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ПОКРЕТНИ ПОШТАНСКИ
ШАЛТЕР И У
ВРШАЧКИМ СЕЛИМА
ЈП “Пошта Србије” покренула је акцију
“Покретни поштански шалтер” и у том
циљу су у Палати Србија, у четвртак,
10. новембра 2016. године, потписани
протоколи са локалним самоуправама.
Циљ ове акције је да у заједничкој
сарадњи локалне самоуправе, државне
институције и јавна предузећа олакшају
услове живљења у руралним подручјима.
„Покретни поштански шалтер“ намењен
је опслуживању корисника услуга у
руралним подручјима у местима у којима
нису присутне стационарне поште и то
најмање једном недељно. Потписивању
протокола присуствовао је Милан
Кркобабић, министер у Влади РС за
регионални развој и координацију рада
јавних предузећа, на чију је иницијативу
покренута акција “Држава Србија у селима
Србије”, а протокол је са представницима
локалних самоуправа потписала Мира
Петровић, директорка ЈП “Пошта Србије”.
У име Града Вршца протокол
је потписала Драгана Митровић,
градоначелница Вршца. “Веома смо
задовољни овом акцијом, а нарочито што
ће у пројекат бити укључена и вршачка
села и то за почетак Мали Жам, Сочица,
Месић, Ватин и Шушара. Ова акција је
практичан пример и доказ колико су за
државу важна села и квалитет живота у
селима. На овај начин ћемо становницима,
пре свега села која су доста удаљена
од Вршца, олакшати у знатној мери
обављање поштанских услуга. Град Вршац
ће се потпуно посветити реализацији овог
пројекта. Једном недељно у ова села ће
“Покретни поштански шалтер” долазити
уз присуство једног лекара и једног
представника локалне самоуправе”, рекла
је Митровић.

ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ПОДИЗАЊЕ
ИНТЕРАКТИВНОГ
СПОМЕНИКА ВОЖДУ
КАРАЂОРЂУ
Мала школа “Бранко Радунковић - Воља
чини чуда” поводом јубилеја 200 година
од Карађорђевог боравка у Вршцу и
његове смрти, покренула је иницијативу за
подизање првог интерактивног споменика
Вожду Карађорђу Петровићу у порти
Саборног храма. Идеја је да споменик буде
изливен у бронзи у висини од 2,5 метара,
и постављен на постамент у висини од 80
цм, на зеленој површини између Саборне
цркве и Змај Јовине улице. Споменик
Вожду Карађорђу био би у складу са
технологијама 21. века, што значи да
ће посетиоци моћи да путем таблета и
мобилних телефона активирају бројне
мултимедијалне садржаје о Карађорђу и
његовом боравку у Вршцу.
За израду споменика одабран је
познати српски вајар Ђорђе Лазић из
Сремских Карловаца, а свечано отварање
споменика планирано је за Ивањдан 7. јула
2017. године.

ВУЧИЋ ПОСЕТИО ТЕМИШВАР

О ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА
БЕОГРАД – ТЕМИШВАР ВИШЕ
ПОСЛЕ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ

Председник Владе Србиjе Aлександар
Вучић састао се прошлог четвртка у
Tемишвару са румунским премијером
Дачиjаном Чолошем, са коjим jе разговарао
о
билатералноj
сарадњи,
jачању
трговинске размене, европском путу
Србиjе, мигрантскоj кризи и ситуациjи у
региону. Овом приликом било је речи и о
планираном аутопуту Београд – Темишвар,
о чијој ће се судбини више знати после
завршетка израде студије изводљивости.
- Kод нас jе предвиђена изградња
аутопута, али сачекаћемо румунску страну,
да видимо да ли после израде студиjе
изводљивости постоjи интерес да се
изгради аутопут од Вршца до Tемишвара.
Наш део би био у дужини од 91 километра
од Београда до Ватина – обjаснио jе Вучић.
Двоjица премиjера присуствовала су
потписивању Протокола о формирању
и активностима мешовитих патрола дуж
заjедничке државне границе, Заjедничке
изjаве о подршци Румуниjе Републици
Србиjи у процесу интеграциjа EУ и
Декларациjе о прекограничноj сарадњи
у области запошљавања и социjалне
политике.
Вучић jе позвао румунске инвеститоре
да дођу у Србиjу, додаjући да постоjи добра
трговинска размена у висини од 1,130
милиjарди евра.

Фото: Новости.рс
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Вучић jе изjавио и да Србиjа води рачуна
о румунскоj националноj мањини и да
ради на решавању одређених проблема са
коjима се Румуни у Србиjи суочаваjу. Рекао
да у Воjводини има 11 општина у коjима
румунско становништво чини више од
jедан одсто становништва, да их jе наjвише
у општини Aлибунар, где чине 26,4 одсто, те

да су они готово сасвим задовољни.
Премиjер се захвалио румунском
премиjеру на значаjноj подршци Румуниjе
териториjалном интегритету и суверенитету
Србиjе, као и посебно на подрши на
европском путу Србиjе.
Извор: Танјуг

ВЕЛИКО ПОВЕРЕЊЕ ВЛАЈКОВЧАНА АКТУЕЛНОМ САЗИВУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗГЛАСАН САМОДОПРИНОС У ВЛАЈКОВЦУ

На
референдуму
за
самодопринос, који је одржан у
недељу, 13. новембра, мештани
Влајковца изјаснили су се да и у
будуће желе да развијају, ојачавају
и улепшавају своје село. Од укупно
1.074 гласача, колико их је уписано
у бирачки списак, на референдум
је изашло њих 560 или 51 одсто.
За увођење самодоприноса било
је 449 гласача, против се изјаснило
91, а било је и је шест неважећих
листића. Самодопринос ће важити
од 2016. до краја 2021. године, у том
периоду ће запослени мештани
Влајковца из својих личних
примања издвајати 2,5 одсто,
пензионери на основу претходно
потписане изјаве 2,5 одсто, а
пољопривредници – власници
пољопривредног земљишта 5% по
катастарском јутру.
- Озбиљно смо се припремали
за овај месни самодопринос. На
збору мештана, који је одржан
прошле недеље, људи су исказали
заиста велико интересовање и
дали подршку и предлоге како
прикупљена средства искористити

на најбољи могући начин. Није ово
самодопринос овог Савета, него
самодопринос свих Влајковчана,
који су показали решеност да
унапређују село. Знам да је
референдум расписан у време
када је свима тешко и када је све
неизвесно, стога сам поносан на
Влајковчане што су схватили колико
су ова издвајања важна за наше
село. Захваљујем се још једном
свима који су се одазвали и изашли

на биралишта и честитам им на
испољеном
локалпатриотизму,
рекао је Сафет Тихић председник
Савета МЗ Влајковац.
Актуелни
сазив
Савета
МЗ Влајковац
и до сада је
успешно радио на уређењу
села: реконструисан је део
ограде на фудбалском стадиону,
обновљен део крова на румунској
православној цркви, изграђена је
стаза до сеоског гробља , партерно

је уређена сеоска пијаца а недавно
је завршено уређење просторија
Месне заједнице којима сада
Влајковчани могу да се поносе. Са
средствима која ће се прикупити
из самодоприноса реализоваће се
осам већ спремних пројеката, од
одржавања локалних и атарских
путева, постављања расвете на
сеоском гробљу и инвестиционог
одржавања каналске мреже до
помоћи локалним удружењима
грађана по одлукама Савета Месне
заједнице.
- Изузетно нам је драго да су
Влајковчани препознали значај
самодоприноса, који је кључан за
функционисање месних заједница.
У овим временима то је истински
подвиг, а Влајковац је прави
пример домаћинског села. Новац
прикупљен на овај начин и у
наредном периоду биће усмераван
на одржавање инфраструктуре
и објеката у Влајковцу, рекао
је Славиша Максимовић, члан
Градског већа задужен за рурални
развој.

АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ ПРЕПОРУЧИО УЧЕСНИЦИМА ОРУЖАНИХ СУКОБА У ЕКС ЈУГОСЛАВИЈИ

ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈУ

Градски
одбор
Вршац
Удружења учесника оружаних
сукоба на просторима бивше
Југославије организовао је сусрет
својих чланова са Срђаном
Алексићем, адвокатом из Ниша, а
тема састанка била је неисплаћене
ратне дневнице. Алексић је упутио
учеснике оружаних сукоба на тлу
екс Југославије да поднесу тужбе за
дискриминацију.
-Ми смо ову активност
покренули 2004, а 2008. мало
интензивније и предато је 8.500
тужби пред домаћим судовима.
Они су одбили тужбене захтеве
па смо стигли до Стразбура, где је
првостепена одлука била усвајајућа
и обавезујућа за Владу Републике
Србије да исплати свим учесницима

рата, војним, ратним резервистима
новчану накнаду онолико колико
су новца добили борци Топличког
округа. Њих 10.000 добило је у
просеку по 200.000 динара. Држава
се жалила на ту одлуку и Велико
веће Суда у Стразбуру укинуло је
ову пресуду и вратило на поновни
поступак. У међувремену је 2009.
донет Закон о дискриминацији,
тако да борци из Вршца имају
по три основа право на исплату
ратних дневница, тј. новчане
помоћи оне која је дата борцима
Топличког округа. Члан 21. Устава
Србије забрањује дискриминацију
по био ком основу, Члан 1
Конвенције за заштиту људских
права забрањује дискриминацију
као и Закон о дискриминацији

који је донет 2009. Тако су борци
Вршца, као и сви остали у Србији,
њих око 200.000, колико их је било
ангажовано,
дискриминисани
у односу на борце у 7 општина
Топличког округа. Ми сада крећемо
у поступак, подносимо тужбе за
дискриминацију, тражимо толико
колико су добили борци Топличког
округа. Већ имамо правоснажне
одлуке Вишег суда у Нишу, Краљеву,
Новом Саду и Суботици.
Препорука адвоката Алексића
је да борци предају појединачне
тужбе за дискриминацију Вишем
суду у Панчеву. Приоритет ће имати
социјално угрожени који не плаћају
судске таксе, а онда и остали борци.
Судска такса за тужбу кошта 1.900
динара и исто толико плаћа се и за

одлуку.
Зоран Ђукић, председник
Градског одбора Вршац Удружења
учесника оружаних сукоба на
просторима бивше Југославије,
захвалио се адвокату Алексићу
што је пронашао времена да дође
у Вршац и објасни борцима како
да изборе право на исплату ратних
дневница.
Састанку је присуствовао
и ратни ветеран и ратни војни
инвалид
Жељко
Вукељић,
председник Удружења учесника
оружаних сукоба на просторима
бивше Југославије, чије је седиште
у Новом Саду. Иначе, ово Удружење
има чланове у свим Републикама
екс Југославије.
Ј.Е.

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

Поводом
обележавања
Дана
ослобођења Вршца у Првом светском рату,
вршачка Подружница Савеза потомака
ратника Србије 1912 -1920. организовала
је на вршачком градском гробљу помен парастос и полагање венаца на споменик
ослободиоцима Вршца, 10. новембра.
Никола
Спремо,
председник
Подружнице Вршац Савеза потомака
ратника 1912 -1920, подсетио је да је
ово тринаеста година како се у Вршцу
обележава овај значајан датум у историји
града и тако одаје почаст херојима
који су пали у борбама за ослобођење
Вршца од аустроугарске војске. Он је
потомак последњег солунског ратника
Вршчанина Димитрија Спремо, у чију је
част пре тринаест година, 2003, основана
Подружница Вршац Савеза потомака
ратника 1912 - 1920.
-Настављамо традицију и шаљемо
поруку мира да се рат и страдања никада
више нигде не понове, рекаоје Спремо
и нагласио да је споменик посвећен
ослободиоцима Вршца у Првом светском
рату обновљен ове године. У част и славу
нашим борцима који су ослободили
Вршац,
настављамо
слободарску
традицију нашег народа и залажемо се за
мир и толеранцију међу народима.
Обележавање овог важног датума
вршачке историје подржала је градска
управа чији су представници положили
венац на споменик палим херојима.
-Град Вршац подржава манифестације
у којима се подсећамо на активности,
историју и на жртве које су наши преци
дали како би ми данас живели у миру и
слободи, нагласила је Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
социјалну заштиту . Знамо да је у том

ОБАВЕШТЕЊЕ

помен ослободиоцима Вршца у Првом светском рату

периоду било много младих бораца
који су били активни учесници у рату ,
борили се на својим тероторијама и дали
немерљив допринос како би народ овог
краја био ослобођен од окупатора. Не
треба заборавити да је ово једини начин
да им се одужимо за оно што су учинили
за нас.
Након парастоса, који су обавили
свештеници Епархије банатске Српске
православне
цркве,
на
споменик
ослободиоцима Вршца венце су положили
и представници борачких, инвалидских
удружења и организација, као и грађани,
потомци палих бораца.

Последњи солунски ратник са
територије Србије Вршчанин Димитрије
Спремо умро је у Вршцу, 2000. године.
Имао је 103 године. Сахрањен је на
градском гробљу у Вршцу, уз војну
почаст како и доликује солунском
ратнику.
Вршачка Подружница Савеза потомака
ратника Србије 1912 - 1920. негује српску
традицију и сећање на значајне историјске
догађаје и њихове учеснике. Тим поводом
организовала је бројне акције, академије,
сарађује са патриотским организацијама
и Епархијом банатском.
Ј.Е.

ПОЧЕО СА РАДОМ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ТИМ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА

Град Вршац добио је тим за
превенцију и сузбијање насиља
који је званично почео са радом,
7. новембра, када је одржан први
састанак.
-Основни задаци овог тима
су да кординира и сарађује са
свим локалним институцијама
укљученим у активности на
спречавању и сузбијању насиља,
наглашава
Татјана
Николић,
чланица Градског већа задужена
за социјалну заштиту. Задатак овог
тима је и предузима потребне
активности
за
спровођење
мера превенције у складу са
националним
програмима
и
протоколима
за
превенцију
насиља. Тим ће предлагати мере
за унапређење поступака у
раду са циљем превазилажења
насиља на свим нивоима. Чланови
тима прикупљаће и достављати
податке-извештаје
локалној
самоуправи о броју регистрованих
случајева насиља. Организоваће
и унапређивати превентивне
активности у локалној заједници
са циљем спречавања насиља
кроз трибине,предавања,медијске
наступе, као и превентивни рад са
породицама.
Николићева је најавила да ће

Први састанак тима за превенцију и сузбијање насиља Града Вршца

новоформирани тим сарађивати
са државним институцијама и
невладиним сектором везано за
подизање свести о проблематици
насиља како би се ствариле
могућности за развијање нулте
толеранције на насиље у локалној
заједници.
Према подацима надлежног
Центра за социјални рад у 2015.
години регистровано је 196
случајева насиља. До данас је у
2016. години регистровано 72

случаја насиља код одраслих и 31
случај код деце, од тога 22 случаја
су вршњачка насиља.
-Имајући у виду ове податке
и чињеницу да је становништво
оснажено да пријављује случајеве
насиља, указала се потреба за
формирањем оваквог тима који
ће синхронизовати и унапредити
сарадњу
међу
локалним
институцијама, али и унапредити
превенцију насиља, закључује
Николићева.
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Тимом за превенцију и сузбијање
насиља Града Вршца председава
Татјана Николић. Чланови тима
су представници Основног јавног
тужилаштва у Вршцу, Основног
суда у Вршцу, Центра за социјални
рад, Дома здравља, Опште
болнице, Специјалне болнице
за психијатријске болнице „Др
Славољуб Бакаловић“, Полицијске
станице Вршац, као и овдашњег
Центра за права жена.
Ј.Е.

На основу члана 6.
Статута Града Вршца
(«Сл. лист Општине
Вршац» бр. 10/08,
13/08,
3/2015
и
4/2016) као посебан
вид
друштвеног
признања најбољим
п р о с в е т н и м
радницима
на
територији
града
Вршца, установљена
је годишња Награда
«Никола Брашован».
Награда
се
додељује 27. јануара,
на свечаној академији,
приликом прославе
школске славе Свети
Сава,
просветном
раднику са територије
града Вршца, који је
постигао
значајна
остварења у васпитнообразовном раду на
подручјима: наставе,
рада са обдареним
у ч е н и ц и м а
и
ученицима
који
заостају
у
сав ладавању
наставног
градива,
слободних активности
ученика,
стручног
усавршавања
с а р а д н и к а ,
професионалне
о р ј е н т а ц и ј е
ученика,
сарадње
са
родитељима,
културне и јавне
делатности
и
сарадње са ужом и
широм друштвеном
заједницом.
Предлог
за
додељивање награде
може дати: Скупштина
Града, њени органи
и тела, установе из
области образовања
и васпитања, управни
и школски одбори,
савети родитеља и
одељенске заједнице.
Предлоге за доделу
Награде
потребно
је
доставити
на
Писарницу Градске
управе, насловљено
на Комисију за доделу
Награде
«Никола
Брашован», најкасније
до 30. децембра.
Предлог
је
потребно да буде
достављен
у
писаном
облику,
са
одговарајућим
образложењем
и
документацијом,
на основу које се
могу
вредновати
постигнути резултати
предложених
кандидата.

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

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јовица Заркула
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ХЕМИЈСКО- МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈУ СЛАВУ

СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН, ЗАШТИТНИЦИ ШКОЛЕ

Већ једанаесту годину за редом,
Хемијско- медицинска школа Вршац
обележава своју славу, Светог Козма и
Дамјана, своје заштитнике. Тим поводом
је у овој вршачкој образовној установи
приређена славска свечаност у понедељак,
14. новембра. У присуству колектива, ђака,
али и бројних званица, свештеници Српске
православне цркве и Румунске православне
цркве обавили су свечани чин резања
славског колача. Након тога ученици ове
школе, заједно са својим професорима,
припремили су свечану академију, а њима
се прикључио и хор„Распевани професори“.
-Свети Козма и Дамјан су светитељи
који су нам, кроз векове, пример живота,
светлост у историјским тренуцима када
посустајемо, и када се питамо којим путем
иде овај свет, па и наше школство, рекао
је Ненад Милић, протонамесник Епархије
банатске. Свети Козма и Дамјан су призвани
да дођу у школство, као и Свети Сава,
Свети Лука и многи светитељи, да нам дају
небески печат на наш труд. А, то је вечно

сабирање оног што смо кроз сва времена
сакупљали, трудили се, да се то не изгуби, да
се трошећи не изгуби, већ умножи, заштити
и сачува кроз сву вечност.

Госте је поздравио и обратио им се
Вељко Стојановић, директор Хемијскомедицинске школе која је до сада
ишколовала скоро 5.000 ђака.
-Кад у предвечерје или рано јутро
чујемо црквена звона, знамо да је тог дана
свечаност и да је посвећена онима који су
већ нашли спас и просветљење, рекао је
директор Стојановић. Да је то дан светаца
који нас уче понашању, брину о нама и штите
нас. И данас је такав дан и томе се радујемо.
Једанаести је пут како се окупљамо под
овим нашим кровом да прославимо њихове
моћи, прикупимо духовну снагу и да им се
захвалимо за свеколику заштиту и помоћ,
да нам покажу нове путоказе и повере нам
нове циљеве и задатке и науче нас новим
прегнућима.
Након свечане академије гости и
њихови домаћини провели су неко време
у пријатном дружењу и тако обележили дан
својих заштитника, Светог Козме и Дамјана,
Светих врача.
Ј.Е.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИЗ ВРШЦА ДОБИЛА СТАТУС МЕЂУНАРОДНЕ ЕКО ШКОЛЕ

„ЗЕЛЕНA ЗАСТАВA“ ЗА ИСПУЊЕНЕ КРИТЕРИЈУМЕ

Хемијско-медицинска школа
из Вршца добила је статус
Међународне еко школе. За
испуњење свих критеријума и
услова који су зацртани у овом
статусу, овој вршачкој школи
додељена је „Зелена застава“, у
Параћину, прошле седмице.
Свечаној
додели
додели
овог престижног признања уз
директора Вељка Стојановића
и чланова школског еко тима,
присуствовали су и чланови Већа
Града Вршца Маријана Голомеић и
Милош Васић.
-Локална
самоуправа
је
подржала Хемијско-медицинску
школу у испуњавању свих седам
корака до постизања циља,
статуса Међународне еко школе,
наглашава Маријана Голомеић.
Међународни програм Фондације
за образовање за животну
средину Еко школе (ФЕЕ) има за
циљ подизање свести ученика о
значају екологије. Активности су
усмерене ка томе да они постану
главна покретачка снага промена
У Дому здравља Вршац
обележен је 14. новембар Светски
дан борбе против дијабетеса, под
слоганом “Поглед на дијабетес” са
посебним акцентом на дијабетес
типа 2, као наследну болест.
Овогодишња кампања има циљ
да промовише значај скрининга,
као и компликација ако је болест
неконтролисана. Тим поводом
у вршачком Дому здравља
организована је акција бесплатних
прегледа у циљу контроле здравља
грађана која је наишла на велико
интересовање и похвале Вршчана.
Ове године је за контролне
прегледе употребљен медицински
апарат чија анализа показује
вредности шећера у крви три
месеца уназад што је врло значајно
за дијагностику, контролу и
одређивање терапије.
-Имамо регистровано више
од 5.000 оболелих, а очекује се да
има још толико нерегистрованих
оболелих који не знају да

одрживог друштва, кроз забаву и
активно учење. Ресорни чланови
Већа ће промовисати овај програм
и подржати остале основне и
средње школе, као и предшколске
установе, да се пријаве, активно
учествују и испуне све планове и
критеријуме за добијање „Зелене
заставе“.
Свака школа која се пријави
да учествује у Међународном
програму Фондације за образовање
за животну средину Еко школе
пролази кроз процес од седам
корака, радећи на оснаживању
младих да самостално воде акције

и учествују у процесима кад год и
где год је то могуће. Напредак тима,
који се прикључио програму, прати
се кроз исходе учења, промену
става и понашања ученика,
школског колектива и локалне
заједнице. На крају процеса, Екошкола која испуни све постављене
планове, критеријуме и оствари
видљиви напредак, добија „Зелену
заставу“.
Програм Еко школе направљен
је 1992. године, као одговор
на потребе идентификоване
од стране Уједињених нација,
на Конференцији о животној

средини и развоју. Прве Еко-школе
почеле су са радом 1994. године у
Данској, Немачкој, Грчкој и Великој
Британији, уз подршку Европске
комисије.
Тренутно је више од 11 милиона
ученика и студената укључено у
програм Еко-школа у више од 60
земаља широм света. Програм
Еко-школе има потписан споразум
о сарадњи са „Повељом Земље“,
која је представљена у 16 тачака
етичког оквира за живот у миру и
одрживом свету, кроз који мрежа
Еко-школа може даље развијати
своју базу ресурса, а школе могу
имати већу подршку за своје
иницијативе.
У Србији је Национални
оператер за програм Екошколе струковна организација
Амбасадори одрживог развоја
и животне средине. У Србији је у
Међународни програм Еко-школе
укључено седамдесет васпитнообразовних установа.
Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

БЕСПЛАТНА КОНТРОЛА ЗДРАВЉА

имају дијабетес, каже Љиљана
Обрадовић, главна медицинска
сестра Дома здравља Вршац. Имамо
више од 1.400 дијабетичара који су
на инсулинској терапији. За Вршац
је то велика бројка с обзиром на
број становника. Зато апелујемо да
је врло важно да се шећерна болест
открије у што ранијој фази док још

није дошло до компликација и док
можемо правилном терапијом,
адекватним понашањем и дијетом
много да учинимо и спречимо веће
последице болести.
Акцији превентивне контроле
здравља одазвао се велики
број грађана, а медицинска
екипа пружила им је квалитетну

здравствену услугу и са пуно
пажње прегледала све грађане.
Према статистици Института
за јавно здравље Србије „Батут“,
дијабетес је у Србији пети узрок
болести и смртности. У нашој
земљи има око 710 000 одраслих
оболелих особа. Процена је
да има око 8 одсто одраслог
становништвакоје не зна да је
оболело и још 245. 000 особа које
немају постављену дијагнозу, не
лече се, јер су симптоме благи и
могу бити неопажени годинама.
Забрињавајући податак је да је
ова болест све више присутна
код младих генерација, деце и
омладине. У Јужнобанатском
округу годишње се региструје око
950 новооболелих од дијабетеса.
Ј.Е.
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ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЂАКА ЗА ЧАС
АСТРОНОМИЈЕ

МОБИЛНИ
ПЛАНЕТАРИЈУМ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„МЛАДОСТ“

У Основној школи „Младост“ гостовао
је „Мобилни планетаријум“, током
прошле седмице. Реч је о пројекту
Друштва астронома Србије, који је
обишао неколико градова С рбије и
упознао основце са тајнама астрономије.
Мобилни планетаријум има изглед
тамне куполе - звездани шатор. То
је савремено наставно - педагошко
средство које на врло ефикасан начин
демонстрира изглед, кретање и основне
елементе небеске сфере. Даје сликовит
приказ 88 сазвежђа, тела Сунчевог
система и објекте дубоког неба: маглине,
звездана јата и галаксије... Све у циљу
популаризације науке.
-Наша жеља била је да се деци
прошире видици, да стекну нова
сазнања, а планетаријум је за њих
нешто сасвим ново, каже Татјана Јашин
Мојсе, директорка ОШ „Младост“. Ђаци
су били одушевљени. Током боравка
планетаријума, 9. и 10. новембра,
том својеврсном часу астрономије
присуствовало је 475 ученика. Нова
сазнања која су стекли добра су за
наставу. Све то употребиће учитељи и
наставници од првог до осмог разреда
у неким сегментима свог наставног
процеса. Посебано ће користан бити
за ђаке, чланове астрономске секције,
која је ове године почела са радом, а

води је професор Александар Рељин.
Наша школа има телескоп - поклон једне
братске школе из Русије, а сада ћемо
добити још један, као дар због тога што
смо угостили планитаријум.
Полусатна
аудио
визуелна
презентација,
уз
објашњење
стручњака Друштва астронома Србије
заинтересовала је ђаке свих разреда и
пробудила занимање за астрономију
као науку. Симулирано небо у звезданом
шатору
планитаријума,
сазвежђа,
планете Сунчевог система, изазвале
су читаве бујице питања посетилаца,
посебно оних најмлађих.
Ђаци другог 2 учитељице Милутинке
Пејатовић били су препуни утисака
и много су научили, кажу. Катарини,
Андреји и Давиду било је много забавно
док су гледали звезде, Иви се највише
допало када је залазило сунце и појавиле
се звезде, а Јована је научила да се звезде
померају. Марко сада зна да постоје
стране света, Олга мисли да има и неких
опасних планета. Марко је научио да
Плутон више не припада планетама, Лука
зна да постоје метеорити, а Вања да је
Марс црвен зато што је од шљаке, а не од
крви због ратова, као што су људи некада
мислили. Никола је научио да настају
лепе боје када експлодира нека звезда, а
Катарина да црна рупа може све да усиса.
Гостовање Мобилног планетаријума
било је прави празник астрономије за
ученике ОШ „Младост“ који ће, сигурно,
још дуго памтити, а неки од њих кренуће
у откривање тајни галаксије.

Ј.Е.
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ИВАН ЂОРЂЕВИЋ, ДВАДЕСЕТ ГОДИНА НА ДАСКАМА КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 505, 29. МАРТ
2002.

„ЗАКРПЕ“ НА РЕДУ

Пролеће само по себи мами на активности уређења,
како сопствене околине тако и уређење града, што
припада, према областима, одређеним фирмама за то
задуженим. Велико учешће у томе, између осталих, има
и ЈП „Варош“.
- Пре буђења вегетације неопходна је санитарна
сеча дрвећа, каже Слободан Перић, први човек
„Вароши“. У граду, овом акцијом, треба да буде
обухваћено неколико десетина стабала, што није ни
мало једноставан посао, јер стабла нису усамљена
и треба водити рачуна о многим факторима, чак и о
томе да не буде повређених. До сада је једно стабло

оборено у улици Иве Андрића, затим три тополе у
Радничкој улици. Ових дана треба отпочети и радове на
крпљењу рупа на локалним путевима и улицама града,
након чега ће уследити постављање хоризонталне и
вертикалне сигнализације, као и уређење простора
зараслог шибљем око већ постојеће сигнализације.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 506, 12. АПРИЛ
2002.

УПАЉЕНЕ ПЕЋИ

Након четворомесечног застоја пре десетак дана
стартовале су електро пећи у вршачкој Ливници.
Покретање производње уследило је након договора
са немачком фирмом „Хагетек“ којој ће вршачки ливци
месечно испоручивати око 250 тона канализационих
цеви. Уговор није временски ограничен, а ливничка

каса сваког месеца биће бременитија за 250.000 ДМ.
Поред производње за немачког партнера Ливница
ће производити за домаће купве из: Врбаса, Старе
Пазове, Инђије, а вредност уговореног посла је око
30 милона динара.
- Пoсао је обезбеђен, производња покренута,
али се као проблем указује недовољан број радника
у производњи, каже Никола Чејић, директор. За
протелке три године Ливницу су напустили, углавном,
радници из производње, тако да се број запослених са

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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ГЛУМАЦ ЈЕ ЧОВЕК,
АЛ` ВЕШТО КРИЈЕ!

Иван
Ђорђевић
је
позориште
заволео
као
дечак у родном Крушевцу.
Стотинак је ликова којима
је удахнуо живот током
двадесетогодишње глумачке
каријере.
У
Вршац
је
дошао као млад, али већ
искусан глумац и овде је 15
година. Оживео је Светог
Теодора Вршачког и та му је
монодрама, каже, променила
живот. Вршчани га памте и
као Винка Лозића, Стеријино
чедо, градоначелника током
грожђебалске
светковине,
као ујка Вању, а овдашњи
клинци и клинцезе као
Ђурђа Смедеревца и још
много других ликова из
дечјих представа. Имао је у
животу неколико учитеља,
али највећа подршка му је
породица, супруга Бојана
и троје деце, који су на
првом месту. Управник је НП
“Стерија” у другом мандату.

Како сте се и када одлучили да
постанете глумац?
-Ја сам рођен у Крушевцу а тај град
је расадник глумаца и шта сам друго
могао да постанем, него глумац. Шалу
на страну, ни сам не знам. Мислим да
се човек једноставно роди са тим.
Када сам имао 10 година, ишао сам
на аудицију за школу глуме, коју је
водио Милија Вуковић. Било је то
озбиљно, у Крушевачком позоришту,
пуна сала, изашао сам и говорио
неки монолог и добио огроман
аплауз. Било ми је то први пут.
Схватио сам колико је то лепо, почео
да размишљам да се тиме бавим.
Кренео у неке школице, онда одустао
да не запоставим школу и све остало.
Јако сам тешко поднео када су ми
се родитељи растали, распала ми
се породица: отац Томислав, мајка
Радмила и сестра Данијела. Имао
сам 13 година. Мислио сам да ми се
срушио живот. Нисам видео ништа
испред, покушао сам сам да нађем
утеху у неком другом животу. Успео
сам захваљујући Радету Савићу који
се бавио позориштем. Писао је,
режирао. Девеседет одсто што сам
научио о глуми било је од њега. Моја
прва представа у којој сам играо
била је кабаре и звала се „Издржи
још данас Ана“. Глумци то чекају
годинама, неки то никада и не ураде,
а ја сам имао ту срећу да ми прва
представа буде кабаре. Сви људи
који су играли у њој, урадили су
нешто од својих живота: Бранислав
Недић,
управник
Крушевачког
позоришта, Саша Петронијевић који
је на Сорбони сада, глуми. Нико
од нас тада није имао сјајан живот,
некако смо се нашли и помагали
једно другом. Живели смо неке туђе
животе, веселили се нечему што
нисмо имали код куће.
Када сте уписали Академију?
-Академију сам уписао из
трећег пута, Академију глуме
БК, у класи Ивана Бекјарева. Да
бих преживљавао, радио сам на
градилишту, буквално туцао камен.
Када ми је један радник - колега
рекао:“Престани да причаш о глуми,
телевизији, сад си са нама и има да
будеш прос` к`и ми.“ Сутрадан сам
бацио тај чекић и отишао да полажем
пријемни. Да ли је прорадио неки
српски, или неки мој лични инат, не
знам. Углавном, те 1995. уписао сам
Академију. Студирање се плаћало,

колега и ја нисмо имали паре, није
имао ко да ми плати. После две
године Академије, нашао сам посао
- први професионални ангажман
у Позоришту лутака у Нишу. Ту
сам играо прву професионалну
представу „Ждралово перје“, 1997.
Играо сам неког принца, било је
пуно поетике. После пар месеци,
почео сам да радим као хонорарац
у Крушевцу. Академија је имала 2
класе, у Београду и Нишу. Кад сам
ја уписао ту нишку класу, јер ми је
одговарало због посла, они су је
укинули. Остала је само београдска
класа. Тако сам највише времена
проводио на путу Ниш- КрушевацБеоград. У аутобусу сам учио, спавао,
али сам зато имао 12 премијера те
године. Испите сам давао у року,
радио на два места. Дипломирао
сам као први и као најбољи студент
у генерацији, 1999. Био сам први
глумац који је дипломирао на
Академији БК од њеног отварања.
Дипломска представа била је „Ица
капетан“.
Бавио сам се и луткарством.
Завршио сам луткарство на семинару
у Бугарској. Ја сам по професији и
глумац луткар.
Како долазите у Вршац?
-Овде долазим 2001. Читавог
живота сам желео да дођем у
Војводину. У Новом Саду сам полагао
први пријемни за Академију, али ме
нису примили што ми је било баш
жао. Испао сам из приче за поен,
два. Чуо сам да вршачко позориште
тражи младе глумце, позвао
тадашњег управника Мирослава
Бенку, тражио је да ме види. Дошао
сам, полагао неку аудицију, испричао
му све о свом животу, тада сам имао
преко 1.000 представа у Луткарском
позоришту у Нишу. Играо сам 30 до 40
представа месечно, само луткарских,
а играо сам и у Крушевцу. Једном ми
се десило да сам преподне играо
Бетмена у Нишу, а поподне Дон
Жуана у Крушевцу. Излазим на сцену
као Дон Жуан, а у глави ми текст
Бетмена. Међутим, како станеш пред
публику, тако нешто кликне и текст
крене. Све је то било напорно, али
добро је за глумца, уђеш у кондицију,
стекнеш искуство. Да се вратим
мом доласку у Вршац. Ускочио сам
у представу „Страдија“ за Фестивал
„Вршачка позоришна јесен“
те
2001. У то време Томислав Пејчић
одлази у пензију и Бенка ме прима у
позориште на његово место. И тако
сам постао вршачки глумац. Овде
сам 15 година.
Како
је
изгледала
Ваша
глумачка каријера у Стеријином
граду?
-Играо сам озбиљне улоге овде,
али драго ми је што сам успео да
оживим неке вршачке ликове. Играо
сам и Стеријине ликове и оживео
их на неки свој начин, Ружичића,
барона Голича, Мишића, 5-6 година
био сам Винко Лозић. И дан данас
пред Грожђебал, заустављају ме
на улици и поздрављају као Винка
Лозића. Пресудна за мене је улога
Светог Теодора Вршачког. Премијера
монодраме била је 2014. године, 28.
маја, у порти Цркве Светог Теодора
на брегу, 20 година од канонизације
Светог Теодора Вршачког. Добио
сам благослов од владике Никанора
да то урадим и требало ми је доста
времена. Радио сам по Житију Светог
Теодора Вршачког. Неколико пута
сам га прочитао и онда се одједном
нешто отворило и постали смо једно,
почео сам да преживљавам целу
ту његову причу. На премијери, дан
је био тмуран, а онда је један зрак
сишао на мене, као топ одогзо. Ја
сам месецима живео за тај дан. Кад
сам кренуо са монодрамом, почело
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је просто да куља из мене, у порти
је био тајац, ни шум се није чуо.
То је житије буквално променило
мој живот. Сагледавши целу причу
његовог страдања, када је прво
покренуо људе на буну, колико је
он као владика морао да се сломи.
Онда је дошла издаја, знао је да ће
бити погубљен, свесно се жртвовао,
живог су га одрали, на мех. Данас
кад видим како се људи плаше, кад
су такви какви јесу, сетим се како је
он могао живот да да за добробит.
Зашто се ми плашимо да нешто
урадимо, да будемо часни, поштени,
да признамо себи и другима, да
кажемо оно што мислимо?! Почели
смо да се бојимо сами себе. Драго ми
је да је мени дато да то урадим, чуо
сам да су покушавали у Панчеву да
ураде представу о страдању Светог
Теодора Вршачког. Имао сам само
једну репризу те моје монодраме,
али планирамо да се стави на
репертоар позоришта.
У мојој је каријери важна била и
улога ујка Вање, 2010, зато што сам
се буквално вратио на сцену са које
сам био склоњен у једном тренутку,
добијао сам улогице. Док сам био
запостављен, искористио сам време
и уписао постдипломске студије
на Факултету драмских уметности
у Београду и завршио. Тако да сам
и теоретичар драмских уметности,
медија и културе. Урадио сам то због
себе и да бих могао да разговарам
равноправно са редитељима. Ја
не спадам у категорију послушних
глумаца, већ оних бандоглавих који
када нешто мисли, то и уради. Решио
сам да не будем више глупи глумац,
како редитељи воле да зову глумце.
Ујка Вања ме је вратио на сцену,
добио сам шансу и максимално је
искористио. Можда ми је и дата
или да урадим посао или да се
слупам, ко зна? Доста се причало о
тој представи. Играо сам из душе.
Волим Чехова. Доживео сам да
су ми честитали и пријатељи и
непријатељи.
Иза себе имам преко сто
премијера које сам радио по свим
позориштима и са „Еду театром“ који
водим са супругом.
Која су Вам признања најдража?
-Добио сам доста признања, а
најдраже ми је оно које сам добио
међу првима, глумачку награду у
Крушевцу, на фестивалу. Био је ту
и, сада већ покојни, Раде Савић. На
„Вршачкој позоришној јесени“ добио
сам награду, 2003. Тог истог дана
умро је Томислав Пејчић. Ни да се
радујеш, ни да плачеш. Награде дођу
и прођу, али најлепше признање ми
је да сам иницирао да се мала сцена
зове по Томиславу Пејчићу и да сам
кумовао Награди за младог глумца
„Томислав Пејчић“ на Фестивалу
„Вршачка позоришна јесен“, 2005.
Затим, изборио сам се да овде
чика Иван Вуков добије награду за
живота, да у вршачком позоришту
додељујемо награду јединог живог
глумца. Тако је чика ИванВуков добио
нулто признање, а прва лауреаткиња
билаје глумица Дојна Петровић. Чим
сам постао управник Позоришта,
одмах смо спровели и доделили ту
награду, 2015. Павле Влаховић је,
ове године за Дан позоришта, постао
почасни управник Позоришта. Увео
сам славу, Светог Порфирија глумца,
прошле године, по благослову
владике. Све су то неке ствари које
мени много значе. То су моје највеће
награде.
Ви сте управник Народног
позоришта „Стерија“. Шта сте још
урадили у Кући глумаца?
-На месту управника сам годину
и по дана, од јуна 2015. У прошлом
мандату био сам управник од 2004.
до 2006.када сам дао оставку. Био
сам и 5 година директор и селектор
Фестивала „Вршачка позоришна
јесен“ и 2008.сам добио Награду Града
Вршца за тај Фестивал. У прошлом
мандату управника реконструисао
сам велику сцену. То није пошло за
руком ни Павлу Влаховићу који је
много урадио за Позориште и ту
нема збора. У једном моменту су
општинари почели да врдају, али
Иван је био луд. Рекао сам:“Дижи
даске. Или ћемо да урадимо сцену,
или ћемо остати без позоришта!“
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200 на крају 1999. године смањио на 110. Од тога је
само 30 радника у производњи, а остатак у пратећим
службама. За нормалан рад погона потребно је 60
радника, па смо одређеном броју радника из пратећих
служби дали предлоге да се укључе у производњу.
Ових дана знаће се њихов одговор, а у случају да не
прихвате понуђено решење раскинућемо уговоре о
раду и раднике потражити на Заводу за тржиште рада.
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АПРИЛ У ВРШЦУ

Средиом недеље вршачки школарци и војници дали су
свој допринос у акцији „Април - месец чистоће“, сређујући
степениште на Брегу. Организатори овог догађаја су
Скупштина Општине, ЈП „Варош“, Војска, „Други октобар“ и
четири школе. Са оваквим акцијама, на задовољство свих
грађана, наставиће се до краја месеца и сви могу да се
придруже. Довољно је уредити и оплеменити зеленилом
бар своје двориште, балкон или простор испред зграде.

Прошле године конкурисали смо,
у склопу ИПА пројеката, да наше
Позориште добије 850.000 евра за
комплетну реконструкцију. Чекамо
резултате, надамо се најбољем.
Желим да поменем људе, који су
врло значајни за мој живот: мој
покојни отац, бавио се музиком и био
ми је изузетна подршка, баш као и
мој велики учитељ Раде Савић, затим
чика Иван Вуков, Павле Влаховић,
велики домаћин, од кога сам учио
занат управника. И уз све њих, ту је
и моја добра породица, као основа и
подршка.
Када сте основали породицу?
-Ја већ 14 година плешем кроз
живот са супругом Бојаном Иванов
Ђорђевић. Она је Вршчанка. Тата јој
је радио у Позоришту. Украо сам је од
тате 2002. Имамо троје деце: Хану (11),
Вању (5) и Матеју (3 године). То је моје
највеће богатство. Волим да кажем
да је то благо Ђурђа Смедеревца
како ме моји клинци знају, јер играм
ту улогу у „Зачараном замку“. Ми смо
подршка једни другима. То је једна
здрава основа без које се не може.
Ја сам путовао кроз живот и радио
без здравог темеља и све то што сам
градио било је на климавим ногама,
без основе - здраве породице. Нама
је породица на првом месту, па онда
све остало.
Ваша супруга и Ви оживели сте
позориште за децу. Како?

-Ми смо основали „Еду театар“,
2008. Бојана је председник и
драматург, ја сам глумац и уметнички
сарадник. Оживели смо луткарску
сцену. Јер, луткарска сцена се
угасила 1954. када је требало исто да
се деси и са позориштем, али је Иван
Вуков успео да га спасе. Сада мало
правимо паузу са „Еду театром“ због
посла који овде имамо, јер првенство
дајемо НП „Стерија“. Али, у вршачком
позоришту смо активирали дечју
сцену. На репертоару има 6 дечјих
представа: 4 Бојанине и „Црвенкапа“
и „Три прасета“. Недељом имамо
матине, долазе деца, има их 50-60.
Навикли смо нашу малу публику да
долази у позориште, а то је лепо.
Трудим се да свој посао радим
максимално. Волим да се дам на
сцени, гледаоци то поштују. Част
ми је што сам оживео неке вршачке
ликове, што радим на месту
Томислава Пејчића, барда овог
театра, човека који је оставио велики
траг. Драго ми је да сам успео да се
одужим неким људима и спасем их
од заборава.
Шта је глумац?
-Глумац је човек, а можда и није?!
Јер, у животу тешко је знати да`л
улога глуми човека глумца, па глумац
мора улогу да прати, ил` је глумац
тај који глуми себе и улогу у исто
време? Све се, углавном, на исто
своди, начињу неке прастаре теме.
А, глумац к`о рудар копа по себи,
мучи се, тражи, измишља, проба, на
верност се куне и слагао не би да
сваку улогу воли до гроба. Због ње
бесане проводи ноћи, самога себе
хвата за гушу и пита се:“Да ли ћу
моћи улози својој да удахнем душу?“
И таман кад помисли, стиже до циља,
с упорношћу тврдоглавог детета,
обува цизме од седам миља, јер чека
га улога нека друга тамо далеко, на
крају света. Зато је глупо кад неко
пита да ли је глумац човек ил` није,
између редова нека прочита:“Глумац
је човек, ал` вешто крије!“
Јованка Ерски
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МАШИНЕ ЧЕКАЈУ КУПЦА

Затварање капија, које је протекле седмице
претило обућарима „ИМО„ продајом машина за
наплату дуга по основу судског решења радника
неисплаћених дуговања радницима од стране
фабрике, пролонгирано је до наредне лицитације.
Није се појавио нико од заинтересованих за
куповину 34 машине на лицитацији заказаној за 21.
мај. Судбина„ИМO“ коме, судећи по тренутном стању,
не предстоји ништа до кључ у браву, одложена је до
наредне лицитације, датум одређује Трговински суд
у Панчеву.
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ИЗВРШЕНА СМОТРА МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЈП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА ЗА ПРВИ СНЕГ

Градоначелница
Драгана
Митровић
и
новоименовани
директор ЈКП „Други октобар“
Небојша Перић, са сарадницима,
као и представници Полицијске
станице Вршац извршили су смотру
механизације
зимске
службе
вршачких комуналаца, у дворишту
фирме, 16.новембра. Заједно су
закључили да је зимска служба
спремна за чишћење и одржавање
проходним градсих улица и
локалних путева на територији
Града Вршца.
-Зимска служба бринуће о
путевима у Вршцу и околини од
15. новембра до 15. марта наредне
године, рекла је градоначелница
Вршца. Драго ми је да је „Други
октобар“ предузео све потребне
мере да зимска служба буде у
приправности, с обзиром на
најаву ниских температура. Град
је сагласан са планом рада зимске
службе за ову и наредну годину и
то је резултат доброг пословања
и сарадње комуналног предузећа
и Града Вршца. Направили смо
план приоритета чишћења снега
и посипања соли. Ту су улице на
брегу које су стрме и људима

стварају проблем да дођу до града
зими. Међу приоритетима су и
улице које воде до најважнијих
институција као што су болница,
школе, вртићи, Дом здравља...
Што се тиче локалних путева, ту ће
свакако бити приоритет раскрсница
Мало Средиште, раскрсница Месић,
затим Јабланка - Сочица. У другом
реду приоритета биће раскрсница
Шушара. Надам се да нећемо имати
проблема у функционисању зимске
службе, возила су спремна. Желим
да нагласим да сам задовољна
чињеницом да је ове године Јавно
комунално
предузеће „Други
октобар“ по први пут извођач свих
радова зимске службе. Дакле, неће
бити подизвођача, што није била
пракса претходних година.
Драган
Дивљаковић,
руководилац
Зимске
службе,
нагласио је да је механизација
спремна и додао:
-Располажемо са комплетном
механизацијом, имамо и капацитете
и људство, и можемо да одговоримо
свим задацима. Грађани ће, путем
медија, бити обавештени о плану
приоритета, а ја апелујем на грађане
да када дође лоше време и снег да

воде рачуна како и где паркирају
своја возила да би зимска служба
могла да прође и обави свој посао.
Тренутно имамо 151 тону залиха
соли што је довољно за прву
трећину зиме. Из досадашњег
искуства, наше потребе су од 300
до 400 тона соли тако да ће остатак
бити набављен. Механизација је
комплетно спремна, исправна, то
су возила која већ раде неке наше
послове, повукли смо их из редовних
активности, као и сваке године.
Возилима су додати специјални
уређаји и опрема за чишћење снега,
посипање соли, ризле и других
агрегата. Прикључци су безбедно
повезани како не би било проблема
у саобраћају. Надам се да ће наши
грађани бити задовољни, као и
локална самоуправа која нам је
доделила овај посао.
„Други октобар“ је задужен
за градске улице и локалне
саобраћајнице, док о путевима
вишег ранга брине Република за
коју је до сада посао чишћења снега
и одржавања обављала фирма
Војводинапут.
Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА АГЕНЦИЈЕЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ГРАДСКОГ САВЕТА

„ПАЖЉИВКО“ И ВРШАЧКИ ПРВАЦИ

Савет за безбедност саобраћаја
града Вршца, у сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја, у овиру
заједничке акције организовали су
позоришну представу “Пажљивко”,
у НП „Стерија“, 15. новембра. Реч је
о едукативној представи на тему
саобраћаја која има за циљ да
укаже ђацима првацима на основна
правила у саобраћају на један
шаљив начин који је прилагођен том
узрасту.
-Заједно са Агенцијом за
безбедност саобраћаја поклонили
смо деци ову представу где ће они,
на занимљив начин, научити како
да се понашају у саобраћају и шта
је то на шта треба да обрате пажњу,
нагласила је Драгана Митровић,
градоначелница Вршца. Мислим да
је овакав начин рада на превенцији
много бољи, него да лечимо
последице. Добро је да деца на
интересантан начин схвате како
треба да се понашају у саобраћају.
Једно је оно што им ми говоримо, и
оно што чују на телевизији, од својих
родитеља, наставника у школама,
а нешто сасвим друго је када они,
кроз игру, виде на који начин треба
да се понашају и од чега да се
чувају и како да постану озбиљни и
одговорни учесници у саобраћају.
Град Вршац се, путем Савета за
безбедност саобраћаја, труди да
побољша све инфраструктурне
услове у саобраћају тако да
утиче на свест поготово код деце
учесника у саобраћају. Планирамо
да
организујемо
саобраћајни
кабинет у коме ће деца моћи
да стекну основно образовање
из безбедности саобраћаја и да
организујемо полигон где ће деца да
науче како се вози бицикл, како да
безбедно пређу улицу и многе друге
ствари које су важне и значајне.

Позоришној
представи
присуствовао је и представник
Агенције за безбедност саобраћаја
Бранко Стаматовић који је подсетио
да је реч о кампањи која се већ шест
година реализује и додао:
-У склопу ове кампање, ђацима
првацима у Вршцу подељене
су књиге „Пажљивкова правила
у саобраћају“ коју ће они са
родитељима и учитељима у школи
проћи и научити основна правила
у саобраћају како би се лакше и
безбедније сналазили. Деца ће
интерактивно, кроз песму и игру, у
позоришној представи „Пажљивко“
научити те исте основне ситуације
у саобраћају. Имамо национални
циљ да од 2020. године немамо
смртно страдалу децу у саобраћају
и у складу са тим, спроводимо низ
акција и пројеката.
Милош Васић, председник
Савета за безбедност у саобраћају
Града Вршца, нагласио је да је ово
једна од активности Савета са

циљем превентиве.
-Организоване
су
две
позоришне представе пошто има
510 ђака првака, једна је за прваке
из градских школа, а друга из
сеоских, рекао је Васић. Град се
потрудио да, у сарадњи са СТУПом, организује превоз за прваке из
насељених места. Овом представом
желимо да покажемо деци колико је
важно да знају она основна правила
у саобраћају, од преласка коловоза,
кретања тротоаром... Градски Савет
доста пажње посвећује најмлађој
популацији тако смо им поделили
510 саобраћајних комплетаи мали
буквар „Пажљивкова правила у
саобраћају“ на основу кога је и
настала ова позоришна представа.
Вршачки прваци уживали су у
дружењу са „Пажљивком“ и сигурно
много научили о саобраћајним
правилима и како да се сналазе на
путу од куће до школе.
Ј.Е.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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ЖАРКО ГИМБОШ, ЧОВЕК ОД МНОГО ЗАНАТА

САВРШЕНСТВО ЈЕ У ЈЕДНОСТАВНОСТИ

Жарко Гимбош је уметник и
мајстор многих заната родом
из
Павлиша.
Његова
прва
самостална изложба ликовних
радова отворена је прошлог
месеца у Културном центру. Дела
су настајала између 1988. и 1996,
у неколико различитих формата.
У питању је збирка од 43 цртежа
мистичне тематике, на којима се
преплићу људска лица и фигуре са
црквеним здањима, часовницима,
демонима и свецима, која никога
не могу оставити равнодушним.
Дубоко зароњен у свеопшта
људска страдања, али и своје
властите тескобе, које боји тамном
горчином и стравом са једне стране
и духовношћу са друге стране,
Гимбош је представио своју визију
добра и зла формирану надреално
и обојену сложеним емоцијама из
прошлости и садашњости. И верује,
да ће их трансформисане пренети и
у будућност, гласи једна од критика.
Ипак, професионално бављење
уметношћу је само једна од 50ак ставки у Гимбошовој богатој
каријери. Наме, електротехника,
благајништво, трговина, кројење,
столарија, молерај, унутрашњи
грађевински
радови,
ауто
-лимарија па и производња кора
за пите, су неке од вештина које
су овај бистри ум и златне руке
савладали.
Биографија овог
фасцинантног човека захтевала би
стотине страна, али је Жарко овим
интерервјуом пристао да са својим
суграђанима подели поједина
битна искуства које је стекао током
живота.
Како сте успели да савладате све то?
Од малена сам волео да расклапам ствари.
Мама ме је увек грдила због тога, али када сам
почео да их састављам и поправљам, схватила
је. И са цртањем сам почео од малена… Још
увек чувам своје цртеже из првог разреда.
Почео сам цртајући по зидовима користећи
импровизоване боје, јер ми праве баш због
тога нису дали, а онда и на теме из стрипова
који су тада били актуелни. Иначе, рођен сам у
Павлишу и сматрам се Павлиштанином, али сам
одрастао у Београду. Тамо сам по наговору оца,
као послушан син завршио средњу техничку
школу, И уписао електротехнички факултет.
Мој отац је био у тој струци, па као да би ме
лакше запослио, а уметност да ми остане хоби,
премда је моја жеља била уметничка академија.
Ипак, стао сам са факултетом на другој години и
запослио се у “Вимелу” као електропројектант.
Тада сам озбиљно почео да се бавим цртањем у
слободним тренуцима, будући да сам имао сав
потребан прибор и материјал на располагању.
За то време сам 3 или 4 пута излазио и освајао
награде на “Вимелијадама”(спортске игре и
конкурси на нивоу фирме). После сам напустио
фирму јер нисам хтео да преузмем одговорност
за пројекте које сам сматрао опасним, и
запослио се у “Дафимент” банци као благајник.
Када се банка затворила, један колега и ја смо се
запитали шта да радимо а да не захтева превише
улагања. Тада ми је пало на памет да можемо да
правимо коре за питу и гибаницу. Отишли смо
код другог произвођача да видимо како се то
ради, и пошто сам схватио како функционише,
направимо нас двојица сами све машине и
прибор: два стола, мешалицу и сушилицу.
Једино смо мошали да узмемо двоје радника

јер нисмо знали како се развлаче коре. Ипак, ја
сам их гледао како раде и по мало вежбао, тако
да када су нас радници напустили јер је колега
био стипса са парама, ја сам преузео и тај део
посла, јер сам схватио да иако није лако, није ми
представљало проблем. Тако сам стекао један
у низу заната. У том периоду су моји цртежи
били изложени у тој кораџијској радњи, и неки
уметници када су ушли, запазили су их, и тада
смо заједно основали Удружење ликовних
уметника општине Раковица, са којима сам
имао неколилко изложби. Међу нама је било
и академских сликара, заиста добрих мајстора.
Један од њих био је и Драган Цанић, који је
имао сјајну технику, и продавао много слика,
па сам од њега научио да радим уље на платну.
Када је кораџијска радња затворена, са једним
другаром сам почео да радим прво молерај, а
онда и глетовање, керамику, ригипс, склапање
кухиња...
Када сте стекли први занат?
Током студија, када су моји почели да граде
кућу у Вршцу. Тада више нису имали пара да ми
дају за џепарац, и како бих могао да изведем
девојку са којом сам почео да се забављам,
почео сам од платна да шијем луткице.
Када сте научили да шијете?
То ме је јако занимало. Још у младости сам
од мајке научио да шијем, тако да сам са 17
година, сашио себи панталоне, које сам носио
док се нису исцепале.
У сваком случају, те лутке сам правио од
платна, жице и цеви. Изнео сам десетак комада
у Кнез Михајлову, а занимљиво је да је прву
лутку је купила глумица Ријалда Кадрић, која се
прославила у улози Марије из Жикине династије.

Лутке су се добро продале, а зараду сам са
девојком слатко потрошио у Скадарлији. После
сам их усавршио, биле су јако интересантне,
јединствене… Ни налик другима. Моја девојка
и ја понели смо их на море, на Хвар, где смо их
продавали на шеталишту, а изложили смо их на
једном кактусу. И онда неке бакице, које нису
баш добро виделе, кад пролазе коментаришу
“Јао види, расцветао се кактус”, толико су биле
шарене. Скоро све су се продале, па смо могли
себи да приуштимо добар провод. У принципу,
где год да си, можеш да се снађеш, ако имаш
идеју и добру вољу, увек можеш да смислиш
од чега ћеш да живиш. Те луткице су само један
од примера. Пошто сам видео да се ту може
добро зарадити, током година сам се више
пута враћао на море. Тако сам исто гледајући
од човека који се тиме професионално бавио,
научио да правим оне пешчане слике, што када
се окрећу попут пешчаног сата, дају различите
призоре. И то сам продавао, као и бижутерију.
У Бечићима има пуно разнобојних каменчића у
разним облицима. У сваком од њих сам видео
неку фигуру, било да је то делфин, кит, или
нешто слично. А онда сам силиконским лепком

склапао каменчиће у разне скулптурице. Из
фазона сам их ставио поред бижутерије и
продавао за по марку. Сто комада се продало
за трен ока. После су и други продавци око
мене покушали, али није им вредело. Нису
умели да осете тај камен. Успут сам локалним
угоститељима и трговцима осликавао фирме
и рекламе. Тако сам почео професионално
да се бавим сликарством, и то је трајало пар

година. Почело је тако што сам насликао Будву
из неколико углова. То је било пет, шест слика, и
дао сам их у галерију код једне жене да их прода,
ако може. Већ сутрадан она мене зове, каже да
нема више слика, све су се продале, и треба да
насликам још. И почнем ја да радим као црнац, и
како насликам нешто, одмах се прода. Једну сам
лично продао тадашњем немачком амбасадору,
свидела се његовој жени. Касније сам сликао и
продавао у Зрењанину и Вршцу. У том периоду
сам продао преко 300 слика, било је јако пуно
пара, око 100 марака дневно у просеку, некад
и више. Само што ја паре никад нисам волео.
Паре смрде, паре су прљаве, одвратне. Једино
што ти требају па за њих радиш. Мада ја никада
никад нисам радио због пара. Оне су саме
долазиле колико је било потребно, никада их
нисам јурио. Они који јуре паре никад их немају,
тако да је боље не јурити их. Доћи ће саме, само
ради свој посао како треба.
Које су се теме и мотиви налазили на
вашим сликама?
На мору, морски мотиви, а у Банату банатски
– бакина кухиња, призори из домаћинства,
мртва природа. Нешто лепо и идилично, да те
слике буду слатке и топле. Да ти кад станеш пред
њу не желиш да се одвојиш, да уживаш. Такве
ствари ја волим и то што сам волео, преносио
сам на слике. Приметио сам да када радиш
оно што не волиш, веруј ми, то јако тешко
иде. Мораш да унесеш сву позитивну енергију
и љубав у нешто што радиш и онда ће то да се
врати великом снагом. То је невероватно. Ништа
се не дешава случајно. Када сам продавао свој
стан у Београду, да бих се преселио у Вршац,
догодило ми се чудо какво се ретко коме
догађа. Обично када продајеш стан, купац ти
обара цену, али овде је било супротно. Тај стан
није био посебно добар, пети спрат у згради без
лифта, и био је руина, док га нисам средио, па
је постао леп. Дакле нађу ми се на разгледању
два купца у исто време, и обома се свиди па су
почели да лицитирају за њега. Нисам могао да
верујем. На крају сам га продао за 5000 марака
више него што сам првобитно тражио. После ми
је један познаник тражио да му брату позајмим
5000 марака, јер је било питање живота или
смрти. Ја му позајмим, и он обећа даће вратити
са каматом. Ја нисам зеленаш, па сам му казао

да не треба камата, само да врати кад буде
имао. После годину дана, вратио ми је 10.000
марака, јер је рекао да не зна да ли би био жив
без мене. Исто тако сам 17.000 марака позајмио
једноме који је хтео да отвори ресторан. Сви су
ми рекли да сам будала, али ја сам им рекао –
ако не треба да буду моје, онда и нису моје, а
ако су моје, ја ћу их добити једног дана. Након 9
година, тај човек ми је дао свој стан у Београду
од 45 квадрата, са централним грејањем.
Будући да сам већ неко време живео у Вршцу,
ја сам продао и тај стан и наставио да делим
паре около и враћало ми се дупло. То је тако кад
дајеш са радошћу, из љубави и од срца. На крају
је све то отишло тамо где је било неопходно – на
породицу. Са пословима ствари стоје слично.
Ни један од послова од како живим у Вршцу
нисам добио тражећи, већ све некако наилази
кад шта треба. Једини пут када сам тражио
посао, нисам га добио. Сада радим керамику,
столарију, рестаурацију, све то што умем…
Недавно сам радио на рестаурацији икона у
Саборној цркви.
Ваши цртежи са изложбе Три боје
времена приказују наднаравне призоре.
Како су они настајали и када су у вашу
уметност ушле мистичне теме?
Од малена, сви цртежи ми једноставно
долазе из подсвести. Ја не размишљам о
њима. Нешто нашарам, гледам шта има у томе,
и онда само почне да извире. Свој стил ни код
кога нисам још видео. Никада нисам волео да
радим као други, волим да будем аутентичан,
зато пуштам слике да саме од себа долазе, а
долазе увек с разлогом. На пример, једном
сам радио неки велики формат и насумице
нацртао неку фигуру која ме кад сам боље
погледао подсетила на Салвадора Далија.
Ја му доцртам бркове, ексцентричну одећу,
пелерину… Сутрадан, наставим тај рад и чујем
на радију –Јуче у ово време умро је Салвадор
Дали. Најежио сам се. Без икакве свесне жеље
сам то нацртао. Духовне теме су саме ушле,
постепено. Делимично из библијских прча које
ми је бака причала, делимично из обичаја који
су се поштовали, али пипаво у оно доба. Ово
су питања на која свако тражи одговоре, само
није свако свестан тога. Кад уђеш у одређене
године, тражиш све више. Тражиш где је
решење, смисао и извор свега. Схватио сам
у младости да није све баш тако како нас уче
у школи, да ништа није случајно и насумично
као по теорији еволуције. Мало је познато
да је Дарвин сам признао да је вероватно
погрешио. Схватио сам да све има неки
почетак и створитеља, и онда, кроз библију,
житија светца, духовност је улазила у мој
живот и усвајао сам поуке. Нарочито сам волео
да читам светог Серафима Саровског, тако је
једноставан а савршен. Савршенство и лежи
у једноставности. Узмимо неки једноставан
изум, као што је ексер. Он завршава многе
послове и без њега не може готово ништа
да се уради кад је у питању на пример
столарија, а и многе друге ствари. Он је у својој
једноставности савршен. Исто је са људима.
Што су једноставнији, то су савршенији. Што
су компликованији, мање су интересантни. У
једноставности се све види, они тиме зраче, и
у њиховом присуству се осећамо пријатно, јер
имају добар проток те енергије. Када је неко
компликован и ставља маску на маску, како
може да зрачи кроз те маске? Енергија не може
лепо да протиче, и како старац Тадеј каже,
када ти надолази мноштво мисли, немој да
мислиш о глупостима које могу да те наведу на
погрешан пут. Напротив, размишљај о лепим и
конструктивним стварима. Тако ја пуштам да
ми долазе слике, цртежи и идеје да направим
нешто ново и занимљиво. Многе ствари у
животу сам тако решавао.
В. Јањић

10 ВРШАЧКА КУЛА
ЏЕВАД САБЉАКОВИЋ:

КУЛТУРА
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„ПРИЧЕ СУ КАО СНИ“

Џевад Сабљаковић рођен је у
Београду 1939. године, одрастао
је у Босни, у Цазину, а данас живи у
Паризу, иако, како каже, он никада
неће бити град његовог живота.
Завршио је светску књижевност и
магистрирао на тему „Структура
западноевропског романа 20.
стољећа“, а свој радни век као
новинар је посветио уметности.
Уређивао је телевизијске емисије
„Отворена књига“, „Кино око“ и
„Петком у 22“, био је уредник на
првој независној телевизији у
бившој Југославији Yутел, а потом
и главни уредник Радио Брода,
али и извештач из Париза и Хага.
По сопственом признању, све то
време био је и остао заљубљен у
књижевност, а пре свега у причу.
Тако је након романа „Омаха 1950“
и „Како убити господина Фројда“,
као и збирке приповедака
„Кула Радетина“, недавно за
Издавачку кућу Лагуна објавио
књигу „Они“, збирку мајсторски
исприповеданих, незаборавних
прича у којима се свакодневица
среће са фантазијом.

ЧЕХОВ КАО ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА
У једној од прича кажете да је један велики писац рекао да се о клин
закуцан у зид на почетку приче, на крају неко мора обесити. Је ли овај
намерно измењен цитат ваш мали омаж Чехову? Чини се да вам је био
инспирација за неке од ових прича?
- Геније приче Чехов надахњивао је писце на све четири стране свијета.
Он је уздигао и до дана данашњег очувао достојанство и величину приче
без обзира какав третман имала у епохама и земљама. Без његових прича
Русија не би била оно што је у нашој свијести и нашем основном доживљају.
Можете знати све о историји, географији, друштву, економији Русије у
времена у којем је Чехов писао, али без његових приповиједака, нећете
ништа знати о људима те земље, као ни без романа плејаде руских писаца.
Има много тога што само књижевност може исказати. Универзалност Чехова
је у томе што његове приче, у свему везане за вријеме и поднебље у којима је
живио, „добацују“ и до потоњих времена, до наших дана и до сваког човјека
ове планете.

и хармонични и чинити готово органску
цјелину. Откривао сам мајсторе прича
и дивио сам им се. Покушао сам, давно,
с тим у вези и да књижевно-теоријски у
неколико текстова објасним свој књижевни
идеал. Вјерујем и данас, што сам у давним
годинама утврдио, да су Андрићеве приче
по суштини и дубини оног што исказују
њима“ је метафора стваралаштва. Ако вас равне његовим романима. И данас као
пролазник или особа коју сте упознали неку неправду према тој књижевној
у случајном сусрету наведе на причу, по форми доживљавам, не само код нас него
сриједи је нешто стваралачко у њеном и у свијету, потискивање приче у сјенку
романа. Између добре приче и доброг
Ваша нова књига прича носи бићу. Иза сваке од двадесет прича постоји романа,ако се истражи суштина, нема
иницијација
у
стварном
догађају,
који
се
интригантан назив „Они“, а прва прича
разлике. Томас Ман је свој грандиозни
у њој „С њима“. Ко су „они“ о којима нечим, у први мах може бити и сасвим роман „Чаробни бријег“ започео као
безначајним,
наметнуо
као
прича.
Кад
сам
пишете?
кратку причу, а онда није могао стати. То је
- За недавну промоцију књиге „Они“ полазио на промоцију књиге, о којој сам величанствен роман, али да ли је „Смрт у
имао
задовољство
и
част
да
говоре
писци
издавач Лагуна је у излазима књижаре
Венецији“ мање вриједно остварење зато
Делфи поставио пано са слоганом Филип Давид и Мирјана Поповић-Радовић, што је прича?
срео
сам
човјека
на
улици
који
је
високо
„Осврните се, погледајте, свуда су они,
Због чега се чини да последњих
обични људи, велики јунаци“. Тај слоган изнад главе држао у рукама два топломјера. година приче ипак нису популарне међу
Прва
помисао
је
да
их
продаје.
Каснија
свакако је имао своју маркентишку сврху,
– да можда и није тако. Ти најширом публиком?
али, изузетно фино смишљен
- Прије свега, готово их више нема
топломјери су попримили
и лансиран, адекватно и
у
дневним и недељним новинама.
„Велика је
температуру његових руку и
лапидарно је указао на
Прије неколико деценија приче су
тијела.
То
је
иницијација.
Да
суштину моје књиге. Наслов неправда што су
„Они“ већ нису написани, тај се редовно појављивале у многим припадам нигдје, баш нигдје, оном што
„Они“ структурално повезује
приче
потиснуте
човјек би био један од „Њих“. дневним листовима. Ја сам својевремено називамо „књижевним животом“, али свака
свих
двадесет
прича,
Приче
које
чине неколико прича објавио у Политици, од страница коју сада напишем, чини да
разноврсних
садржаја у сјенку романа“
Борби и Ослобођењу. Нестанак прича се осјећам дубоко испуњеним и готово
књигу
„Они“
тематски
и
различитих
мјеста
са страница дневних новина је огроман срећним.
збивања – од београдских локалитета до су различите, али све их одликује губитак по рецепцију књижевности. Томе
Кажете да имате три адресе – у
снажна
и
необична
атмосфера.
Иако
су
медитеранских угођаја – и доприноси да
су допринијели и књижевна критика и Цазину, Паризу и Београду. Шта вас
смештене
у
свакодневицу,
на
граници
су
оне сачине цјеловиту књигу, а не сведу
историја, јер неупоредиво више пажње веже за коју од њих?
се на збирку. Они се доиста посвуд могу магијског?
Париз ми је невољно пребивалиште. У
- Прича настаје из сусрета и додира посвећују романима, чиме причу доводе у
срести, али ако зраче стваралачким у себи.
неравноправан положај. Констелирало се тај чаробни, доживљајно неисцрпан град
свакодневног
и
магијског.
Од
тог
сусрета
То ваља препознати. На првом мјесту они су
увјерење да је читање прича мање озбиљно бацило ме је оно што се збивало крајем 20.
умјетници (у овој књизи писци и сликари), почиње оно што је Данило Киш назвао од упуштања у лектиру романа од стотине
стољећа у нашој тада заједничкој земљи.
онеобичавањем.
На
тој
али и ствараоци у свакодневном животу,
страница. Томе на руку иде и Према Паризу имам само културолошки
линији
се
укреше,
еманира,
боеми, сањари, фантасте, луталице, борци
тржиште књига. И данас ћете однос. Без обзира што сам тамо већ двије
против наметнуте судбине. Свака права уздиже се и стиче облик „За добро читање видјети да су само романи
деценије, што сам у прилици да будем
борба за потврду свог бића и исказивање прича која прије тога може
хитови, а у маркентиншком свједок фасцинантних збивања у култури
треба
бити
бити
и
гола
стварност
свог бића је стваралаштво. Прича „С
и аморфна визија. Без надарен као и за послу, приче, ма чије биле и умјетности, ја у њима не учествујем.
и ма какве биле, у другом Париз није постао нити ће постати градом
онеобичавања,
које
се
писање“
су плану. Оне су остале у мог живота.
може реализовати у фабули,
домену правих надарених
Београд је град најбољих година мога
али и у ткиву реченица,
читалаца. За добро читање живота. Био је престоница земље у којој
исказу свијета какав јунаци носе у себи,
смо живјели, престоница културног и
њиховој моћи да сваки, па и најобичнији треба бити надарен као и за писање.
Годинама сте се као новинар бавили умјетничког живота те земље, у њему сам
тренутак претворе у „звјездани“, тешко да
ће настати прича. Понекад је веома дуго књижевношћу и уметношћу уопште. био усред најинтензивнијих збивања у тој
трајало да потенцијална прича дочека Јесу ли приповести које данас пишете сфери, у њему сам стекао професионалну
потврду, доживио највећа пријатељства,
додир магијског. Неке је нису ни дочекале. још тада зачете у вама?
Многе јесу, али више
љубави, успоне и падове,
Прича „Кула Радетина“ (стварно постоји
блискост
и
горчину,
„Нестанак
прича
кула тог имена) била је моја опсесија двије је оних које су остале
прихватање и одбацивање,
деценије док је није дотакла моћ магијског, ненаписане. Приче су као
са страница
моје двије ћерке су
буквално тренутак који јој је дао облик, што сни. Ако их не напишете у
прави
тренутак,
ишчезнуће.
дневних
новина је Београђанке.
сам доживио као олакшање. Мислим да је
Цазин је стварност и
тај додир једна од особености прича ове Неке не могу прежалити,
огроман губитак магија
мог дјетињства. У
књиге, тај готово непримјетан прелаз из а ни повратити. Међутим,
по рецепцију
било је оних које су,
тај градић сам се враћао
реалног у сферу књижевне магије.
или
барем
књижевности“ цијелог живота и увијек
Кажете да је прича за вас написане
изнова је за мене изворан
најпривлачнија књижевна форма. У прибиљежене као скице,
чекале своју магију и
доживљај и ненарушиво
чему је њена драж?
- Откако сам први пут осјетио потребу дочекале је. Припремао сам за телевизију осјећање завичаја. И дан данас. Тај однос
да нешто напишем, прича ми се чинила емисије о књигама и умјетности, био сам се и појачао тиме што сада стицајем
једином књижевном формом у којој је годинама у средишту нашег књижевног околности проводим по неколико
могућно реализовати ту потребу. Прича живота и збивања. У томе ми је прошао мјесеци годишње у Острошцу код Цазина,
има нешто опипљиво и префињено. добар дио живота. Нисам био мање писац у непосредној близини старог града и
Мени се одувијек наметала као слика или прије тридесет па и четрдесет година, али замка Острожац, који су мјесто збивања
скулптура у којима сви елементи и сваки тада нисам имао могућности да напишем и мог романа „Како убити господина
детаљ морају бити међусобно повезани своје књиге. Сад то донекле надокнађујем. Фројда“.
Некад ми се то чини узалудним: данас не
Т.С.

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

„ЦАР НА ЧЕТИРИ ТРОНА“
У просторијама Градског
музеја у Вршцу, у згради
Конкордије, у организацији
Амбасаде Чешке Републике
у Београду и у сарадњи са
КУПУ „Чешка беседа Вршац”,
отворена је изложба под
називом „Цар на четири
трона – Животни пут Карла IV
у четрнаест тачака“. Програм
су отворили Председник
удружења „Чешка беседа
Вршац” Чедомир
Грбић,
директор
Музеја
Милан
Филиповић и конзулка у
Амбасади Чешке у Београду
Вероника Сењукова.

Овом
изложбом
се
обележава 700. годишњица од
рођења Карла IV, а изложени
експонати и биографија
представљају га, не само
као свесног политичара,
већ и као обичног човека с
уобичајеним свакодневним
бригама
обичних
људи.
Прва станица ове путујуће
изложбе у Србији била је у
Београду, а након Вршца биће
представљена и у Крагујевцу
и Нишу.
T.С.

НОВА ПРИЗНАЊА ЗА КЊИЖЕВНУ ОПШТИНУ ВРШАЦ

ДВЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗДАЊА КОВ-А

Изузетан значај Књижевне
општине Вршац још једном је
потврђен
наградама
којима
су недавно овенчана издања
ове Издавачке куће. Ауторке
КОВ-а, песникиња Стана Динић

Скочајић и преводилац Бисерка
Рајчић награђене су престижним
признањима.
Крајем октобра објављени
су добитници награде „Милица
Стојадиновић
Српкиња“
коју
додељује Завод за културу
Војводине,
а
награду
су
равноправно поделиле Стана
Динић Скочајић за збирку песама
„Теглице за бубице“ у издању КОВ-а
и Сунчица Денић за збирку песама
„Невреме“ у издању Абатрос плус.
Почетком новембра, изузетно
вредна
„Награда
Вукове
задужбине за уметност“ за 2016.
годину додељена је неуморном
преводиоцу и промотеру пољске
књижевности у нас, Бисерки Рајчић
за књиге: „Венецијански портрет“
Густава
Херлинга-Груђињског
у издању Књижевне општине
Вршац, „Галицијске приче“ Анџеја
Стасјука („Хеликс“, Смедерево) и
„Неурачунљиво“ Еве Зоненберг
(„Кућа поезије“, Бања Лука).
„Венецијански
портрет“
је
потресан микророман о веома
талентованој и лепој жени, којој
је судбина ускратила сваки вид
љубави. Друга прича међу корицама
ове књиге је „Казановин лавиринт“,

VIN

PING

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.
прича инспирисана Венецијом и
животом једног од најпознатијих
Венецијанаца, Казанове, који је био
најчувенији европски љубавник и
заводник свог времена.
Т.С.

У КЦ-У ОРГАНИЗОВАНА

РАДИОНИЦА ОСЛИКАВАЊА
СТАКЛА И КЕРАМИКЕ

У уторак, 15. новембра у
Малој галерији Културног центра
Вршац, одржана је радионица
осликавања стакла и керамике.
Радионицу је у сарадњи са КЦ-ом,
организовало Удружење грађана
„Даница“ уз финансијску подршку
Града Вршца.
Како истичу у Удружењу
грађана „Даница“, ова радионица
замишљена је као прилика за
дружење, али и за стицање нових
вештина.
- Циљ нам је неговање традиције
и старих заната, али желимо и да
незапосленима пружимо прилику
да савладају вештину која им може
обезбедити стални или повремени
извор зараде – рекла је Сузана
Маринковић, председница УГ
„Даница“.

Представници
Удружења
грађана „Даница“ истакли су да
су веома задовољни одзивом
грађана, као и да ће сличних

радионица у будућности сигурно
бити још.

Т.С.

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ФОТОРЕПОРТАЖА

12 ВРШАЧКА КУЛА
Ликовни атеље сестара Дaниеле
и Доминике Морариу, вршачких
академских сликарки, ради веома
успешно. Радови ових малих великих
сликара запажени су на најпрестижнијим
такмичењима дечјих ликовних радова.
Прва слова ликовне азбуке научило је
много вршачких малишана у Ликовној
школици Морариу. “Вршачка кула”
Вам представља део стваралаштва
талентованих вршачких малишана.
Ј.Е.
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УМЕТНОСТ МАЛИ
ЛИКОВНЕ ШК

Кр

Дејана Голомејић 6 година

Дарио Јанеш 9 година

Ивана Валтл 14 година

Никола Лазаревић 11 година

Анђела Стаменковић 7 година

Наталија Ритер 12 година

Ивана Јере

Арсеније Баница 9 година
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА

ИХ ВЕЛИКИХ СЛИКАРА
КОЛИЦЕ МОРАРИУ

ристина Јовановић 4 године

емић 16 година

Јоана Самиола 13 година

1313

Бранислава Предолац 14 година

Емилија Вакареско 10 година

Самир Незири 6 година

Вук Ожеговић 9 година

Сандра Борка 12 година

Дарио Јанеш 9 година

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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ВРШАЧКА КУЛА
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16 ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу 20 м2,
у Белој Цркви, или мењам
за стан 40 м3 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28
м2. Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са локалом,
120 м2, (мушки и женски wc,
кухиња, две терасе) плац,
башта на брегу, асфалтни пут,
код цркве Св. Теодора , кућа
је на спрат са четворособним
станом. Продајем кућу у
Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у
Призренској 55, цена 55.000
евра. Тел. 062/889-24-67.
Продајем стан 58,46 м2,
први спрат, центар, погодан
и за пословни простор. Цена
40.000 евра. Тел. 064/44-32517.
Издајем или продајем
локал 135 м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-17-56.
Продаје се једнособан
стан у центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара Тел.
064/459-68-04 или 210-16-40.
Продајем 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 063/70-14481.
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.
На продају двособан
стан од 64м2 у улици
Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска,
комплетно
реновиран (све ново). Тел.
066/51-48-254.
На продају савршена
кућа, спратна, на плацу
650м2 са виноградом.
Хитно и повољно. Тел.
0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву,
строги центар, двособни
стан 56 м2, цг, код старе
поште /Радова зграда). Тел.
063/8008-243 и 013/348683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел.
013/ 28-32-563.
На продају реновирани
дворишни
станови
(двособан + гарсоњера).
Изузетна
локација,
погодно за пословни
простор. Тел. 061/71-39-82.
Продајем
плац
на Сребрном језеру,
површина 5,01 ар, власник.
Тел.
064/96-64-709
и
069/211-95-65.
На продају кућа на
Гудуричком путу или
замена за стан или мању
кућу у Вршцу или Панчеву.
Тел. 064/168-58-94.
Хитно на продају кућа.
Тел. 069/512-12-04.
На продају кућа од 120
м2 на 14 ари плаца, струја,
вода, плин, телефон. Вреди
погледати. Нови Козјак.
Идеално за пензионере.
Без улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам
за стан кућу од 240 м2, са
поткровљем, гаражом od
30 m2, на плацу од 1000
м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна
кућа од око 80 м2, на плацу
од око 5 ари, ул. Живе
Јовановића 13 у Вршцу.
Хитно. Тел. 064/248-76-91 и
013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића
2 (код школе„Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан
стан 43 м2, приземље,
у Вршцу, ул. Архитекта
Број
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Брашована
8 (код
Железничке станице и
Пољопривредне школе)
Звати од 21 до 22.30 сати
на тел. 805-095
На продају кућа у
Павлишу са великим
плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем трособан
стан у центру Алибунара.
Тел. 064/15-11-983.
Продајем новију кућу
у Вршцу, сређена, ПВЦ
столарија,
комплетна
инфраструктура.
Могућност исплате у
ратама. Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у
Избишту, нова градња,
приземље и спрат 100 м²,
плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем кућу у
Гундулићевој 31, Вршац.
Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну
кућу у Вршцу, 5,4 ара плаца
, ул. Јанка Катића 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 061/65-65933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/42954-83.
На продају сређена
кућа од 100 квадрата у
близини центра града. У
ул. Николе Тесле 49. Тел.
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. 061/294-1161.
На
продају
реновирани дворишни
станови (двособан плус
гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина,
Вршац.
Изузетна
локација

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
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име и презиме даваоца купона
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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.

погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-3982.
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,
канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12026.
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.
Продајем 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.
Продајем стан 31
м2,строги центар града,
код Владикиног двора,
Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах
усељива
без
улагања. Тел. 064/18-65244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу
града, поред асфалтног
пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807816.
На продају сређена
кућа у Улици Николе Тесле
49. Кућа има 100 квадрата,
такође има сређено
двориште са 2 помоћне
просторије. Цена 38.000
евра. Тел. 064/27-17-446.
Продајем кућу са
окућницом у Избишту,
Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5
ланца
земље потез Кевериш,
удара у асфалтни пут
Вршац-Влајковац.
Тел.
062/511-751.

КУЋЕ,
СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Стан з а издавање
опремљен,
клима,
кабловска, интернет, веш
машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-7424.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у
ул. Пашићев трг 5. Тел.
064/267-79-76.
Издајем
кућу
у
Бихаћкој,
близу
Миленијума. Тел. 065/88599-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77.
Тел. 063/894-91-63
Издајем
намештен
једнособан
стан
у
Првомајској бр. 77.Тел. 837513 и 062/160-35-25.
Издајем гаражу у

центру
Вршца,
улаз
из
Дворске
поред
Владичанског двора. Тел.
064/51-52-245.
За
издавање
једнособан
намештен
стан(соба,
кухиња,
купатило), нова градња,
у
дворишту
Филипа
Вишњића 31, Вршац. Тел.
064/429-06-14.
Запосленој
девојци
потребна сређена или
полунамештена кућа за
становање у замену за
одржавање. Тел. 064/38-92738.
Издајем стан у града
за студенткиње (ученице).
Посебан улаз, одвојене
комуналије и цг.Тел. 838702 и 063/789-10-14.
Издајем
собе
ученицима (намештене),
собе се налазе на 5 мин.
Од центра, Улица Црног
Јована 18. Бесплатан
интернет и кабловска.
Засебан улаз и комуналије.
Тел. 065/238-93-83.
Издајем стан у центру
Вршца за студенткиње
или ученице. Засебан
улаз, одвојене комуналије,
централно грејање.
Тел:
013/838-702,
063/789-1014
Издајем
намештен
трособан стан са два
купатила у Хемограду.
Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/81485-71.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру
ул.
Анђе
Ранковић
(централно
грејање,
кабловска, интернет). Тел.
060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске
цркве, санитарни чвор,
клима, фиксни телефон,
засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем намештени
једнособни стан у Вршцу.
Звати после 17 сати.
Тел.834-975.
Запосленој
девојци
потребна
кућа
за
становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101623.
Издајем собе – лежаје
за
раднике
(самце),
употреба купатила. Тел.
063/551-403.
И з д а ј е м
полунамештену гарсоњеру
на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем ненамештен
једноипособан стан (48м2)
на првом спрату, зграда
преко пута Педагошке
академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-9841.
Издајем
стан
у
Београду. Тел. 061/294-1161
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.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена,
има климу, кабловску,
плин. Бихаћка 81 а.
Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
намештену
гарсоњеру
у
центру
Београда. Тел. 013/834-324
и 063/77-31-585.
Издајем двособан стан
65 квадрата, у кући,у улици
Јанка Халабуре, изнад
Миленијума. Први спрат,
посебан улаз, потпуно
намештен,
централно
грејање (одвојен плински
котао), одвојена струја
и комуналије, телефон,
клима, Д3 кабловска,
интернет, веш и судо
машина. Одмах усељиво.
065 3347 305

РАЗНО
Математика, време је
да почнеш са припремама
за факултет. Тел. 013/28-39461.
Продајем пржионицу
кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/452-3337.
Продајем
плинске
бојлере, пећи, шпорете
и делове за исте, може
са уградњом и без. Тел.
064/351-20-32.
Услужно
вршим
култивирање
мањих
башта у Вршцу и околини.
Долазим на вашу адресу.
Тел. 063/8321-772.
У
Алибунару
на
продају половна
бела
техника,
електрични
штедњак, тв у боји. Тел.
064/459-68-04.
Продајем
класичну
гитару одличног звука.Тел.
21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним
ролом. Цена 60 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом
и пластичним ролом. Цена
40 евра. Тел. 064/123-1756.
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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. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Радио
би
поправку
плинских бојлера, шпорета,
пећи и решоа. Тел. 063/482418 и 2101-623.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и
064/915-88-35.
На продају комода за
ципеле (може и као ормарић),
сточић
дрвени
(собни),
оградицу за бебе, фрижидер,
сто трпезаријски са шест
столица, две фотеље, тросед,
сет (3 комада) стаклених
сточића,
врата
дрвена,
пластичну бурад. Тел. 833-806
и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2.
Превоз на адресу. Тел.062-437236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте
од склопки изгореле. Тел.
060/358-62-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима
и средњошколцима, такође
услужно радим припрему за
штампу, дизајн, прелом. Тел.
069/62-66-99 и 063/742-20-13.
Пензионер,
ситуиран,
живи сам, жели да упозна жену

до 60 година старости ради
брака. Тел. 064/48-77-098.
Продајем
радио
станицу ТОКАЦ-АЛИНКОВТДВМ. 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. 064/31344-64.
Помагала
бих
породици или старијој
особи у кућним пословима,
може и чување деце. Тел.
063/159-14-48.
Продајем
четворо
врата са стаклима,од
џете, годиште 1988. Тел.
060/0330-746.
Продајем:
дрвене
жалузине за прозоре и
балконска врата, ауто
приколицу
и
кукуза
„заставу 101“, метални
светларник са орнамент

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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
–
Јадранка“кабинет, ножни
погон, мало коришћена,
добро
очувана.
Тел.
013/806-527.
Продајем плац 13,50
ари на Тари, на малом
језеру, село Заовине. Тел.
063/384-430.
Продајем тросед на
развлачење у француски
лежај, мању троделну
витрину са гардеробним
орманом, више врста
фотеља. Тел. 807-793 и

063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола
струја пола плин. Тел.
063/482-418.
Самици, запосленој
жени педесетих година,
потребна лепо сређена
кућа или већи стан. Могућ
сваки договор. Тел. 066/3634-36.
Озбиљна
жена
54
год.
образована,
културна, вредна, радна,
запослена, чувала би децу
у поподневним сатима.
Могућ сваки договор.
Имам искуство у чувању
деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер,
тражи озбиљну жену око
60 година, по могућности
саму. Тел. 062/158-44-39.
Купујем замрзивач и
шпорет „Смедеревац“ на
дрва. Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш
машине „Горење“
и
„Индесит“
потпуно
исправне, у одличном
стању и машина за
сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.
Купујем
старе
неисправне
плинске
бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем
котао
за централно грејање
24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/3031537
Продајем самоходну
косилицу,
бензински
мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне
минђуше Тел: 061/3031537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-9247.
Продајем
два
телевизора и женски
бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим
услужно
машинско млевење воћа
дуње и јабуке. Тел. 063/1121-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32563.
Продајем шатор за
камповање. Повољно. Тел.
826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од
пуног дрвета. Димензије
285х380 цм. Тел013/ 893363.
Слободна и вредна
жена спремала би по
кућама и служила старије
особе. Тел. 065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим са енглеског,

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 2. do 15. новембра на територији Града Вршца
преминуло је 16 лица:
Дорика Петковић (1934.), Слободанка Вучковић (1941.), Вера
Коњевић (1941.), Миодраг Завишин (1946.), Драгиња Ивковић (1918.),
Каја Цветковић (1935.),Гордана Ћорић (1956.),
Ioana Claudia Čoloka (1990), Мартин Цеснак (1961), Смиља Баница
(1936), Божидар Попов (1936), Розалија Лука (1948), Стеван Давидовић
(1939), Анујка Стигну (1939), Првослав Вујовић (1930), Борислав Стајић
(1943).

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 Тошибасателит
C75D-А-17
са
ласерским
штампачем-HP
Laser Jet P1005. Tel. 063/862-9749.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању.
Врло повољно. Тел,. 064/42906-14.
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
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.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга
једнобразни и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем
двокрилне
дупла дрвене прозоре са
пластичним
ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €. Тел.
063/187-16-73 и 807-793.
Продајем 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/ 290-6953.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге
800W, еко – чисто. Тел. 065/3355-343.
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.
Продајем
комбиновани
електрични
шпорет,
хармоника врата, санитарије
половне са ормарићима и
огледалом за купатило, вунени
тепих, мушки бицикл, машину
за куцање, метална врата са
прозором, унутрашња врата.
Тел. 065/803-16-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/4034-410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач
и табакерка у одличном стању.
Цена 450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни 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. 065/20-30750.
Продајем
пластично
буре за купус од 120 л.
коришћено једну сезону.
Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
Купујем крмаче од 200
кг и навише. Продајем
половне дрвене прозоре,
дупло стакло, добро
очувани. Тел. 063/84-67605.
Продајем домаћу ракију
од трешње и брескве. Тел.
064/11-953-84 и 013/416182.
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. 063/187-1673 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.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића.
Тел. 061/18-44-316.
Продајем замрзивач
сандучар 400л. исправан.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем дуван резани
од 0,5 и 1 кг, цена 1500 дин
килограм., у Малом Жаму.
Доносим на адресу Тел.
061/307-92-43. Звати после
10 х.
На
продају
мало
коришћени
ручни
циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла
стерн (3.500 дин), „убодна

тестера“ Bosch (3.500 дин.).
Све заједно 10.000 дин.
Тел. 061/88-249-88.
Вршим
поправку
плинских пећи, бојлера,
решоа са гаранцијом. Тел.
063/482-418 и 013/21-01623.
На
продају
малокалибарске пушка,
круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети
са мадрацима, уклапају се
и на спрат. Тел. 064/393-1717.
Продајем
круњач
(круни, меље а има и
циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до
12 цм.), 6 комади буради
од куване пластике 120
литара, дрвену бурад од
30 и 50 литара, детелину у
количини од 500 снопова
по 5 кг, пластичну бурад
од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов
велики, спортски бицикл.
Тел.
064/47728-40
и
069/290-69-53.
Купујем фрезу за
мотокултиватор „Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел.
061/112-56-98.
Продајем фелне за
опел астру, фелне су
оригиналне
челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у
одличном стању, 3 комада
са старијим гумама. Тел.
064/130-84-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића.
Тел. 061/18-44-316.
Продајем
Дормео
душек мемори силвер
нов. Трпезариски сто и
шест столица, половно.
Тел. 064/390-62-76.
Орем и култивирам
мање баште и трављаке
мото
култиватором.
Вршац и околина. Цена
договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.

АУTОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем
скутер
piaggio Hexagon 180 m 20,
веома очуван, у одличном
стању, 2005, гаражиран,
црвене боје, аутоматски
мењач, регистрован, мало
прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за
седиште, аларм, церада.
Хитно. 650 €. Тел. 064/51050-66
Продаје се опел астра
Г караван, 1998. годиште.
Регистрован до 16.04.2017.
године. Тел. 064/130-84-90.
Продајем
трактор
ИМТ 539, произведен
1994.
године,
први
власник, солидно стање.
Тел. 063/749-65-23.
Продајем аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика,
2003. годиште, прешла
109. 000 км. Први власник,
могућ
договор.
Тел.
064/819-9260
На
продају
југо
корал60.
Цена
по
договору. Тел. 060/555-1567.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СВЕ ШТО НИСТЕ ЗНАЛИ О СНЕГУ

ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ ИЗ УГЛА НАУКЕ

Снег је облик воде у чврстом стању чија
се кристализација одвија у атмосфери, па
иако је његова хемијска формула H2O, иста
као код воде или леда, снег се прилично
разликује од суснежице и ледене кише.
Кишне капи, настале кондензовањем
водене паре у облацима, могу се због
ниске температуре током пада замрзнути
и претворити у суснежицу и лед, али тако
настале залеђене честице нису снег и
разликују се од снежних пахуља по свом
облику и структури.
Кључни разлог за то је што пахуље
настају већ у облацима, где се снежни
кристали формирају директно из водене
паре. Пахуље могу бити сачињене од једног
или више спојених кристала, док се при
вишим температурама граде од великог
броја кристала и на земљу падају у снежним
грудвицама.
Сваки снежни кристал је заправо
кристал леда, тако да његову геометрију
одређује геометрија молекула воде који је
састављен од једног атома кисеоника и два
атома водоника, међусобно размакнута за
105 степени.
У леду се молекули воде везују у низове
правилних шестоугаоних прстенова, па
лед има хексагоналну кристалну решетку.
Елементарна ћелија кристала леда је у
облику шестостране призме, геометријског
тела са два шестоугла у основама и шест
правоугаоника у омотачу, у чијим се
теменима налазе молекули воде.
Раст снежног кристала почиње у облаку
суперзасићене водене паре тако што се
молекули воде кондензују око сићушне
честице прашине и образују шестострану
призму на коју се додају нови слојеви
молекула. Испрва, док је кристал малих
димензија, он расте споро и читава решетка
задржава исти облик.
Како снежни кристал постаје све
већи, његових шест углова бивају све
више размакнути и све више окружени
суперзасићеним ваздухом, тако да углови
почињу да расту за нијансу брже од остатка
кристала.
Због ове мале разлике у брзини на
угловима, шестоугаони кристал почиње
да се грана у шест кракова. Околни
атмосферски услови су практично исти за
све краке, тако да они расту приближно
на исти начин и истом брзином. Зато све
снежне пахуље имају шест међусобно
идентичних кракова.
Раст снежног кристала и коначан облик
пахуље пре свега зависе од концентрације
влаге у облаку и температуре ваздуха.
У лабораторијским експериментима са
контролисаним условима утврђено је да при
различитим температурама, у интервалу од
-3 до -20 °С, настају пахуље које се међусобно
драстично разликују. На -5°С обично настају
пахуље са најдужим крацима, док се између
-20°С и -15°С формирају пахуље у облику
равних шестокраких кристала.
Током обликовања свака пахуља
непрестано преживљава драматичне
измене у окружењу, бива ношена на разне
стране облака, трпи различит притисак
и влажност, али се те промене једнако
одражавају на све кракове у једној пахуљи,
што без обзира на сложеност коначно
добијене структуре, обезбеђује њихову
симетрију. Због ове симетрије, све пахуљице
на први поглед изгледају слично.

Међутим, никада из облака на тло неће
пасти две потпуно исте снежне пахуље.
Вероватноћа да настану две индентичне
пахуљице скоро да је једнака нули,
управо због прилично несталних услова
у којима поједине пахуље настају, али и
због молекуларне структуре леда. Услед
постојања више изотопа водоника и
кисеоника, на сваких 5.000 молекула воде
јавља се један који се разликује од осталих.
Омањи снежни кристал садржи неколико
хиљада милиона милијарди молекула
воде, што значи да у њему има око милион
милијарди молекула који се разликују од
осталих. Они су насумично распоређени по
кристалној решетки, чинећи сваки снежни
кристал јединственим.
Снежна пахуља посматрана из
непосредне близине није бела, већ је
безбојна и провидна, што је логично, јер су
пахуље сачињене од кристала леда. Бела

боја снега је својеврсна илузија – оптичка
варка која настаје рефлексијом светлости.
Расејана на више снежних кристала,
светлост одбијена од снега изгледа бела,
што је мешавина свих боја у видљивом
спектру светлости.
Људско око на неки начин успева да
разлучи и види белу боју снега чак и када
на њега пада долазећа светлост која није
мешавина свих боја, већ припада ужем
делу спектра. Међутим, за разлику од
људског ока, фотографије снимљене под
флуоресцентном светлошћу приказују снег
зелене боје.
Иначе, поред препознатљивог белог,
постоји и такозвани црвени снег. То су
снежне површине крвавоцрвене боје
која настаје због тога што у снегу живе
колоније алги Хламyдомонас, Рапидонема
и диатоми. Ове алге су најпознатији и

најраспростањенији припадници „снежне
флоре“. Када има мало сунчеве светлости,
а температуре постану изузетно ниске,
ове алге успевају да преживе јер се њихов
метаболизам успорава и оне постају
неактивне.
Са друге стране, управо такви услови
у поларним областима или на високим
планинама омогућују замрзавање нижих
слојева снега, због чега долази до трајног
таложења снежног покривача и настанка
ледника. У овим крајевима рефлексија
светлости од снежног покривача битно
снижава температуру и важна је за глобални
климатски систем, пошто се известан део
сунчеве радијације због одбијања враћа
назад у атмосферу и не долази до загревања
тла.
Разни планетарни модели климе
показују да површина снежног покривача
има врло значајну улогу током ледених
доба. Тада увећана површина покривена
снегом одбија сунчеву светлост и планета
се додатно хлади, што доводи до појачаних
снежних падавина, још већег одбијања
зрачења и даљег хлађења планете.
Када је површина снежног покривача
исувише велика, овај процес постаје
неповратан и планета се трајно замрзава.
Ако се снежни покривач не прошири
довољно, уобичајени циклус хлађења
и загревања планете се наставља, тако
да се ледено доба завршава. Ледници се
повлаче на север и југ, а климатски систем
се стабилизује на више хиљада или милиона
година.
Снег данас привремено или стално
покрива око 23 процента површине Земље.
Уобичајено, снег пада северно од 35° и јужно
од 35° географске ширине, а ближе екватору
се јавља врло ретко и то на надморским
висинама изнад 5.000 метара.
Осим за климу, снежни покривач је
значајан за многе биљне и животињске
врсте. Слаба проводљивост топлоте
штити поједине врсте од смрзавања током
зиме, док отопљавање снега наводњава
земљиште.
Занимљиво је да снег, осим што слабо
проводи топлоту, лоше проводи и звук.
Будући растресит, налик на материјале
који се у грађевинарству користе за
звучну излоацију, снежни покривач добро
апсорбује амбијентални звук услед чега
настаје добро позната тишина, тајац после
снежне вејавице.
Када се довољно наталожи и временом
постане гушћи, више није тако добар
апсорбер звука.
Међутим, тада се јавља једна појава
омиљена код људи који уживају у шетњама
по снегу. Сабијени снежни кристали на
довољно ниској температури, уместо да се
топе, пуцају под ногама, што изазива ефекат
шкрипања. Када се температура подигне,
кристали почињу да се топе под корацима
и звук нестаје, тако да се шкрипање снега
најчешће јавља ноћу и у хладним јутрима.

Извор: zanimljiveinformacije.net
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Шпијунка, Пауло Коељо

2. Немањићи – Два орла, Дејан
Стојиљковић, Владимир Кецмановић
3. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан
4. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић
5. Полиција, Ју Несбе

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов
4. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз
Пишон
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Стерео банана – Немој да знојиш
технику
2. Били Андол – Линије
3. С.А.Р.С. – Пепео

4. Сиддхарта – До конца
5. Хладно пиво – Дан ослобођења
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ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ВОЈВОДИНА ИНФО , ГОДИНА 34, БРОЈ 752, 16АПРИЛ 2010.

ПОТОМЦИ РУСКИХ ИЗБЕГЛИЦА

Сваке се четири године у градовима широм
планете одржава Конгрес руских кадета, a ове ће се он
организовати у Белој Цркви. Након Октобарске револуције
овај је јужнобанатски градић, примио око две хиљаде Руса
избеглица, а на Руском гробљу почива 650 емиграната од
којих је чак 19 генерала. Њихови потомци и поштоваоци
руске културе основали су 2007. Српско - Руско друштво
Бела Црква које броји стотинак чланова.
- Друштво је оформљено ради очувања руског језика и
идентитета, неговања историје највеће земље на планети,
популарисања руске културе која је светској баштини
понудила Јакобсона, Рубљова, Рјепина, Маљевича, Шагала,
Ломоносова, Мендељејева, Чајковског, Корсакова... Зашто
овај кодекс баш у Белој Цкви ? Руси сад откривају своју
годинама забрањену историју. У царској је Русији 30
кадетских корпус а, специјалних образовних система.
После бољшевичке револуције они налазе нови дом у
Краљевини Југославији. Тако је у Белој Цркви од 1920. до
1924. постојало Николајевско - кавалеријско училиште
Санкт Петербург.

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

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (46)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25 БРОЈ 505, 8 . ДЕЦЕМБАР 2000.

ОТКОПАНА БОМБА С ПОЧЕТКА ВЕКА

У свом дворишту Љубомир Тома из Вршца, Ђуре Цвејића
14, случајно је пронашо убојиту направу која је је према
процени стручњака стара више од 8 деценија.
Бомба је откривена приликом копања темеља за ограду
у задњем делу имања Томе, на дубини од пола метра , прича
његов зет Зоран Тоскић.
- Наиме са ископаном земљом он је и незнајући извукао
експлозивну направу величине песнице, елипсастог
облика. Таст није одмах приметио бомбу већ после пар
дана када је растурао ископану земљу. Права је срећа да
није експлодирала јер се на том месту играло двоје моје
деце и свастикина ћерка.
Случај је пријављен надлежнима у ОУП Вршац који су
однели бомбу и деактивирали је.
Претпоставља се да ју је неко ту закопао, вероватно,
после Првог светског рата, имајући у виду време
производње које датира с почетка века.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 242, 15. АВГУСТ 1990

УСКОРО ШИРЕ ДВЕРИ

Близина границе са Румунијом за Вршац је представљала
ману. Хоће ли у будуће бити предност показаће време, тек,
судећи по прошлонедељном разговору и договору (9. августа)
у Градској кући између општинских челника, представника
покрајинског СУП-а и Царинарнице, постоје добри изгледи да се
међудржавна међа код Ватина обогати новим саржајима. Реч је,
како се чуло, о потреби неодложне изградње две нове улазноизлазне траке, просторије за преглед аутобуских путника и
хигијенско - санитарног чвора. Тим пре, што су услови на овој
белој линији више него неподношљиви. На прелаз преко
рампе чека се неретко и по двадесетак часова, а када туристи и
закораче на тле Југославије немају где ни да оперу руке.
По речима Косте Радака, управника Царинарнице у
Вршацу, ова најоптерећенија капија Европе има велике шансе
за обогаћивање трговинском понудом. Заинтресованост за
подизањем фри - шопова, тик уз зграду Царине изразиле су
фирме попут „Генекса“, „Путника“, „Компаса“... с обзиром да је од
1. јануара најављено укидање продајних објеката са страном
робом ове врсте у земљи.
На урбанистима је да осмисле уприличенији изглед нове
зграде радника у зеленим униформама. За вршачке колективе
најезда хиљаде и хиљаде туриста који свакодневно долазе у
Вршац још увек је шанса празног длана.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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.
Овом приликом извађена су још три сандука из
гробница, нађених у земљи. Најпре је ископан један
детињи сандук, а затим два за одрасле. У овима је, осим
неколико костију, нађен и један чешаљ, који је онда
јако био у моди у мушком оделу, један венац од ружа с
крстом и један комад платна, а све прилично очувано
1).
Од особа, сахрањених у гробницама под црквом,
налазе се у црквеним матрикулама ова имена:
22. јануара 1743. умрла је Ана, 11 месеца стара кћи
Ернеста Јоакима Шиклгрубера, племића и кординатора
у Вршцу, и сахрањена је у парох. Цркви.
11. марта 1747. преминула је госпођа Урсула
Шиклгрубер, око 60 год. стара, и предата је вечном
миру у парох. цркви.
На овим сандуцима не беху забележене године,
отуда је било немогуће разазнати мртваце. По предању,
под црквом је сахрањено 5 особа 2).
Три године по посвети цркве, 20. марта 1736.
владика гроф Фалкенстајн, поново је одржао коначну
визитацију у Вршцу3).
Дарежљивост појединих колониста, као излив
њихове побожности, најбоље се огледа у капели Св.
крста на такозв. „Миси“ (Kapellenberg), под којом се
простире варош. Капела ова саграђена је около 1720.
из добровољних прилога, прикупљених на заузимање је премештен у Београд, где је умро 24. новембра. По
и под
протекцијом тадашњег дистриктуалног његовој жељи, тело му је затим пренешено у Вршац и
управитеља вршачког, Христофа Пајера 4). И ако ова положено у овдашњој капели на брегу, близу завршног
грађевина није незнатне величине, иако је полако камена, што га је он даровао.7). Маја 18. 1729. укопан
свршавана, ипак је просто изведена. Завршни камен, је овде Јован Беркхамер, поштар из Маргите, а 19. јуна
код је приложио Јован Самсон Домпсе од Шиние, исте године Ана Марија, кћи Јована Јосифа Бренесела,
пореклом Лотринговац и капетан коњичке регименте надзорника војничких зграда у Тамишграду, и супруга
„фелдмаршал грофа Мерција“ из вршачког гарнизона му Марија Катарина 8). Године 1736. сахрањена је
, положен је свечано, по налогу чанадског владике, близу Пајеровог гроба и Ана Мариа Енглер. Она је била
Ладислава грофа од Надажда, местним парохом велика добротворка и врло је много приложила на
Јоакимом Петром Арцфелдом као деканом 28. јула грађење капеле, а умрла је 20. јуна 1736. До 1757. свега
1728. у присуству дароваоца, у зиду под корошом 5). је овде сахрањено 10 особа.
Још за време грађења било је неког, ко је пазио
Камен је стајао око 15 ф. 30 нов. Све до почетка нашег
века, црквица ова, која је одмах по престанку била на ову црквицу и њене утвари. Тако је засновано
посвећена Св. крсту, и чији зидови, од вајкада бело пустињаштво при овој црквици. Први такав пустињак,
окречени, још из далека поздрављају путника, не овде познати „Фратри“ био је, на сву прилику,
споменути Андрија Хофбауер.
имађаше торња.
Ова капела је још одавно била уједно и место, камо се
И под овом црквом је више пута сахрањивано.
Први, који је под њом нашао свој вечни мир, јесте неки долазило на поклоњење, отуда је она двапут у години,
Јован Колер, умро 1720, други је сам њен основалац, о проналаску часног крста (3. маја) и о воздвижењу
дистриктуални управитељ Пајер, који је већ 1723. умро. часнога крста (14. септембра), јако посећивана како од
Његова надгробна плоча налази се лево под крошњом. урођеника, тако и од туђинаца.
Накратко после оснивања капеле
Св. крста,
Она је украшена једним крстом и носи овај наслов:
“Овде је сахрањен племенити господин Христоф Пејер, таст споменутог Симона Семајера, Балц Вацлхамер,
бивши ћесарски капетан и дистриктуални управитељ, подигне такозвани „црвени“ крст на месићком друму.
год. 1723.“ Августа 17.1727. сахрањена је овде и супруга После његове смрти, породица Семајера узела је на
лајтнанта у регименти Мерцијевој, Јована Волфганга се старање о овом симболу хришћанске побожности.
од Сарторе, госпођа Цецилија од Сарторе 6). 27. Последња обнова овог крста обављена је од прилога из
новембра 1728. овде је сахрањен и капетан Шиние, уз ове породице 1850. године и носи наслов :“Породица
војничку почаст. Када је полаган завршни камен, он Семајера“9 ).
1)
Werschetzer Hauskalender, god. I.
str. 31
2)
Исто дело
3)
Матрикуле р.к. парохије
4)
А. Васѕитс: Денксцхрифт етц. Стр.
19.–Као главног оснивача Васић спомиње Хр.

Ригера, но ово побија надгробна плоча, која
се налази у капели.
5)
Матрикуле р.к. парохије
6)
Матрикуле р.к. парохије
7)
Матрикуле р.к. парохије
8)
Матрикуле р.к. парохије –

бренесел је овом приликом приложио 16 фор.
на једно распеће за капелу.
9)
Werschetzer Gebirgabote, godina
1880. br.4.
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
КАЧАРЕВАЧКА БЕЛА
СЛАНИНА
Намирнице:
-10 кг леђне свињске сланине
-со
- бели лук
- туцани бибер по укусу
Качаревачка бела сланина наставља
традицију старих - угледних банатских
домаћина, који су је због вишеструке
примене посебно ценили. Припремам је
од беле леђне сланине (дебљине између 5
и 6 цм) зрелих свиња, старости између 1,5
и 2 године. За сољење користим квалитетну
со, а с обзиром да се сланина не може
пресолити, ја је и не мерим. Сланину добро
уваљам у со, по укусу и осећају додам
крупно самлевен, или исецкан бели лук и
бибер. Сланину, затим, поређам на чисте
даске, по принципу кожа на кожу, и тако
оставим да стоји 10 дана. Без прања, уносим
је у пушницу и димим 5 до 6 пута пиљевином
буковог, или каквог другог тврдог дрвета, па
и багремовог.
Чувам је у тамном и сувом комарнику
у коме сушим и чувам месо, док се не
потроши. По правила, потроши се већ до
маја – јуна, јер је изванредног квалитета и

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.

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

DOO

укуса, па зато, па зато и радо виђена на свим
трпезама.
Војо Пешикан, Качарево
прво место на Сланинијади у Качареву
1992. године

ДОМАЋА ПАНЧЕТА (2)
Намирнице:
-свињска сланина, со
За танку меснату сланину – домаћу
панчету, бирам млађе – меснате свиње од

100 до 110 кг. После хлађења, сланину добро
усолим квалитетном сољу и саламурим три
недеље.
После прања у млакој води и одсољавања
у хладној води (12 сати), оставим је да се
просуши, па је добро поспем мешавином
црног и белог бибера. Затим је димим
хладним димом буковог дрвета, десетак
дана, сваки други дан, 2 до 3 сата. Треба
је чувати на сувом, прохладном и тамном
месту. Може се јести после месец дана,
али је укуснија ако се дуже чува у добрим
природним условима. Касније, кад дођу
топлији дани, може да се чува и у замрзивачу.

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
ПРИПРЕМА СЕЛЕКЦИОНИСАНОГ КВАСЦА

Алкохолна ферментација (врење) је веома
сложен процес, при коме се шећер из воћа
и грожђа разлаже и претвара у етил алкохол
(уз истовремено стварање угљен диоксида
и других секундарних састојака). Изазивачи
врења су квасци које треба правилно
припремити и применити. Једне који врење
усмеравају пожељним током називамо
„културним“ (селекционисаним), а друге, који
то не обезбеђују, „дивљим“.
На тржишту, поред квасаца које производе
неке енолошке станице, има више врста
домаћих и увозних селекционисаних - сувих
квасаца, који повећавају количину алкохола
за 5% . Њега припремамо по упутству
произвођача (око 10 грама на 100 литара
кљука) а обавезно га размутимо и, уз мешање,
постепено сипамо у кљук, или комину, како би
се равномерно распоредио у маси.
Ако немамо селекционисани, добар је и
обичан - пекарски квасац (100 грама на 100
литара кљука). Њега размутимо у претходно
прокуваном воћном соку, сипамо у флаше
прекријемо газом и одложимо да проври

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

(обавезно до 24 сата). Кад се прохлади (28 до
25ºC), додамо га кљуку или комини и сачекамо
брзи почетак врења.

ДЕЛОТВОРНИ ВИНСКИ
КВАСАЦ
Аутохтони воћни селекционисани и
обичан пекарски квасац имају важну улогу у
производњи природних ракија. Исто тако и
аутохтони вински квасац има значајну улогу
у процесу ферментације комине од грожђа.
Најделотворнији су на температури између 24
и 28 ºC. На температури изнад 35 и нижој од 16
степени, они имају занемарљив ефекат. Отуда
и грожђу треба додати селекционисани ако
су температуре ниске, или пекарски квасац
на вишим температурама. Ако је температура
нормална, или висока, посебну пажљу треба
обратити на чињеницу да ови квасци у кљуку
ослобађају значајну енергију (топлоту). Зато
треба пазити да почетна температура врења не
премаши 20 до 22 ºC.

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 14. КОЛО
Омладинац - Бачка 1901		
Братство 1946 - Железничар		
Раднички (Ш) - Раднички (СМ)		
Слога - ТСЦ			
Цемент- Раднички (Зр)			
Дунав - Црвена звезда (НС)		
Борац (С)- Раднички (НП)		

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

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

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

1
3
3
3
4
4
6
5
5
4
6
5
8
8
7

30
30
27
22
21
19
19
18
16
13
13
12
11
9
8

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 14. КОЛО
Будућност (СЦ) - Славиа		
ЖАК - Раднички (К)			
Козара - Вршац јунајтед		
Пролетер (БК) - Полет (Н)		
Јединство (НБ) - Раднички (С)		
Динамо 1945 – Слобода		
Војводина 1928 - Јединство (БК)		
Долина - Слога			

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

14 11
14 11
14 7
14 7
14 6
14 6
14 6
14 6
14 6
14 6
14 6
14 5
14 4
14 4
14 3
14 0

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

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

1
2
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
9
9
14

35
34
25
24
22
21
21
21
20
20
19
17
15
13
11
0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 14. КОЛО
Партизан (Г) - Војводина (С)		
Јединство Стевић - Војводина (Ц)		
Црвена звезда - Будућност (А)		
БАК - Југославија			
Младост (О) - Партизан (У)		
Јединство (В ) - Борац (Ст)		
Полет - Стрела			
Вултурул - Слога (БНС)			

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

14 10
14 9
14 9
14 7
14 6
14 6
14 7
14 7
14 5
14 4
14 4
14 4
14 4
14 6
14 3
14 2

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

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

3
1
3
4
4
4
7
7
5
6
7
7
8
7
9
11

31
31
29
24
22
22
21
21
19
16
15
15
14
13
11
7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК13. КОЛО
Борац (ВС) – Дунав			
Владимировац - Добрица		
Потпорањ - Раднички 1927		
Борац (ВГ) - Ратар			
Партизан (К) - Банат			
Шевац - Војводина (ЦЦ)		
Хајдучица - Караш (К)			

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

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

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

4:1
1:2
7:2
2:0
4:1
1:2
2:0

1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
9
9

27
26
22
20
20
20
19
17
15
14
12
10
7
6

ПЕТАК •18. новембар 2016.

ВРШАЦ ИСКОРИСТИО СЛОБОДАН ВИКЕНД И ОДИГРАО ПРИЈАТЕЉСКИ МЕЧ СА СУПЕРЛИГАШЕМ

ВОЖДОВАЦ ТЕСТИРАО ВРШЧАНЕ
ВОЖДОВАЦ - ВРШАЦ 5:0 (1:0)

Стадион
Вождовца,
судија: Стојановић (БГ),
стрелци: Георгијевић у 5, ,
Лукић у 48, Стојановић у 56.
и 78. и Асани у 86. минуту
ВОЖДОВАЦ: Поповић,
Михајлов,
Јовановић,
Бољевић,
Путинчанин,
Павловић, Зец, Лукић,
Стојановић, Георгијевић,
Срећковић. Играли су
још: Милошевић, Синђић,
Радовић, Гајић, Ћирковић,
Петровић, Асани, Јешић.
ВРШАЦ:
Мугоша,
Јанковић,
Мастило,
Митровић,
Сремчевић,
Радовановић, Шобат, М.
Бабић, Вуковић, Рокса,
Бањац. Играли су још: Њ.
Бабић, Ристовић, Вукић,
Бугарин,
Радаковић,
Богданов.
Фудбалери Вршца били
су слободни у 14. колу
Српске лиге Војводина
и паузу искористили да
одиграју
изузетно
јак
припремни меч против
суперлигаша
Вождовца.
Тренер Вршчана Горан
Мрђа истакао је још у најави
да је дуел са реномираним
притивником организован
да би се такмичарска
тензија
одржала
на
високом
нивоу
уочи
искушења у последњој
недељи пред зимску паузу.
-Вождовац
је
према очекивању био

супериоран, ми смо се
трудили
да
одиграмо
што чвршћу одбрану у
чему смо успели у првом
полувремену и због тога
сам изузетно задовољан.
Добили су прилику и млађи
играчи и то је оно на чему
ћу инсистирати убудуће,
да у Вршцу играју његова
деца, рекао је тренер Горан
Мрђа.
Да ли је меч са
Вождовце
могао
да
послужи за оно што
вас чека у последњој
такмичарској недељи ове
јесени?
- Играчи су мотивисано
одрадили
озбиљан
тренинг, а утакмица је
послужила да видимо
где шкрипи у нашој игри.
Тактика коју сам спремио
за Вождовац против кога
смо били инфериорни,

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 14. КОЛО

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОРАЖЕН У БАНАТСКОМ
ВЕЛИКОМ СЕЛУ
КОЗАРА - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 3:0 (1:0)

Фудбалери Вршац јунајтеда претпрпели су убедљив пораз
у Банатском Великом Селу против једног од кандидата за прво
место, Козаре. У последњем колу тим тренера Мише Бељина
дочекаће Пролетер из Банатског Карловца. Утакмица се игра у
суботу на Градском стадиону са почетком у 13 часова.

ВРШАЦ У ФИНАЛУ КУПА ЈУЖНОГ БАНАТА
Фудбалери Вршца савладали су у Пландишту екипу
Хајдучице са 1:0 голом Дарка Роксе из слободног ударца и
пласирали се у финале Купа на територији ФС Панчева. У другом
полуфиналу састали су се Раднички из Баранде и панчевачки
Динамо. Финални меч играће се у марту 2017. године.

ОДЛОЖЕНА СКУПШТИНА ФК ВРШАЦ
Управа ФК Вршац саопштила је да је седница скупштине
клуба заказана за 15. новембар отказана и да ће о новом
термину одржавања благовремено обавестити јавност.
неће бита иста као и за меч
са Радничким у Зрењанину
против кога се сигурно
нећемо бранити.
Каква је ситуација са
играчким кадром?
Имамо
неколико
повређених
играча
и
неколико њих који су
напустили екипу. Бројно
стање није задовољавајуће
и
прикључили
смо
неколико омладинаца да
би могли да имамо добар
тренинг. У Зрењанину
нећемо моћи да рачунамо
на Јанковића због картона
и Ђурића и Бачанина због
повреда. То нам ствара
озбиљан проблем јер нам
неће наступити тројица од

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИМА КОМШИЈСКИ ДЕРБИ

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

УБЕДЉИВИ ПОТПОРАЊЦИ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - БУДУЋНОСТ (АЛИБУНАР) 3:1 (2:0)

Стрелци: Радић у 32. и 68,
Војнов у 42. минуту за Црвену
звезду, Брошћанц у 78. минуту за
Будућност
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић,
Јовановић (од 46. Месарош),
Борић,
Олујић,
Марковић,
Марковић (од 72. Гвозденов),

Чејић, Војнов (од 87. Толанов),
Делкић, Радић, Миок
БУДУЋНОСТ: Зековић, Пешић,
Бутковић, Србеску (од 55.
Јовићевић), Колак, Јанковић,
Лукић,
Илић,
Брошћанц,
Милошевић, Јовић

ПОТПОРАЊ - РАДНИЧКИ (ВРШАЦ) 7:2 (2:1)

Стрелци: Бихлер у 4. и 68,
Бојан Попов у 12. и 47, Трњанац
у 49, Стојановић у 60, Секулић у
82. за Потпорањ, Савић у 31. и
Петровић у 65. за Раднички
ПОТПОРАЊ:
Балабан,
Мунџић, Секулић, Момиров
(од 46. Трњанац), Стојановић,

ТА Е К В О Н Д О
ВРШАЧКИ ОЛИМПИЈАЦ ОСВОЈИО МЕДАЉУ НА ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ ХРВАТСКЕ

СРЕБРО ЗА ФЕЈЗИЋА У ЗАГРЕБУ

На Отвореном првенству Хрватске
у Загребу, сениорска репрезентација
Србије освојила је шест медаља, једну
сребрну и пет бронзаних. Сребро је
освојио најбољи вршачки теквондиста
Дамир Фејзић, у категорији до
74 кг, док је још пет српских
репрезентативаца освојило бронзана
одличја. Фејзић је победама против
другог носиоца турнира, Бугарина
Тодора Георгијева (4:1) и Хрвата
Хрвоја Сепа (8:5) успео да се пласира у
финале, где је поклекао у дуелу са још

четворице играча из задње
линије. То је прилика за
играче који чекају своју
прилику да се наметну.
Колико
знате
о
наредном противнику?
- Раднички је почео
сезону
са
великим
амбицијама, али стицајем
околности, у ситуацији је да
се бори за опстанак. Криза
резултата је урадила своје,
доста играча је напустило
екипу. Да смо комплетни
тврдим да би добили
меч, овако биће много
компликованије, али наш
циљ је јасан, а то је победа,
закључио је шеф стручног
штаба Вршчана.

једним хрватским репрезентативцем
Марјаном Тоонијем Канаетом (1:14).
Бронзане медаље за Србију освојили
су: Иван Карајловић (-80 кг), Марко
Ђуричић и Данило Вукелић (+87 кг),
Сандра Милосављевић (-57 кг) и Ана
Бајић (+73 кг).
У кадетској конкуренцији Србију
је представљало још пет чланова
Теквондо клуба Еурошпед: Вукашин
Варда (-33 кг), Никола Лончар (-53 кг),
Тамара Жарков (- 41 кг), Андреа Грбић
(-51 кг), Невена Јокановић (-59 кг).

Прошевски, Бихлер, Попов,
Вучевски,
Маринковић,
Манојловић
РАДНИЧКИ:
Чапрић,
Рашитовић, Чапљић, Ђурђев,
Лазевски, Петровић, Савић,
Петровић, Табић, Живанов,
Србулов
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КО Ш А Р К А
НОВИ ТРЕНЕР ВРШЦА ДЕБИТОВАО ПОБЕДОМ

СРДАЧНА ДОБРОДОШЛИЦА ЂОКИЋУ
ВРШАЦ – ОКК БЕОГРАД 107:85 (23:18, 36:19, 24:25, 24:23)

Нови тренер Вршца Владимир
Ђокић (на слици), кога је публика у
Миленијуму дуготрајним аплаузом
срдачно дочекала, дебитовао је
убедљивом победом. Вршац је
одиграо меч за уживање и душу
гледалаца, ефикасан, са великим
бројем
луцидних
проигравања
и широким спектром решења у
завршници. Препорођени Павковић
маестрално је дириговао нападом,
чак шесторица стрелаца имала су
двоцифрен кошгетерски учинак.
Крстовић је био ударна игла током
прве две четвртине и практично
трасирао пут ка победи. Добром
партијом истакао се и Аврамовић,
који је добио значајнију улогу него
на претходним мечевима и у другој
четвртини био нерешива енигма за
гостујући тим. Када се томе додају
игре Мареље и Павловића које су
стандардно на високом нивоу, ОКК
Београд није могао да избегне висок
пораз. Вршчани су имали веома
добар проценат шута, преко 60 одсто
за два поена и убацили су чак 13
тројки уз проценат успешности од 43
%. Једина светла тачка у гостујућем
тиму био је Френд, али исувише
усамљен да би његов учинак могао
да измени ток сусрета. Вршац је у 14.

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА
ВРШЦА У ВРБАСУ
ВРБАС МЕДЕЛА – ВРШАЦ 78:57
(22:9, 16:18, 22:19, 18:11)

минуту први пут имао двоцифрену
предност (34:24), да би у финишу
првог полувремена разлика била
недостижних + 21, (56:35). Ђокић је
честим изменама држао ритам игре
на високом нивоу а шансу су добили
сви играчи. Београђани су заиграли

опуштеније и ефикасније тек када је
било јасно да ће поражени напустити
Миленијум.
У наредном колу Вршац путује у
Крушевац где га у суботу од 19 часова
очекује домаћи Напредак Рубин.

Кошаркашице Вршца прекинуле су
серију од четири узастопне победе у
врбашком Спортском центру „Драго
Јововић“ одигравши најслабији меч
ове сезоне. Домаће играчице су већ
после прве четвртине имале трасиран
пут ка победи када су повеле 22:9, и
у највећем току меча одржавале су
предност од десет до петнаест поена.
Почетком четврте четвртине Врбас је
стекао 20 поена предности (67:47, 32.
мин), и ту разлику успео да сачува до
краја. Врбашанке су скоро читав меч
одиграле са једном петорком у којој
није било слабог места, док су у екипи
Вршца прелазну оцену заслужиле
само Мандићева и Радовићева. У
Кошаркашкој лиги Србије следи пауза
због обавеза репрезентације Србије
коју очекују два квалификациона
дуела за Европско првенство у Чешкој
2017. године. У суботу 19. 11. против
Луксембурга у Краљеву и у среду, 23.
новембра против Украјине у Нишу.

ОД Б О Ј К А
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР - МУШКАРЦИ

ВРШЧАНИ ЗАПОСЕЛИ ВРХ

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ОДБОЈКАШИЦЕ БАНАТА СЛАВИЛЕ У НОВОЈ
ПАЗОВИ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА

ПРОЛЕТЕР (ЗР) - БАНАТ 0:3 (15:25, 21:25, 23:25)

ПРОЛЕТЕР:
Марковић,
Живанов,
Калуђерски, Мата, Коцић, Милошевић,
Ћулибрк, Милетин, Блажовић, Мирков,
Причковић, Даничић
БАНАТ: Арашков, Сантрач, Павловић,
Милутиновић, Јовић, Савин, Марков,
Шкорић, Драшковић, Медић, Аћимовић,
Тинтор
Одбојкаши Баната газе сигурним
кораком по друголигашком северу и у
првих пет кола једина су непоражена екипа.
У досадањем току првенства екипа тренера
Игора Сантрача изгубила је свега један сет.
- Темпирали смо форму управо за период
који нам следи, у коме нас очекују највећа

искушења. Следе нам мечевипротив
директнбих конкурената у борби за врх
табеле: Дунав Волеја, Војводине и Младости
из Турије. Поносан сам што окосницу екипе
чине играчи из наше школе а појачао нас је
само један играч са стране, Марко Јовић,
рекао је тренер Вршчана Сантрач.
Овог викенда љубитеље спорта очекује
дупло одбојкашки програм у центру
Миленијум. Најпре ће од 15:45 часова
мушка екипа Баната дочекати другу екипу
новосадске Војводине, а потом ће, од 18
часова, девојке Баната одиграти дерби меч
Војвођанске лиге против Инђије.

МЛАДОСТ (НП) - БАНАТ 2:3 (25:23, 25:18, 19:25, 22:25, 8:15)
МЛАДОСТ:
Марковић,
Грбић,
Самарџија,
Ристић,
Пунишић,
Танасковић, Максимовић, Ераковић,
Симеуновић,
Мирковић,
Гарић,
Вишњић
БАНАТ: Ђурић, Похан, Радак,
Радосављевић, Жидишић, Зорић, Којић,
Радошевић, Подунавац, Јовановић.
После
великог
преокрета
одбојкашице Баната су у Новој Пазови
славиле против Младости остваривши
четврту узастопну победу. Вршанке

имају четири тријумфа и без пораза
воде на табели Војвођанске лиге исток.
- Добар рад у припремном периоду,
који смо почели још у августу, исплаћује
се. Девојке су максимално посвећене и
са великим самопоуздањем дочекујемо
наредног противника, рекао је тренер
Баната Никола Савин.
У наредном колу Вршац путује у
Крушевац где га у суботу од 19 часова
очекује домаћи Напредак Рубин.

Р У КО М Е Т
ЦентарМиленијум, гледалаца 400,
судије: Мартиновић (НС), Ћирковић
(Б.Паланка)
седмерци: Младост 1(0), Срем 5 (2),
искључења: Младост 8 минута, Срем
12 минута
МЛАДОСТ: Матес, Керчу, Костић
2,
Дудић,
Јоловић,
Гачановић,
Столић 3, Гачевић 6, Раковић 7, Вит,
МИлосављевић, Тимотијевић, Бранков
2, Велковски 2, Спремо, Јовановић
СРЕМ: Матић, Вармеђа, Марјановић
4, Маричић 8, Мауковић 8, Мишковић,
Крстић 3, Петровић, Ж: Марјановић 3,
Јојић 2, Вукелић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СЕВЕР

ВРШЧАНИ НАСТАВИЛИ СА ПОРАЗИМА

ПРЕОКРЕТ СТРАВЕ И УЖАСА
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) – СРЕМ (С. МИТРОВИЦА) 22:28 (14:12)

Кретање резултата: 3:2 (5), 7:7 (16),
13:8 (25), 14:9 (26), 14:16 (37), 15:20 (45),
20: 23 (51), 20:26 (57)
Рукометаши Младости наставили
су са лошим играма и поразима.
Овог пута Вршчани су својим
симпатизерима приредили прави
хорор, испустивши предност од пет
голова против директног конкурента

у борби за опстанак на свом терену.
Крајем првог полувремена било 24:19,
али су Сремци серијом 7:0 успели
да надокнаде бројне пропусте из
првог полувремена, стекли велико
самопоуздање у нападу у наставку
и, уз обилату помоћ домаћих играча,
успели да сачувају предност до
краја. Капитен Маричић и спретни

Мауковић на левом крилу били су
нерешива енигма за Вршчане који
су били потпуно безидејни у нападу
и апатични у одбрани, при том нису
успели да реализују велики број
зицера, а понекад ни контра на празан
гол није била довољно добра прилика
да затресу противничку мрежу.
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