШУМАДИЈА - ВРШАЦ 63:73 (13:21, 13:15, 15:21, 22:16)

РЕЗУЛТАТИ ЖКЛС 5. КОЛО
Партизан - Краљево 59 : 52
Новосадска ЖКА - Спартак 42 : 81
Студент - Шабац  61 : 77
Шумадија - Вршац  63 : 73
Ц. звезда - Радивој Кораћ 74 : 75
Врбас -  Војводина 98 : 67

ТА Е К В О Н Д О
ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ВРШЧАНЕ НА 

“ГАЛЕБОВОМ ТУРНИРУ”
Вршчанин Горан Ђурковић  

победник је Суперфинала 
Светског купа у прецизном 
слетању на циљ, позивног 
такмичења које је протекле 
недеље одржано у кинеском 
граду Хангжоу. Вршчанка 
Тамара Костић, на истом 
такмичењу заузела је друго 
место у женској конкуренцији.

На такмичењу је 
учествовало по 10 најбољи 
пилота из  Европе, и Азије 
као и 10 најбољих из Кине. 
Опширнији извештај о новом 
успеху наших параглајдериста 
објавићемо по њиховом 
повратку из Кине.

Круна сезоне: Горан Ђурковић и 
Тамара Костић

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г
ГОРАН ЂУРКОВИЋ ПОБЕДНИК СУПЕРФИНАЛА СВЕТСКОГ КУПА У КИНИ 

КРУНА СЕЗОНЕ НАЈБОЉЕГ СРПСКОГ 
ПАРАГЛАЈДЕРИСТЕ
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