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ИЗ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ОД
НОВЧАНИХ
КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

ЕДУКАЦИЈА
ВОЗАЧА
ТРАКТОРА И
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
МАШИНА
У оквиру Програма коришћења
средстава од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима,
Савет за безбедност саобраћаја Града
Вршца организује акцију едукације
возача трактора и пољопривредних
машина. Акција се реализује у
сарадњи са Саобраћајном полицијом
Полицијске станице Вршац, Ауто
школом Бос, месним заједницама,а
своје укључење у ову активност
најавила је и републичка Агенција за
безбедност саобраћаја.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА РАДА У ИЗБИШТУ ДОБИЛО

НОВИ ПРОСТОР ЗА АКТИВНОСТИ И ДРУЖЕЊЕ

Удружење пензионера инвалида
рада у Избишту добило је, од
сеоске Месне заједнице, своје
просторије за рад и дружење,
након четири године од оснивања.
Избиштански инвалиди рада су
презадовољни новим простором
који се налази на спрату зграде у
чијем је приземљу сеоско Културно
- уметничко друштво „Венац 1892“.
Свечаном чину предаје просторија
избиштанском
Удружењу
пензионера
инвалида
рада
присуствовали су представници
вршачке градске власти.
-Градско Удружење пензионера
инвалида рада има своје подружнице
и на селима, у сваком насељеном
месту има своје чланове, истиче
Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за социјалну заштиту.
Избиште је место у коме је највеће
чланство и зато се указала потреба
за простором где ће они моћи да
обављају своје активности, како не
би, за потребе чланова, долазили у
Вршац у своју јединицу. Због тога
су, од Месне заједнице Избиште,
добили простор за рад који ће,
надамо се, опремити и оплеменити
у наредном периоду. Ово много
значи за њихову социјализацију,
укључивање у активан живот, а и
олакшава им рад, јер је требало
прећи 70 км до Вршца и назад,
сваки други - трећи дан, за потребе

Чланови Градског већа на отварању просторија Удружења у Избишту
Удружења. Сада ће све то бити
много једноставније.
Избиштанско
Удружење
пензионера
инвалида
рада
формирано
је
2014.
године.
Иницијатор и организатор био је
Сава Николић, који је обављао и
функцију председника Удружења
до 2016. када је, због законскe
регулативe, председничку активност
предао Драгомиру Перићу. Наиме,
на снагу је ступио закон по коме
војна лица, која су пензионисана до
2010, не могу да буду функционери
у овом и сличним удружењима,
већ само помажући чланови. Мада
помажући члан, Николић је веома
активан у избиштанском удружењу

и врло задовољан што су добили
свој простор за рад.
-Простор још увек није сређен,
недостаје намештај, имамо само
ТВ, каже Николић. Али, очекујемо
помоћ Града Вршца, јер имамо
дивну
сарадњу,
посебно
са
члановима Градског већа: Татјаном
Николић, Славишом Максимовићем,
Милошем Васићем, Наташом Ћирић.
Свечаност
отварања
нових
просторија Удружења пензионера
инвалида рада у Избишту улепшала
је и увеличала изложба вршачког
сликара Драгана Петровића чије је
ликовне радове погледало стотину
посетилаца.
Ј.Е.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО СА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Важне теме за трактористе: Милош Васић и
учесници састанка у Уљми
-На овим састанцима разматрамо
теме које сматрамо најважнијим:
исправност возила, односно техничка
исправност свих система је елемент без
кога је немогуће направити помаке на
повећању безбедности свих учесника у
саобраћају, а посебно возача трактора,
објашњава Милан Васић, председник
Савета за безбедност саобраћаја Града
Вршца и члан Градског већа задужена
за екологију. - У контексту испуњења
овог услова је и редовно обављање
техничког прегледа трактора. Други
кључни елемент у овом процесу
едукације је обученост возача, знања
и вештине за управљање трактором,
који је, по својим експлоатационим
карактеристикама, прилично сложен
механизам. Теме ће бити и поштовање
прописа
и
понашање
возача
трактора, затим коришћење жутог
ротационог светла, начин превоза
путника, укључивање у саобраћај,
правовремена
најава
намера,
исправност светлосне сигнализације,
вожња трактора у саобраћају са
великим прикључним машинама, као
део обрасца понашања који возачи
трактора морају да усвоје ради своје
и туђе безбедности. Такође, тема ће
бити и вожња под дејством алкохола,
понашање које је прилично изражено.
Први
састанак
едукативног
карактера са возачима трактора и
пољопривредних машина одржан
је у среду, 22. фебруара, у Уљми.
Како је планирано, акција ће трајати
до средине марта, а стручна екипа
прдавача обићи ће сва насељена места
на територији Града Вршца.
Ј.Е.

ЗАЈЕДНО ДО РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА И
УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ

Град Вршац је покренуо акцију
организовања округлих столова на
тему пољопривреде, а један од првих
оваквих скупова одржан је у Градској
кући, 20. фебруара. Одржана су два
састанка, један са сточарима, а други
са ратарима и воћарима.
Слободан Јованов, члан Градског
већазадужен
за
пољопривреду,
окупио је вршачке пољопривредне
произвођаче што је била једна лепа
прилика да се информишу о свим
актуелностима,
о
подстицајним
мерама и конкурсима републичких
и покрајинских
фондова, али
и начинима како да побољшају
производне процесе у свим гранама
аграра.
Пољопривредници су
исказали велико интересовање за
право пречег закупа земљишта у

Састанак са пољопривредницима у Градској кући
државној својини, комасацију, поврат
Поједини пољопривредници имали
уложених средстава.
су примедбе на процес комасације
-Највеће интересовање у сточарској пољопривредног
земљишта
у
производњи било је за остваривање Катастарској општини Вршац, а те своје
права пречег закупа пољопривредног замерке биће у прилици да пренесу
земљишта у државној својини, истиче члановима Комисије за комасацију
члан Градског већа Јованов.
На на састанку који ће бити организован
састанку смо се договорили да сви који ускоро.
су заинтересовани доставе податке
Међу бројним питањима вршачких
о површинама и локацијама које их ратара и воћара највише је било оних
занимају, а ми ћемо се потрудити да, да везано за уређење атарских путева и
одговоримо на њихове захтеве, колико каналске мреже.
је то могуће. Било је интересовања и
Након
Вршца
и
Влајковца
за комасацију, али пољопривредни овакви округли столови на тему
произвођачи су се највише занимали пољопривреде биће организовани
за начине поврата уложених средстава и у осталим насељеним местима на
пољопривредника који се према територији Града Вршца.
новим правилима остварују на основу
Ј.Е.
профактура.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ВЕЛИКИ ДОГАЂАЈ ЗА СРЕДИШТАНСКИ СПОРТ

Драгана Митровић,
градоначелница
Вршца, са члановима Градског већа, свечано
је отворила нову спортску салу у дворишту
Основне школе„Бранко Радичевић“, у Великом
Средишту. Реч је о капиталном објекту,
вредном 45 милиона динара, за који је камен
темељац постављен пре три године и који је
грађен средствима Републике, Покрајине и
Града Вршца.
-Школска спортска сала је велика
инвестиција и мислим да ће деци много
значити. Сада имају леп спортски објекат
где ће моћи не само да раде физичко
васпитање, већ и да организују разне друге
тренинге и спортске манифестације, рекла
је градоначелница Митровић.
Оваква
инвестиција доприноси развоју спорта у
руралним срединама. До сада су деца, да
би нешто тренирала, долазила из Великог
Средишта у Вршац, а сада то не морају, могу
у свом месту, надомак свог кућног прага,
да тренирају било који спорт. Циљ локалне
самоуправе и Града Вршца је да и у другим
местима организујемо изградњу сличних
објеката, да ли ће то бити овако велике сале
или балон сале, важно је да обезбедимо деци
место где могу да се баве спортом.

Маријана Голомеић, чланица Градског
већа задужена за образовање, нагласила је да
је ово значајан и велики догађај за ученике,
за омладину и за спорт Великог Средишта и
околних места и додала:
Нова фискултурна сала је понос
не само мештана и школе, већ и Града Вршца
јер пружа велике могућности за бављење
разним спортовима. А, спорт јесте један од
најбољих начина да се деца склоне са улица
и усмере ка правилном и здравом животу.
Ако желимо да негујемо спорт, морамо да
улажемо и у спортску инфраструктуру. Знамо

да имамо места где не постоје сале или су
неусловне, тако да ће Град Вршац наставити
да налази и средства и начине да изгради
спортске објекте тамо где не постоје. Желим
да ова сала буде пуна деце од ујутро до
увече, да деца тренирају, да буде успешни
и остварени спортисти, будући тренери, а
можда из Великог Средишта изникне и неки
репрезентативац.
Према речима Илије Адама, директора
средиштанске Основне школе „Бранко
Радичевић“, терен у новој сали је димензија
30 са 20 метара, а ту су и пратеће просторије:
свлачионице, кабинети за наставнике,
просторија за справе и комплетно урађен
мокри чвор са тоалетима и тушевима. Он
је изразио задовољство што ће ученици
ове школе сада имати све услове за часове
физичке културе, а објекат ће се користити и
за друге спортске активности. Очекују се да
стигну додатни спортски реквизити и справе
како би спортска сала била комплетна.
Основна школа „Бранко Радичевић“
у Великом Средишту има 110 ученика и
забавиште у коме је 40 малишана. Они су
приредили пригодан културно - уметнички
програм за свечано отварање спортске сале, а
након тога организован је одбојкашки турнир.
Прве су на терен изашле екипе ОШ “Бранко
Радичевић” и ОШ “Моша Пијаде” из Гудурице.

Ј.Е.

КОМПАНИЈА „СВИСЛАЈОН“ ПОТПИСАЛА УГОВОР О КУПОВИНИ „ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА“

ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА ОКО 500 РАДНИКА

На продају „Вршачких
винограда“ стављена је тачка,
све је успешно реализовано.
Купац Компанија „Свислајон“
потписала је
уговор о
куповини „Винограда“
и
исплатила излицирану цену
од 575 милиона динара.
У саопштењу „Свислајона“
, прослеђеном медијима,
наводи се да „од данас
„Вршачки
виногради“
нису у стечају. Добили су
власника, односно домаћина
који ће одмах покренути
програме развоја вршачког
виноградарства“,
Такође је најављено да
је планиран период од три
године за процес обнове
засада под виновом лозом
и Подрума, након чега ће
„Вршачки виногради“ поново
постати„водећи у производњи
чувених вршачких вина у целој
регији“.
Према
саопштењу,
отворена
су
врата
запошљавања за поштене,
савесне и вредне људе, како
раднике тако и стручњаке,
који ће се одмах укључити у

развојне програме Вршачких
винограда. Очекује се да ће, у
предстојећа два месеца, бити
посла за 500 радника.
Нова
запошљавања
потврдио је и власник
Родољуб Драшковић у изјави
за Јавни сервис Србијеи додао
да је већ почела реализација
развојног програма вршачког
виноградарства за што ће
бити ангажовани стручњаци.
Посао враћања старог сјаја
вршачком виноградарском
и винском бренду кренуо

је одмах након куповине
„Винограда“, а први радови у
засадима биће завршени на
време, до средине наредног
месеца.
Нови власник је задовољан
како посао напредује и
истиче да су људи вредни
и мотивисани, као и да сви
заједно верују у успешну
обнову плантажних засада,
производњу
квалитетног
грожђа и врхунског вина.
Тренутно је у роду око
700 хектара од укупно 1.700

ха плантажних винограда.
Посла има много, од обнове
старих засада, до улагања у
механизацију и опрему за
производњу и флаширање
вина. У плану је и освајање
старих, али и нових тржишта,
а нови власник „Вршачких
винограда“ најављује да ће
у вршачким винима уживати
не само становници старог
континента, већ и САД и Кине.
Ј. Е.
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ВРШАЧКИМ ЂАЦИМА ПРЕДСТАВЉЕНЕ
ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ОТВОРЕНИ КОНКУРС
ЗА УПИС У ВОЈНЕ
ШКОЛЕ
Услови за упис у војне школе и лепота
војног позива представљена је вршачким
средњошколцима и осмацима у амфитеатру
Високе школе струковних студија за васпитаче
“Михаило Палов”, у организацији вршачког
центра Министарства одбране. Старешине
Војске, кадети Војне академије и ученици
средњих војниих школа приближили су
овдашњим омладинцима своје искуство и
разлоге зашто су се определили за ове школе
и војни позив.

Мајор Данко Родовић подсетио је да
кадети на Војној академији имају бесплатно
образовање, смештај, одећу, исхрану и све
услове за успешно школовање. Он је истакао
да академци имају и новчане надокнаде - плате
у износу од 11.000 до 13.000 динара, а они
најуспешнији имају и повећање од 10 до 15
одсто.
Војна академија је реномирана образовна
установа која под своје окриље прима само
оне најбоље, образоване, физички спремне,
уз услов да су држављани Србије и да у својој
биографији немају никакву мрљу када је реч о
кршењу закона - да нису осуђивани.
Војна академија је расписала конкурс за
пријем кадета и осталих студената, а детаљније
информације могу се пронаћи на сајту ове
образовне установе. Исто је и са конкурсом
које је расписао Медицински факултет ВМА
који прима 20 студената, а отворен је до краја
марта.
Када су у питању средње војне школе,
Средња стручна војна школа прима 50 ученика,
а у Војну гимназију моћи ће да се упише 100
ђака. Конкурс за Војну гимназију је у току и
биће отворен до 15. марта, док подношење
пријава за пријем ученика и кадета у Средњу
стручну војну школу траје до 31. марта.
Врата поменутих војних образовних установа
отворена су и за девојке и за младиће. Пријаве
на конкурс треба доставити благовремено
регионалним
центрима
Министарства
одбране на територији места боравка, а уз
пријаву потребно је приложити и одређену
документацију: потврда о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и сведочанства о
завршеном школовању. Кандидати из Вршца и
општина Бела Црква и Пландиште могу пријаве
доставити овдашњем Центру Министарства
одбране који се налази у Вршцу на адреси
Светосавски трг 10 и то радним данима од 9 до
13 часова. У Центру се могу добити и додатне
информације за све заинтересоване за упис
у неку од средњих или високих образовних
установа Војске Србије.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА СИНДИКАТА ТАКСИ ВОЗАЧА И АУТОПРЕВОЗНИКА “НЕЗАВИСНОСТ”

ТАКСИМЕТАР КУЦА ЗА ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА

Недавно основани синдикат такси возача
и аутопревозника “Независност”, поред
настојања да максимално професионално
и квалитетно обавља услужну делатност,
одлучио је да у старту покаже и друштвено
одговорно пословање.
Упознати смо са проблемима са којима се
сусрећу родитељи особа са интелектуалном
и вишеструком ометеношћу, те смо
решили да покренемо акцију прикупљања
средстава за адаптацију, опремање и
функционисање Дневног боравка за ове
младе у реализацији Удружења “Отворено
срце света”.
У нади да ће у најскорије време ово
хумано и веома активно Удружење добити
на коришћење одговарајући простор за
отварање Дневног боравка, желимо да
дамо свој допринос што бржој реализацији
ове идеје где би уз стручну подршку млади
људи са ометеношћу на квалитетан и
сврсиходан начин проводили добар део
дана.

Удружење “Отворено срце света” је
основала група грађана 1979. године са
циљем да окупља особе са интелектуалном
и вишеструком ометеношћу, као и
њихове родитеље, старатеље, стручњаке,
сараднике и волонтере. Корисници
Удружења имају различите способности и
интересовања тако да свако од њих може
да пронађе оно што му одговара кроз
организоване интерактивне активности
ликовног, музичког и драмског карактера,
као и креативне, кулинарске и едукативне
радионице, заједничке прославе, излете
и дружења. Чланови Удружења окупљају
се у уступљеном простору ШОСО „Јелена
Варјашки” који нажалост, не одговара
потребама корисника.
Последњих година очигледан је пораст
броја особа са инвалидитетом, код којих
постоји неопходност укључивања у
друштвену заједницу, између осталог и
преко активности Удружења. Међутим, због
неадекватних услова не постоји могућност

да се повећа број корисника, као ни да се
они радно ангажују.
Отварањем Дневног боравка намењеног
особама са интелектуалном и вишеструком
ометеношћу обезбедили би се услови
за развој потенцијала и способности
корисника, припрема за самостални живот,
радно оспособљавање за једноставне
радне операције, развијање социјалних
вештина и обезбеђивање услова за
социјалну инклузију. Ове особе имају право
на једнаке могућности и достојан живот
као и сви људи, те им треба пружити шансу

и подршку да остваре своје преостале
потенцијале.
Стога позивамо фирме, предузетнике
и појединце да се укључе у акцију како од
идеје до реалиуације формирања Дневног
боравка неби протекло превише времена.
Свој допринос можете дати
потписивањем донаторског уговора или
једноставно уплатом донације на рачун
Удружења “Отворено срце света” Вршац
број 160-464966-38 са назнаком
“За опремање и функционисање
Боравка отвореног срца”.

У СУСРЕТ 39. САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

ФОТО КОНКУРС КОЈИ ДОНОСИ ВРЕДНЕ НАГРАДЕ

Захваљујући лепој сарадњи са
Туристичком организацијом Града Вршца,
Туристичка агенција “Ступ Травел” са
огранцима у Вршцу и Београду, и ове
године, представља своју туристичку
понуду на Међународном сајму туризма у
Београду од 23 - 26 фебруара.

Развој креативног туризма: Љиљана Томић
Давидов, директорка Туристичке агенције
СТУП Травел

Као и прошле године и овом приликом
агенција је у сарадњи са Туристичком
организацијом
Вршца
организовала
наградну игру са вредним наградама за
путнике. У питању је Фејсбук Фото конкурс
„Незаборавно лето у Грчкој“ , који је још
увек у току.
Циљ конкурса је промоција породичних
и пријатељских вредности, уживања
са блиским особама на досадашњим и
будућим путовањима и подсећање на неке
лепе тренутке и успомене.
Једна од лепих иницијатива, агенције
“ Ступ Травел”, везана је за креирање
специфичног туристичког производа
вршачког краја. У питању је туристички
аранжман који ће сваки викенд у септембру
доводити странце из разних крајева света у
наш град у част 60. јубиларне манифестације
„Дани бербе грожђа“.
- Суштина идеје је да за два дана викенд
боравка у Вршцу страни гости имају прилику
да као сећање понесу не само обиласке и
сазнање о локалном животу и обичајима,
већ и доживљаје, успомене које ће својом
активношћу креирати. На типичном
вршачком домаћинству ће, у зависности од
временских прилика, бити организована
креативна кулинарска радионица - жене ће

НАГРАДЕ НА ФЕЈСБУК ФОТО КОНКУРСУ
1. Ваучер од 300 € попуста за изабрано путовање агенције „Ступ
Травел“ до краја септембра 2017. године
2. Ваучер од 150 € попуста за изабрано путовање агенције „Ступ
Травел“ до краја септембра 2017. године
3. Дегустација вина за две особе у винском подруму у Вршцу до
краја септембра 2017. године
Проглашење срећних добитника ових вредних награда, биће
организовано у оквиру свечаног програма, у недељу 26. фебруара
2017.године, у 13 часова, на штанду Туристичке организације
Вршац, у Хали 4, Београдског Сајма.
учити да праве уштипке, пеку хлеб, праве
штрудлу, док ће мушкарци бити заузети
спремањем роштиља, правиће гулаш у
котлићима или пећи прасиће. Такође ће
гости бити у прилици да учествују у раду у
винограду, да везују лозу, раде на цеђењу
или претакању вина. Креативни туризам
ове врсте је типичан за развијене европске
земље, а код нас још увек није заживео,
каже директорка Туристичке агенције „Ступ
Травел“ Љиљана Томић Давидов.

Реализација овог пројекта, од интереса
за наш крај, ће удружити: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам АП
Војводине, локално Веће за туризам на челу
са чланицом већа Јулкицом Митрашиновић,
Туристичку организацију Вршца, неколико
инкаминг туристичких агенција из Београда
и Новог Сада, наше хотеле „Србија“ и „Вила
Брег“ , као и више домаћинстава, приватних
винарија, као и културних институција из
Вршца.
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ИВАНКА СЕКУЛИЋ, 30 ГОДИНА СОЛИСТА ГРУПЕ ПЕВАЧА КУД-А „ЛАЗА НАНЧИЋ“:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 437, 23. ЈУЛ
1999.

БЕНЗИНСКА ПИЈАЦА

На атмосферу каква влада на овој пијаци бензина и
нафте Вршчани су навикли. Али, и бројни купци из других
крајева. Уз румунске регистрације, што је разумљиво јер
гориво у дугим колонама непрекидно стиже из суседне
земље, ту су и купци из Панчева, Београда, Зрењанина...
Бензин и нафта су точе директно у резервоаре
аутомобила или канистре. Цена је изједначена, марка
четрдесет фенинга за бензин и марка за нафту. На све

стране пластичне флаше које служе као амбалажа или
за сипање драгоцене течности у резервоар. Уз канистре
има ту и буради. А међу продавцима, што је интресантно,
много жена. Нуде своју робу гарантујући квалитет, а
потом је спретно претачу и подижу као од шале тешке
канистре и од 20 литара. Важно је да посао иде и сви буду
задовољни. И да не буде никаквих проблема о чему брину
редари који тамо дежурају даноноћно и уз то наплаћују
прописану таксу за свако возило које се заустави код
нафтне пијаце.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 438, 6. АВГУСТ
1999.

ГРАНАТЕ ОШТЕТИЛЕ КУЛУ

Иако су прве процене биле да Кула и утврђење на
Брегу, којеје откривено током ископавања у претходне
три године, нису страдали, каснија испитивања су
показала да оштећења ипак има. Код утврђења она су
констатована северним зидовима који су растресени
приликом пада гранате у само подножје некадашње
грађевине.
Кула је страдала на југозападној и северозападној
страни где су оштећени зупци на шетној стази и чак
имају шансе да падну. Северни бедем је пукао и горња
површина камена је растресена. Страдала је и косина
испод кружне куле.

Доста је оштећен и западни зид који је до сада
био најбоље очуван, истиче Милош Брамболић, вођа
археолошког тима који ради на локалитету утврђења
испод Куле. То су све видљиви трагови страдања куле
и утврђења а комплетнија испитивања вероватно би
дала и додатне информације.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ПЕВАМ И КАД САМ СРЕЋНА И КАД МИ ЈЕ ТЕШКО!

Иванка Секулић, банатски
славуј, има несвакидашњи
и редак певачки таленат.
Музика је њен живот, каже. О
лепоти Иванкиног музичког
талента стизале су небројене
похвале и признања од
врхунских стручњака који су
је упућивали да се посвети
певању. Али, изгледа да је
живот хтео да буде другачије?!
Као свака права мајка није ни
размишљала о томе да бира
између музике и своје деце.
Брига о својим синовима и
породици је превагнула, а
музичка каријера остала у
другом плану. Али, није јој
жао. Поново би, каже, исто
изабрала.

Одакле вам тај Ваш певачки таленат?
-Мој отац Милош Каначки је певао,
деда Васа Торокан је исто јако лепо певао.
Од њих сам наследила таленат за музику
и глас. Ја сам, иначе, рођена Вршчанка, у
Гундулићевој улици, 1949. Целог живота
сам певала и мислим да ћу певати док не
умрем.
Имала сам лепо детињство. Мама
ми се звала Тина, била је Вршчанка, од
Опанчаревих. У нашој се кући увек певало.
Сећате ли се свог првог јавног
наступа?
-Имала сам десет и по година када сам
први пут певала у тадашњем Дому ЈНА.
Певала сам песму „Као што је таја чаша
пуна со вино“. Добила сам прву награду.
Касније сам била редовни учесник
школских приредби, али нисам ишла ни на
каква такмичења. Музика је била у неком
другом плану. Посветила сам се личном
животу, удала се, постала мајка двојици
синова. Моје озбиљније ангажовање у
музици почело је када су једном приликом
покојни Мића Радусин и његова жена
Љиља били код нас у посети. Лепо смо
се дружили, запевали и када су ме њих
двоје чули, Мића је рекао:“Да те видим
кол`ко сутра у КУД. Обавезно да дођеш.“
Имала сам тада 35 година. Први пут сам
ушла у КУД „Жарко Зрењанин“, сада је то
„Лаза Нанчић“, и остала више од 30 година.
Почела сам да певам као солиста, после ме
је Љиља Радусин узела у певачку групу, а
неко време играла сам и фолклор. Тада сам
почела да певам, путујем, да живим један
предиван период свог живота. Најлепши
тренуци су били изаћи на позорницу,
певати и уживати.
Где сте све наступали са вршачким
КУД-ом?
-Имала сам много наступа. Учествовали
смо на бројним фестивалима, гостовали
у земљи и иностранству. Обишли смо
Италију, Немачку, Шведску... и целу нашу
земљу, од југа до севера. Сећам се када
смо били у Босни, у Зеници, која је била
братимљени град са Вршцем. Били су ту
Кинези, Јапанци... Имали смо концерт,
ја сам певала, сви су били одушевљени
нашим наступом.
Којих се својих наступа данас с
поносом сећате?
-Лепо ми је кад се данас сетим тих
својих наступа, а било их је прилично.
Учествовала сам на Царевчевим данима
у Великом Градишту. То је велики музички
фестивал. Имала сам врло запажен наступ.
Добила сам награду за неговање старе
народне песме. У жирију је тада био
Никола Рацков. Питао ме је где сам била до
сад. Рекла сам му да ме нико није звао. Тада
смо први пут добили позив преко КУД-а.
Било је велико такмичење у нашем
Миленијуму, у оквиру емисије „ЈЕКА“ РТС-а.
Наступало је нас 65 певача. У жирију су
били Предраг Цуне Гојковић, Дубравка
Нешовић и Бранкица Васиљевић. Ја сам
певала „Београде граде“ и „Кад би ове руже
мале“. Сви смо певали по једну песму, али
Цуне је тражио да отпевам још нешто.
Рекао је да је штета да се не чује још једном
такав глас.
Та емисија, снимљена у Миленијуму,
емитована је на РТС-у за Бадње вече. Била
је моја цела породица на окупу. Гледали
смо сви заједно. Била сам баш срећна и
поносна.

Певала сам у „Варошаријама“, и у
Београду на Коларцу, два пута. Имали смо
концерт Друштва у оквиру промоције
„Дана бербе грожђа“. Мића Радусин је
то организовао. Било је баш посећено.
Наступали смо и у Сава центру пред
пуном салом. Био је то концерт у коме су
учествовала културно - уметничка друштва
из целе земље која су неговала фолклорну
и певачку нардону традицију. Певала сам
са групом певача нашег друштва. Био је то
предиван осећај који се дуго памти.
Који Вам је аплауз остао упамћен
као најдражи? Која Вам је најдража
похвала?
-На срцу ми је остао концерт у Гудурици.
Сећам се како стижемо аутобусом у село,
пролеће, сунце на заласку, а мештани,
уморни од рада на њиви, лагано иду ка
сали где треба да држимо концерт. Сала
је била препуна, баш како се каже да
бациш иглу, не би имала где да падне. Сви
су будно пратили наш наступ. На лицима
им се видео умор, дошли су из поља,
препланули од првог сунца. Једна је бака
придремала, од умора, опустила се у
топлом. Све ме је то тако дирнуло. Певала
сам из срца, свом снагом, пуна емоција.
Желела сам да их развеселим, да се опусте
и уживају. Били су ми најдража публика.
После концерта, прилазили су ми, љубили
ме, кажу да су уживали. Рекли су ми да су
у Гудурици гостовали бројни афирмисани
певачи, сви су имали микрофон, а ви сте
певали без озвучења. Ваш је глас такав да
вам микрофон ни не треба, рекли су ми.

Дуго ћу још памтити тај концерт и похвале
које сам добила од тих дивних људи.
Најдража похвала била ми је од Цунета
Гојковића и Дубравке Нешовић. Било је
то на оном такмичењу у Миленијуму. Тога
дана 2004. проглашена сам за технолошки
вишак у банци где сам радила. Преподне
сам потписала да сам остала без посла,
а поподне сам од муке отишла да певам
на такмичењу у Миленијуму. Док нисам
стигла на ред, помагала сам женама и
девојкама како да певају, рекла им где
греше, како то треба. Када је дошао ред
на мене, од неколико песама које сам
понудила, Цуне је затражио да певам
„Београде граде“. Добила сам такав аплауз!
Чула сам после да је озвучење било јако
и да су дошли и момци који су играли
кошарку у хали. Људи који су радили ту
около рекли су мом Слободану да му је
мама била најбоља. И Дубравка Нешовић
ми је рекла да по бурном аплаузу могу
сама да оценим како сам певала. И она и
Цуне похвалили су моје певање. Рекли су
да треба да наставим да певам да је гре`ота
да се такав глас не чује. Можда би све било
другачије да су ме позвали да гостујем на
телевизији одмах након тог такмичења у
Миленијуму. Али, живот није тако хтео.
Позив ми је стигао након скоро годину
дана. Била сам на операционом столу.
Супруг ми је то рекао тек када је све то
прошло, када сам се опоравила. Није хтео
да ме ражалости, да се нервирам. А, било
ми је жао. Баш ми се није дало.
Какав Вам је био репертоар?
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-Певала сам углавном севдалинке, „Омер
беже“, „Ах мерака у вечери ране“, „Мој зумбуле“...
Било је ту и староградских песама, и банатских.
Када су фолклорци играли сплет „Банат“, ја сам
певала банатске песме, „Еј, мати, мати, мати“,
„Милица је вечерала“, „Широк Дунав, раван
Срем“... Ја сам увек имала свој део у наступу
КУД-а, обично на крају. Било је лепо. Уживала
сам и у наступу, и у дружењу, у заједничким
путовањима. Увек сам много волела и да певам
и да путујем. У најлепшој успомени носим време
проведено у вршачком Друштву, у КУД-у.
Сећам се када смо гостовали у Сивцу на
„Данима иванског цвећа“. Организовали су
и такмичење у кувању. Понела сам судове из
Вршца и кувала сам. У жирију су били стари људи,
бабе и деде, који су оцењивали наша јела. Један
деда ми је рекао:“Госпођо, супе као ова ваша и
сосови једу се само „великом кашиком“ када
је велики благдан.“ Освојили смо прву награду
као друштво. Ја сам правила и штрудлу с маком.
Прво сам им за доручак сервирала сланину,
џигерњаче, шваргле, чварке, са луком, бабуром
паприком. За ручак је била супа, сос, ринфлајш и
штрудла као дезерт. Свима се допало, а највише
су ми значиле похвале оних старих људи који
су били најстручнији жири, јер су на јелима
која сам кувала они одрасли. Звали су ме после
на многа такмичења у кувању, али ја нисам ни
желела ни могла сама да путујем. Друго је када
иде цело наше друштво, цео КУД. Онда је све
организовано. Ја сам волела када наши момци
засвирају, играчи заиграју, уживала сам.
Имате бројне потврде о свом
несвакидашњем таленту од врхунских
музичких стручњака. Како то да га нисте
развијали и направили велику каријеру, а
кажу да сте имали све предиспозиције за то?
-Зато што сам хтела да имам децу, породицу,
кућу. Имам двојицу дивних синова Славка и
Слободана, врхунске спортисте. Старији унук
је ДИФ-овац, првак у бициклизму и још неким
спортовима. Свега тога не би било да сам ја
јурила каријеру. Супруг Драган је радио у
ваздухопловству, није био код куће. Ко би чувао
и васпитавао нашу децу? Зато ја нисам ишла да
певам, да градим каријеру. Прво су била моја
деца, па онда певање и све остало. И данас бих
поново тако урадила. Није ме жао. Неки пут се
мало замислим, нарочито када видим ко све
данас пева, како се пробијају на естради, а не
умеју ни „А“ да кажу. Некад ми дође да угасим
телевизор! Моја деца и моја породица су моје
највеће благо!
Мојим унуцима ће остати ЦД који је снимио
КУД „Лаза Нанчић“, група певача. Свако је
отпевао неку песму, ја сам имала банатски сплет.
Могло је да буде више тога, али и за то треба и
времена и пара.
Осим оне шансе када сам била на операцији
и када ми је стигао позив да гостујем на РТС-у,
имала сам још једну. Било је то на такмичењу
певача Јужног Баната. Певала сам „Омер беже“ и
„Ах, мерака у вечери ране“. Жири ми је доделио
прво месту и требало је да идем даље, али кад
ме је жири питао, рекла сам да ја нећу даље да
се такмичим и да дају моје прво место неком ко
хоће. Нисам могла, радила сам, деца су била још
мала да остају сама. Тако је прво место припало
Слободанки Стоичевић из Панчева. Било јој је то
одскочна даска. Среле смо се пре неку годину у
Геронтолошком центру. Не сећа се ништа, каже.
У чему је лепота музике?
-Музика је мој живот! Удахне ти неку снагу,
енергију. Певам и кад сам срећна и кад ми је
тешко! Ја толико уживам у музици! Волим и да
певам и да слушам добру музику. Ја не идем у
кафану да пијем, да једем. Одем када знам да
има добра музика. За добру музику дала бих
последњи динар! Волим лепу музику, добре
људе, непосредне, који воле да се шале. Не
волим извештачене људе, лажове, преваранте.
Била сам много пута оперисана, секли су ме
као шаргарепу, без анестезије. Била ми је црна
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она болничка соба. Онда сам укључила свој
радио, увек га носим са собом, запевала сам од
муке, заорила се соба. Гурали су ме колицима
на операцију, ја сам певала „Широк Дунав, раван

Срем“. Музика ми даје снагу.
Породица Вам је у животу била све. Када
сте је формирали?
-Удала сам се за Драгана Секулића, радио је
у ваздухопловству. Првог сина Славка добили
смо 1967, а другог Слободана 1978. Они су већ
одрасли људи, основали су своје породице,
имају децу. Славко има Стефана (25) и Анђелу
(21), а Слободан Андреја (8) и Ању која има
5 година. Славко је био првак Југославије у
борилачким спортовима. Слободан је исто био
спортиста.
Да ли сте задовољни својим животом?
-Јесам. У пензији сам 15 година. Уживам и као
пензионерка и као баба. Баш уживам. Славко је
у Новом Саду, а Слободан живи овде у Вршцу.
Унуци ми редовно долазе, чувам их. Волим да
спремам, да кувам и срећна сам јер имам за
кога. Деца тако знају да ти оплемене дан, да те
развеселе и учине срећним. Видећемо да ли је
неко од деце наследио музички таленат, Ања је
још мала, воли да игра, тако се почиње. Андреј је
јако добар рецитатор. Само да су здрави. Свако
нађе себи хлеб. Јер, здравље је најважније у
животу. Кад човек има здравље, има све. Како се
каже:“Здрав човек има хиљаду жеља, а болестан
само једну- да оздрави“.
Јованка Ерски

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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АЛЕКСАНДАР ВУЛИН, МИНИСТАР ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА:

НА СИРОМАШНИМА
СЕ НЕЋЕ ШТЕДЕТИ

-Политика Владе Србије и премијера Александра Вучића је да се на
сиромашнима неће штедети, као и да се социјална давања неће умањивати,
већ ће се увећавати, рекао је министар Вулин- Хемофарм је један од,
нажалост, ретких примера поштене, успешне и одговорне приватизације
која раднике није оставила на улици, већ је помогла да се локална средина
развије и унапреди-

Александар Вулин, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања, посетио је Хемофарм поводом
Међународног дана социјалне правде,
20.фебруара. Министар Вулин је, каже,
изабрао Хемофарм, јер је он један од,
нажалост, ретких примера поштене,
успешне и одговорне приватизације која
раднике није оставила на улици, већ је
помогла да се локална средина развије
и унапреди.
Министру је добродошлицу пожелео
Роналд Зелигер, генерални директор
Хемофарма, а потом су обишли одељење
контроле квалитета.
Вулин је нагласио да је Хемофарм
пример добре приватизације и додао:
-Већина приватизација, нажалост,

заједнице и може да ствара породицу,
сматра Вулин.
-А, без привредног амбијента, који
је наша одговорност, тога неће бити,
доао је Вулин. Трудићемо се да свима
омогућимо једнаку шансу и доступност
за образовања, рада, лечење и свега
осталог што живот чини могућим и
успешним.
Вулин је нагласио да је Хемофарм
лидер не само по пословним резултатима,
већ и када је реч о односу према
радницима, безбедности и заштити на
раду. Он се захвалио Хемофарму и Штада
групи због начина на који воде рачуна о
запосленима и о читавој заједници којој
остављају део профита и пожелео да је
више таквих компанија.

није била таква и због неуспешних
приватизација Србија не може да каже
да је социјално праведна земља, ни да
је богата земља, али може да каже да се
бори за социјалну правду и за то да сви
њени грађани живе боље. Социјална
правда је једнакост шанси и право на
достојанствен живот, који предузећа,
попут Хемофарма, омогућавају, а држава
је ту да помогне сваком коме је помоћ
потребна. Зато је политика Владе Србије
и премијера Александра Вучића да се
на сиромашнима неће штедети, као и да
се социјална давања неће умањивати,
већ ће се увећавати. Посебно ћемо
покушавати да социјална давања боље
одредимо да стигну коме су потребна.
Министар Вулин је указао на значај
отварања нових радних места и
смањења незапослености и нагласио да
Влада и Министарство којим руководи
предузимају мере да се побољшају
услови за инвестиоре и послодавце, како
би се обезбедио посао за незапослене
грађане. Јер, човек који има посао
је задовољан, срећан и успешан део

-Социјална правда и одговорност
један су од предуслова за рад на
тржишту Европске уније, а Хемофарм
већ дуго ради у складу са тим
принципима и захваљујући њима, и
принципима одрживог развоја, постиже
добре резултате, истакао је генерални
директор Хемофарма. У нашој фирми
одржив развој није само принцип којег
се држимо, већ је дубоко укорењен у
свим нивоима пословања. Хемофарм
је, у процесу ревизије, добила највећу
оцену- А плус, у области одрживости и
заштите на раду, као и бројна признања
и награде у тој области. Резултат оваквог
рада јесте да је број повреда на раду
мањи за 30 одсто и поред повећаног
броја запослених.
Зелигер је указао на добру сарадњу
са синдикатом који је велика подршка
у раду. Јер, људски ресурс је, каже
Зелигер, ДНК и важна карика у раду и
развоју Хемофарма.

Ј.Е.
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ЗВОНИМИР САНТРАЧ, В.Д. ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ:

„МУЗЕЈИ СУ БАСТИОНИ КУЛТУРЕ НАРОДА“

Градски музеј Вршац има
регионални значај. Он је завичјни
музеј, комплексног типа, у коме
су заступљена стручна одељења:
археолошко,
историјско,
нумизматичко,
етнолошко,
природњачко, уметничко, као и
конзерваторска радионица за
керамику, фреске и слике. Музеј
је основан далеке 1882. године и
спада међу најстарије музеје у
Србији.
Према речима Звонимира
Сантрача, који је у новембру
прошле године именован за новог
в.д. директора ове институције,
значај Градског музеја Вршац
данас је још комплекснији.
Стога, на променама у његовом
раду и организацији, ради
се свакодневно, а планови су
велики. У припреми је поновно
успостављање
природњачког
одељења,
реорганизација
музејских објеката, али и
велика стална поставка која
би обухватила најзначајније
артефакте из богате музејске
збирке која броји око 270.000
експоната.

дуго увозимо претежно шунд. Када
прозаичне вредности завладају овим,
али и укупним европским простором,
потиру се националне вредности и
духовна вертикала народа, чиме им
се брише укупан идентитет. Таквим
народима је лако владати. Многи
европски народи, нарочито они
мањи, осетили су се угрожено без
обзира на добробити које доноси
европско удружење. Отуда и велики
број музеја, пре свега ради заштите
духовних, националних, друштвених
и културолошких корена. Музеји су
данас бастиони културних добара
одређених народа.
Око четири месеца сте на
функцији в.д. директора Градског
музеја Вршац. Чему је Музеј током
тог времена био посвећен?
-Градски музеј Вршца поседује
око 270.000 експоната. То је духовна
вредност која обасјава и зрачи овом
зградом. Током ова четири месеца
колико сам на месту в.д. директора
Градског музеја Вршац, трајале су
припреме да би се успоставила и
коначно поставила стална поставка
Музеја. Овај посао није нимало
једноставан када се има у виду
количина свог материјала који
мора бити обрађен, документован...
Потребно је направити пажљив
избор највреднијих докумената од
- Основна улога музеја пре педесет праисторије до данас. Огромна је
или сто година, била је прикупљање одговорност носилаца шест одељења
народне баштине и историјских Градског музеја. Треба изабрати оно
артефаката, њихова обрада, заштита, што носи највећи интелектуални и
креативни
набој
документација
и
- Да бисмо схватили прошлих времена.
излагање.
Међутим,
На почетку свог
данас музеји код нас, европске вредности,
али и у свету, имају ми морамо истински мандата истицали
сте
проблем
још једну додатну,
прво проживети,
видљивости рада
нову улогу. Савремени
музеј је био и остаће проценити, заштитити Музеја.
Основна
огледало
града
и истаћи духовну
покретачка
снага
из кога је настао,
вертикалу, односно сваког
музеја
огледало
друштва.
културолошке
јесте онај ко њиме
Његова улога је осим
управља,
менаџер
културне и друштвене,
вредности овог
и политичка. Музеји се, поднебља, ове земље. или директор. Осим
обавезе према науци,
данас доживљавају као
постоји и обавеза
жива бића, која дишу и
прилагођавају се времену, простору и према грађанима, јер је све оно што
овде имамо намњено прво њима, па
дешавањима у граду.
Шта видите као примарну улогу онда осталима. Рад музеја мора да
буде видљив, јер ако је у депоу, не
музеја данас?
- Данас се у свету на сваких седам служи ничему. Служи само општем
дана отвара по један музеј. То је друштвеном добру и намењен је за
стратегија која има за циљ истицање нека будућа времена, а тај рад треба да
националног идентитета појединих служи сада и увек, свим генерацијама
народа и њихове културе. Узевши у у континуитету.
Ко чини публику коју бисте
обзир општу глобализацију, која има
и својих добрих, а ја бих лично рекао желели да доведете у Музеј?
- Важно је довести омладину
и много више лоших страна, ми већ

у Музеј. То је простор у којем ће
они упознавати себе и јачати свој
национални идентитет, у којем ће
им се разбуктавати машта и где ће
добити инспирацију за сопствени
развој. Музеј треба да инспирише
и да истовремено ствара будућег
зрелог конзумента уметности и
науке. Трудићу се да Градски музеј
претворим у народни универзитет
који ће бити генератор знања, посебно
када је омладина у питању. Намера
музеја је да кроз радионице, које су
јако битне са аспекта едукативности,
прилагодимо своју излагачку и
радионичку делатност програмима
основних и средњих школа. У таквој
сарадњи, историја, али и друге науке,
доживљавају се мање апстрактно.
Како сте задовољни сарадњом са
градским и вишим нивоима власти?
- Како у свету, тако и код нас, музеји
су увек на маргини, препуштени својој
судбини када су у питању градски
буџети, када треба издвојити средства.
Важно је да надлежни схвате озбиљност
и значај овакве куће, Градског музеја
Вршац који има регионални карактер.
Илустрације ради, када у посету
долазе инвеститори, високе званице,
свуда у свету их прво воде у музеје. То
су институције које треба да их задиве
и охрабре, улију им поверење у оне
са којима ће сарађивати. Рекао бих да
ходници музеја, па и нашег, треба да
буду дипломатски кулоари у којима ће
се артикулисати пословне и политичке
сарадње.
Шта су највећи проблеми и
изазови са којима се Градски музеј
данас суочава?
- Тренутно имамо мањак кадра,
потребно нам је још шест, седам
кустоса за различита одељења. Мало
нас је, а амбиције су нам изузетно
велике. Искрено се надам да ће у 2017.
закон дозволити да запослимо још
људи да бисмо могли пуном паром да

ПРИРОДЊАЧКО ОДЕЉЕЊЕ
У ЗГРАДИ АПОТЕКЕ НА
СТЕПЕНИЦАМА

- Ранијих година запостављено
је природњачко одељење Градског
музеја, које је генерацијама деце
било можда и најинтересантнији
део Музеја. Ту се разбуктава
машта и изграђује специфичан
креативан и авантуристички дух.
Стога је моја намера да сада у
Апотеци на степеницама направимо
природњачко одељење и обогатимо
овај
простор
на
добробит
интересовања младих Вршчана, али и
деце која посећују наш град, рецимо
у оквиру школских екскурзија.
се бавимо својом улогом.
На шта су сада усмерени ваши
планови?
- Пају Јовановића ћемо преселити
у централну зграду Музеја. Он
представља
основну
вертикалу
једне уметности. То је сликар који
нас је увео у Европу и по коме
смо ми препознатљиви. Морам
да искористим прилику и да се
захвалим владики Никанору који је
нашао разумевања да нам позајми
на одређено време две слике Паје
Јовановића које су биле у Саборној
цркви. Такође, његовом заслугом
ћемо крајем априла имати прилике да
угостимо сјајну изложбу икона која је
већ била у Матици српској. Желео бих
и да се Стеријин легат на неки начин
пресели у централну зграду Музеја,
да би све било на окупу. Такође, један
од планова је и да се у оквиру Музеја
оформи „museum shop“, чији значај
за финансирање Музеја никако није
занемарљив када се има у виду број
туриста који годишње посети Вршац.
Т.С.
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НОВА ЛАГУНИНА ИЗДАЊА

НАГРАЂЕНИ И НАЈПРОДАВАНИЈИ РОМАНИ ПОНОВО ПРЕД ЧИТАОЦИМА

Роман „Арзамас“, за који је Ивана
Димић добила Нинову награду
за 2016. годину, наћи ће се пред
читаоцима у свом четвртом издању.
Ређајући прозне фрагменте и
„драмолете“, Ивана Димић исписује
причу у којој ће љубав бити јача
од смрти. Наслов свој темељ има,
како књижевница напомиње у
једном новинском разговору, у
размишљањима Виктора Шкловског

је несвакидашњи роман о љубави
и вери, о посрнулом анђелу и
демонима, о поимању судбинског и
небеског. Владан Матијевић је још
једном показао зашто његове књиге

овог романа Иване Кузмановић
живе свуда око нас и у нама. Бол и
емоционалне ожиљке добили су
од родитеља у наслеђе. Постали
су жртве или џелати. Недостатак
љубави и неразумевање гурнули су
их на периферију живота, у болест,
изолацију, деструкцију, тугу. Ипак,
они су успели да преокрену своје
судбине.
Пред читаоцима је друго издање
књиге
„Равнотежа“
Светлане
Слапшак,
добитнице
Виталове
награде „Златни сунцокрет“ за 2016.
годину. То је драма која различитим

посебно цењене, а херојство у
заштити слабијих највећа врлина.
Роман „У име Љубави“ Иване
Кузмановић појавиће се пред
читаоцима у осмом издању. Јунаци

о близини среће и коначног краја.
Предраг Бајчетић бележи да је реч
о делу потресне искрености и ведре
бодрости, сатканом од драмског
које се магично преображава у
романескно.
Роман „Сусрет под необичним
околностима“ Владана Матијевића,
који се нашао у најужем избору за
Нинову награду за 2016. годину,
такође је доживео своје четврто
издање. Ово је прича о посрнулом
анђелу и демонима, љубави и смрти.
„Сусрет под необичним околностима“

добијају најзначајније књижевне
награде, зашто о њима пишу
најзначајнији књижевни критичари,
зашто се толико читају и преводе на
стране језике.
У четвртом издању појавио се
и роман „Завет хероја“ Славише
Павловића. То је прича о херојима
које историја није забележила. Радња
романа заснованог на истинитим
догађајима смештена је у Србији,
током Великог рата, где је главни јунак
пензионисани и остарели пуковник
Андрија Итанић, који предводи
чету искусних и остарелих војника,
које српска војска због година није
прихватила. Пролазећи кроз све
важније битке у том периоду, фокус
радње представља и осврт на живот
у тадашњој Србији, где су вредности
попут љубави, части и морала биле

наративним техникама уз помоћ
ироније и сарказма приказује
јунакињу која покушава да се одупре
хаосу
једног
неуравнотеженог
друштва.
Књиге можете наћи у свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн
књижари www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

„ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ“ СТИГАО У СРБИЈУ

ЛАГУНИН ПРЕВОД СВЕТСКОГ БЕСТСЕЛЕРА

Бестселер Њујорк тајмса који
је напречац освојио свет „Човек
по имену Уве“, шведског писца
Фредрика Бакмана Лагуна ће
објавити на српском језику!
Књига је продата у више од три
милиона примерака широм света!
Шведски филм који је снимљен по
овом роману номинован је за Оскара
за 2017. годину у категоријама за
најбољи страни филм и за најбољу
шминку и фризуру.
Упознајте Увеа. Он је џангризало
– један од оних који упиру прстом
у људе који му се не допадају као
да су провалници затечени под
његовим прозором. Сваког јутра
Уве иде у инспекцију по насељу
у ком живи. Премешта бицикле и
проверава да ли је ђубре правилно
разврстано – иако је већ неколико
година прошло откако је разрешен
дужности
председника
кућног

савета или откако је „извршен
преврат“, како Уве говори о томе.
Људи га зову „огорченим комшијом
из пакла“. Али зар Уве мора да буде
огорчен само због тога што не шета
около са осмехом залепљеним на
лице?
Међутим, иза његове мрзовоље и
педантерије скрива се једна прича
и много туге... И тако, када комшије
које се усељавају у суседну кућу
једног новембарског дана случајно
униште Увеово поштанско сандуче,
изненада почиње топла прича о
одрпаним мачкама, неочекиваном
пријатељству и древној вештини
вожње аута са приколицом. Прича
која ће суштински променити једног
човека и једно удружење станара.
Сваком је потребан комшија као
што је Уве.
Фредрик Бакман (рођен 1981)
започео је каријеру као један од

најпознатијих шведских блогера
и колумниста. Дебитовао је у
књижевности 2012. године, када
је објавио међународни феномен
„Човек по имену Уве“. Необично
смешни,
дирљиви
и
мудри,
Бакманови романи су одисеје
обичних људи и задивљујуће приче
о свакодневној храбрости. Фредрик
Бакман је досад написао три романа
и сви су добили похвале критике и
постали међународни бестселери.
„Човек по имену Уве“ је преведен
на 40 језика и налази се на петом
месту у Великој Британији по броју
продатих примерака у 2016. години.
Роман „Човек по имену Уве“
можете пронаћи од 20. фебруара у
свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн
књижари www.delfi.rs и на сајту
www.laguna.rs.
Извор: Лагуна
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ВРШАЧКА КУЛА

У БИБЛИОТЕЦИ И „ГАЛЕРИЈАНИ“

ОБЕЛЕЖЕН ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Међународни Дан матерњег
језика, 21. фебруар, обележиле су и
неке вршачке институције културе.
У Градској библиотеци је овим
поводом одржано мултимедијално
предавање за ученике средњих
школа, под називом „Старо српско
писано наслеђе – од прасловенског
језика до данас“. Предавање је
одржала библиотекарка Весна
Златичанин, а посебна пажња
посвећена је теми под насловом
„Држи у писму традицију“.
Под слоганом „Језик најбрже
пропада немаром“, Књижевна
општина Вршац и „Галеријана“

организовале су вече посвећено
матерњем језику. Поезију и прозне
текстове на мађарском, румунском
и српском језику читали су Ангела
Тот, Еуђенија Продан, Адријан
Крачун и Александар Јовановић.
Модератор програма била је Сања
Вукелић.
Међународни дан матерњег
језика се обележава сваке године
21. Фебруара широм света.
Основни циљ је да се подигне
свест о значају матерњег језика
и мултилингвизма. Овај дан је
успостављен 1999. Године од
стране УНЕСЦО-а на предлог

Бангладеша и обележава се
редовно од 2000. Године.
Лингвисти
упозоравају
да
писменост на овим просторима
никад није била на нижим гранама.
У Србији има скоро 165.000
неписмених,
а
поражавајући
је податак да чак ни формално
образовани људи, често нису
функционално писмени.
У нашој земљи живи више од 30
етничких заједница, а у службену
употребу у 42 локалне самоуправе
у Србији уведено је 11 мањинских
језика и њихово писмо.
Т.С.

У НП „СТЕРИЈА“ ИЗВЕДЕНА

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „МАМА“

У Народном позоришту „Стерија“
у уторак је одиграна премијера
представе „Мама“, ауторке и
редитељке Александре Урошевић.
Реч је о праизведби савремене
приче о изазовима мајчинства и
друштвеним притисцима са којима
се суочавају жене чија су права
на одлуке о сопственом телу све
чешће доведена у питање.
Смештена у један дан, „Мама“
је прича о животу младе жене
која ће постати мајка, али која не
одговара општим представама о
„срећној трудници“. На путу ка
циљу да постане срећна и идеална
будућа мама, главна јунакиња
упознаје галерију ликова, од
којих сваки зна најбоље шта је
оно што јој је потребно. А шта то
протагонисткињи треба, да ли ће
и како превазићи своје бриге, то
је прича позоришне представе
„Мама“.
- Данашње будуће мајке окружене
су мноштвом добронамерних
савета, али пут до пакла је неретко
поплочан добрим намерама. Оне су
између два света – традиционалног,
често пуног гротескних митова
о трудноћи и савременог света
који је, иако напредан, опседнут
контролом или тачније привидом

контроле. Све то чини велики
притисак на жену у најосетљивијем
периоду њеног живота. Ова
позоришна игра трага за реалнијом
сликом родитељства насупрот оној
која позива на „жртвовање“ и „улогу
мајке“. Јер жртвовање, за собом,
осим жртава, ништа друго ни не
оставља, а улоге треба избацити из
живота и вратити их тамо где им је
место – у позориште – каже ауторка

представе Александра Урошевић.
У представи играју Јована
Божић, Тамара Тамчи Тоскић,
Моника Болдовина Бугле, Дојна
Петровић, Соња Радосављевић и
Вања Радошевић. Сценографију и
костим потписује Софија Лучић, а
музику Момир Цветковић и Иван
Алексијевић. Драматург представе
је Бојана Иванов Ђорђевић.
Т.С.

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.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Традиционални Бели крос у
организацији Вршачког атлетског
клуба 1926 окупио је 170 љубитеља
атлетике и рекреативног трчања свих
узраста, а Градски парк се, као наручен,
за ту прилику забелео од снега.
Укупно је одржано 14 трка у
мушкој и женској конкуренцији. Осим
чланова ВАК 1926, Теквондо клуба
Вршац и ђака основних и средњих
школа, своје тркачке способности на
снежним стазама вршачког Градског
парка,одмерили су и гости из АК Тамиш
из Панчева, АК Сурчин, АК Јединство
-Сурчин и АК Смедерево.
- Захваљујем се, челницима Града
Вршца, Спортском савезу Вршац, свим
спонзорима и бројним волонтерима
који су својим ангажовањем помогли
да све буде у најбољем реду, рекао
је председник ВАК 1926, Ненад
Хабибовић.
Трка
девојчица
предшколског
узраста, рођене 2010. год. и млађе:
1.Тутић Анастасија, Вршачки атлетски
клуб 1926, 2.Томић Анђела, АК
Смедерево, 3.Лисицин Олга, АК Тамиш
Панчево
Трка
дечаци
предшколског
узраста, рођени 2010. год. и млађи:
1.Стаменковић Бошко, АК Сурчин,
2.Горјуп Матеја, Теквандо клуб Вршац,
3.Војиновић Стефан
Трка девојчица рођених 2009. и
2008.: 1. Митић Маша, АК Јединство
Сурчин, 2. Лечић Тара, АК Сурчин, 3.
Јањушевић Марја, АК Смедерево
Трка дечака рођених 2009. И 2008.:
1. Бранковић Урош, АК Смедерево, 2.
Марић Стефан, АК Тамиш Панчево, 3.
Ивановски Стефан, ВАК 1926
Трка девојчица рођених 2007. и 2006.:
1. Марић Сања, АК Тамиш Панчево,
2. Миленковић Сара, ВАК 1926, 3.
Аранђелобић Сенка, АК Смедерево
Трка дечаци рођени 2007. и 2006.:
1. Недимовић Страхиња, АК Сурчин,
2. Чукљовић Сергеј, АК Смедерево, 3.
Џамић Дамјан, ВАК 1926, и 3. Радојевић
Матеја, АК Смедерево
Трка девојчица рођених 2005. и
2004: 1. Дијак Наталија, ВАК 1926,
2. Драгојевић Ана, Панчево, 3.
Миленковић Катарина, АК Сурчин
Трка дечака рођених 2005 и 2004.:
1. Недимовић Вукашин, АК Сурчин, 2.
Павков Бојан,Теквандо клуб Вршац,
3. Балаћ Страхиња, ОШ Моша Пијаде
Гудурица
Трка девојчица рођених 2003 и
2002.: 1. Рибак Клара, АК Смедерево, 2.
Соларевић Ивана, Вршац, 3. Половина
Анђела, Вршац
Трка дечака рођених 2003 и 2002.: 1.
Павков Миливој, Теквандо клуб Вршац
2. Јеловац Радован. ОШ Моша Пијаде
Гудурица, 3. Виденовић Борис, ОШ
Моша Пијаде Гудурица
Трка средњошколки: 1. Недељков
Вања, АК Сурчин, 2. Стевановска
Теодора, АК Смедерево, 3. Стокић Сара,
К Смедерево
Трка сениорки: 1. Бојана Јовановић,
ВАК 1926, 2. Вајда Моника, ВАК 1926, 3.
Гојков Маријана, Вршац
Трка сениора: 1. Васић Милан, АК
Смедерево, 2. Лазарој Игор, ВАК 1926,
3. Станковић Ненад, АК Смедерево
Најбољи успех остварили су
такмичари АК Сурчин са освојених:
4 злата, 1 сребро и 1 бронза, затим
такмичари АК Смедерево са: 3 злата,
3 сребра и 5 бронзи, па ВАК 1926 са:
3 злата, 3 сребра и 2 бронзе, затим
такмичари Теквандо клуба Вршац: 1
злато и 2 сребра, АК Тамиш Панчево: 1
злато, 1 сребро и 1 бронза, Јединство
Сурчин са 1 златом и ОШ Моша Пијаде
Гудурица са 1 сребром и 2 бронзе.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ПЕТАК •24. фебруар 2017.

СНЕГ У ПР

ШЕСТИ БЕЛИ КРОС ВРШАЧКОГ АТЛЕТСКОГ КЛУБА 1926 У ГРАДСКОМ ПАРКУ

ПЕТАК • 24. фебруар 2017.

ФОТОРЕПОРТАЖА

РАВИ ЧАС

ВРШАЧКА КУЛА

1313

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК •24. фебруар 2017.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 24. фебруар 2017.

10.

16.

1515

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •24. фебруар 2017.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20 м2, у Белој
Цркви, или мењам за стан 40 м3
Београд, кућа има плац 10 ари и
добро је опремљена. Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 м2. Тел.
062/511-751.
На
продају
дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел. 013/807337 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. 062/88924-67.
Продајем стан 58,46 м2,
први спрат, центар, погодан и за
пословни простор. Цена 40.000
евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем локал
135 м2, у Подвршанској 17 Тел.
064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан у
центру Алибунара Тел. 064/459-6804 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 063/70-144-81.
На продају дворишни стан у
Другог октобра 13. Тел. 065/542-2082.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-3533.
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. 066/5148-254.
На продају савршена кућа,

спратна, на плацу 650м2 са
виноградом. Хитно и повољно.
Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги
центар, двособни стан 56 м2,
цг, код старе поште /Радова
зграда). Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел. 013/ 2832-563.
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. 064/96-64709 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. 064/248-7691 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића 2
(код школе „Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована 8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати
од 21 до 22.30 сати на тел. 805095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом.
Тел.
062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
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

Број
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Гундулићевој 31, Вршац. Тел.
063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин,
башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/429-54-83.
На продају сређена кућа
од 100 квадрата у близини
центра града. У ул. Николе
Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
Кућа на продају, на плацу
од 500 м2, стан 90 м2, гаража,
подрум 50м2, у Вршцу, ул.
Јоргована, код ЈАТ-а, вода,
канализација, струја, телефон,
централно грејање. Цена
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099
и 060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс,
ужи део града, намештен,
укњижен, паркинг. Може и
замена за стан у Београду.
Хитно. Тел. 064/154-18-11.
Кућа на продају у 2.
октобра
83,
површина
800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у
Вршцу за једнособан стан у
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
плус гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом 100м2 и великом
баштом 1700 м2 у Уљми. Тел.
064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи
плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел.
064/35-12-026.
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље
и спрат)100 м2, 18 ари плац,
башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-0105.
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

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах усељива без улагања.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу града,
поред асфалтног пута за
Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
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. 064/588-6839.
Продајем2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара у
асфалтни пут Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Продајем
кућу
у
Маргитском насељу, изграђена
на плацу од 335 м2. Кућа је
новије градње, ПВЦ столарија,
централно грејање, паркети,
гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом.
Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе) ул. Светозара Милетића
2. Тел. 062/282-112 или 069/41728-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807м2. Кућа
је легализована, (дневни
боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом
и поткровље) вода, струја
и канализац. Има пољски
wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2,
ул.
Феликса
Милекера
20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-9749.
На продају кућа од 100м2
саграђена у близини центра
града са мањим двориштем
и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан
стан у центру Вршца, 30м2 и
подрум 80 м2, приземље, а
може и одвојено. Тел. 065/5485902.
На продају кућа 150 м2 на
плацу од 1500 м2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 м2, у Вршцу, приземни са
нуз просторијама и гаражом,
укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан
за издавање
опремљен, клима, кабловска,
интернет, веш машина. Близу
Пилотске академије. Тел.

065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у
ул.
Пашићев трг 5. Тел. 064/267-7976.
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 гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/51-52-245.
За издавање једнособан
намештен стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња, у
дворишту Филипа Вишњића 31,
Вршац. Тел. 064/429-06-14.
Запосленој
девојци
потребна
сређена
или
полунамештена
кућа
за
становање у замену за
одржавање. Тел. 064/38-92-738.
Издајем стан у града за
студенткиње (ученице). Посебан
улаз, одвојене комуналије и
цг.Тел. 838-702 и 063/789-10-14.
Издајем собе ученицима
(намештене), собе се налазе на
5 мин. Од центра, Улица Црног
Јована 18. Бесплатан интернет
и кабловска. Засебан улаз и
комуналије. Тел. 065/238-93-83.
Издајем стан у центру
Вршца за студенткиње или
ученице. Засебан улаз, одвојене
комуналије, централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/7891014
Издајем
намештен
трособан стан са два купатила у
Хемограду. Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/782-35-26.
У
Београду
издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-85-71.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру ул.
Анђе Ранковић (централно
грејање, кабловска, интернет).
Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије.
Тел. 064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој
девојци
потребна кућа за становање и
одржавање. Тел. 064/389-27-38
и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив
од 1. октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка
81 а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у
Панчеву, намештену, центар, за
једну особу или млађи пар. Тел.
061/195-42-91.
Издајем
намештену
гарсоњеру у Вршцу, ул.
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25 и
063/877-99-85.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно.
Тел. 064/598 - 3898
Локал за издавање 22 м2,

Милоша Обилића 19, Вршац.
Врло повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у
строгом центру. Тел. 060/335-1172.
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000м2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

РАЗНО

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. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска, нова, само глава,
очувана. Тел. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ
ЦЗ-7,62
,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер
– дефлектор за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто приколице и
мању портрошњу горива. Цена
30 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од Ауди-а
100, са електро инсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и 064/91588-35.
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
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на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле склопке
ЦН 250 и 170 може и у деловима.
Купујем и контакте од склопки
изгореле. Тел. 060/358-62-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима и
средњошколцима, такође услужно
радим припрему за штампу, дизајн,
прелом. Тел. 069/62-66-99 и 063/74220-13.
Пензионер, ситуиран, живи сам,
жели да упозна жену до 60 година
старости ради брака. Тел. 064/48-77098.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/73392-47.
На продају 2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара на асфалтни
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици или
старијој особи у кућним пословима,
може и чување деце. Тел. 063/15914-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988. Тел.
060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата, ауто
приколицу и куку за „заставу 101“,
метални светларник са орнамент
стаклима, бојлер„горење“ од 10л, два
фото апарата полароид, нов дрвени
прозор са пластичном ролетном и
машину за центрифугирање веша.
Тел. 061-187- 89-30.
Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем. Тел.
064/254-95-95.
Часови немачког језика (Бела
Црква), припрема за полагање
А1,А2,Б1 испита на Гете институту. Тел.
013/853-783.
На продају 12 ланаца земље прве
класе, и велики воћњак са викенд
кућом, све у једном комплексу. Тел.
066/36-34-36 Договор.
Продајем шиваћу машину „Багат
–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.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.Тел:
061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
Продајем два половна
замрзивача, исправна. Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем
шатор
за
камповање. Повољно. Тел. 826251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од пуног
дрвета. Димензије 285х380 цм.
Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и служила
старије особе. Тел. 065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим са енглеског, услужно
радим дизајн и припрему за
штампу, израђујем слике,
графике и др. Уметничка дела,
продајем гардеробу 55кг на
више! Тел. 069/62-66-99 ; 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
два
тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005.
Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању.

Врло повољно. Тел,. 064/429-0614.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.
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/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W,
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/3355-343
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. 065/80316-06.
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. 064/39062-76.
Продајем
абрихтер
монофазни са круњачем и
прекрупачем у склопу. Тел. 826266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица
за мотор или бицикл. Тел. 826266.
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.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 15. do 21. фебруара на територији Града Вршца преминуло је
15 лица:
Андрија Калапиш (1957), Корнелија Опреа (1944), Божо Илић (1935), Драгица
Михајловић (1932), Катарина Димитријевић (1921), Јован Бездењешњи (1948),
Лепосава Гавриловић (1932), Анка Бекић (1925), Јасмина Сомер (1958), Гашпар
Галамбош (1952), Стана Тасић (1960), Јосип Денша (1953), Анка Милановић
(1938), Милица Гуцуљ (1934), Марија Микша (1936).

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. 065/2030-750.
Продајем пластично буре за купус
од 120 л. коришћено једну сезону.
Цена 600 дин. Тел. 013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг и
навише. Продајем половне дрвене
прозоре, дупло стакло, добро
очувани. Тел. 063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-84
и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем фрижидер, електрични
шпорет, регал, сто за телевизор,
мали прозор са шалоном, кревет за
једну особу без мадраца, витрину за
књигедве дводелне судопере. Тел.
061/18-44-316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
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.
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. 061/88249-88.
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа са гаранцијом. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач на струју,
војнички кревети са мадрацима,
уклапају се и на спрат. Тел. 064/39317-17.
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. 064/13084-90.
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.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу и југо,
роштиљ на струју, ТВ „Филипс“,
ауто куку, Бутан боцу 3 кг, кожне
патике 43. Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва
тучана радијатора са по двадесет
ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем
замрзивач
сандучар дрвени регал са столом,
шиваћу машину „Багат“ и вунени
тепих. Тел. 064/18-65-244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва
„Крека“, веш машину „Бош“,
брачни кревет, тросед и фотеље,
стилски сто и столице, диванотоман, плинску пећ, прозор и
храстова врата. Тел. 063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем храстови сто
120х80+ 2х40 и 6 столица , лепо и
очувано. Тел. 831-594
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/18652-44
Продајем
четвороделни
регал, дводелну судоперу,
т. Креденац, два тв сточића.
Комоду за постељину, мали
прозор са шалоном, кревет без
мадраца, витрину за књиге, кауч.
Тел. 061/18-44-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34

Продајем нову кухињу
из Форма идеале 200 цм,
некоришћена 20.000, Нову
„Bosch“ електричну, ланчану
тестеру „AKE 40S“ 14.000,
компјутерски сто 2.500 din,
комода за тв 4.000. шаљем слике
на вибер. Тел. 064/1955-269.
Часови математике за
основце, средњошколце и
студенте у Уљми, апсолвент
Метематичког факултета. Тел.
060/501-50-01.
На продају метални „У“
профил 8х4 цм 900 дин. по
дужном метру. Тел. 065/20-30750.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих
нивоа знања. Веома повољно!.
Тел. 064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000
дин. Тел. 013/831-594 и 063/70047-48.
На продају клизаљке
„Адидас“ 40-41, очуване ,
повољно. Тел. 013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица,
две фотеље, тросед, врата
дрвена, електрични шпорет и
кухињске радне делове. Тел.
013/833-806 и 064/957-70-76.
Продајем кирби усисивач
серије „5“ , у беспрекорном
стању . Вршим сервис кирби
усисивача са набавком делова.
Тел. 060/0330746.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада. Хитно. 650 €. Тел.
064/510-50-66
.Продајем трактор ИМТ
539, произведен 1994. године,
први власник, солидно стање.
Тел. 063/749-65-23.
Продајем
аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003.
годиште, прешла 109. 000 км.
Први власник, могућ договор.
Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел.
060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла
„пони“. Повољно. Тел. 28-32536.

Пре шест месеци
Напустио нас је велики човек
Брижни херој детињства мога
Склопио је очи,опростио се тихо
И отишао да сусретне Бога
Напустио нас је наш деда
Са овога света винуо се у висине
И после толико времена слетео
У загрљај своје вољене Марине
И на крају остаје жал
Што није могао остати дуже
Али такву љубав коју нам је пружио
Мало који људи умеју да пруже
Напустио нас је вечити борац
Јер таква је била Божија воља
Али заувек ће живети у нашим срцима
наш деда Мирко звани Зоља

МИРОСЛАВ ЈОСИЋ
Доктор ветеринарске медицине

Успомену на њега чува породица Јосић

18 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТЕОРИЈЕ О НАСТАНКУ ЏИНОВСКИХ ДИСКОВА

ПРОШЛОСТ САТУРНОВИХ ПРСТЕНОВА

Најизраженија
Сатурнова
карактеристика је његов непогрешив
низ прстенова. Нова студија сугерише
да су величанствени дискови имали
бурне почетке.
Иако су три планете у Сунчевом
систему окружене прстеновима,
најпрепознатљивији је гигант Сатурн.
Његови савршено концентрични
кругови се састоје од четири главне
групе и три блеђа сегмента. Све ово
је навело научнике да дођу до низа
теорија о њиховом настанку.
Најновијом
студијом,
коју
је покренуо тим истраживача
предвођених Ријукијем Хијодом
са јапанског универзитета Кобе,
установљено је да би прстенови
могли да буду остаци мноштва
небеских тела величине Плутона. „Ово
открицће указује на то да су прстенови
џиновских
планета
природни
нуспроизводи процеса формирања
планета у нашем соларном систему“,
саопштено је на Универзитету.
Истраживачи претпостављају да
је пре око четири милијарде година
већи број објеката у Кјупер појасу

одлутао ка унутрашњости Сунчевог
система. Док су пролазили поред
Сатурна, Урана и Нептуна, небеска
тела су разбијена гравитацијом
планета.
Остаци су затим остали закључани
у орбити, формирајући прстенове

стена и леда. „Истраживачи су такође
симулирали дугорочну еволуцију
заробљених фрагмената коришћењем
суперкомпјутера
у
Националној
астрономској опсерваторији у Јапану“,
наводи се у саопштењу.
„Помоћу
ових
симулација
откривено је да су се заробљена
небеска тела, почетне величине
од неколико километара, сударала
великом брзином у више наврата и
постепено разбијала у мале комаде“.
Резултати ове студије такође
дају научницима идеју о настанку
других соларних система. „То значи
да гигантске планете откривене
око других звезда вероватно имају
прстенове
који
се
формирају
сличним процесом“, додаје се у
саопштењу. „Недавно је откривен
систем прстенова око неке планете
изван наше галаксије, па ће даља
открића прстенова и сателита око
удаљених планета унапредити наше
разумевање њиховог порекла”.
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ВУЛКАНОВА ТОП ЛИСТА
1. Хемичар, Стефени Мајер

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Арзамас, Ивана Димић
4. Лавиринт духова, други део,
Карлос Луис Сафон
5. Онда је дошла добра вила,
Љиљана Хабјановић Ђуровић

ВУЛКАНЧИЋЕВА ТОП ЛИСТА
1. Приче за поспане главице

Извор: sputniknews.com

ПОСЛЕДИЦЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

ШТО ЈЕ ПЛАНЕТА ТОПЛИЈА, ТО ЈЕ ХРАНА НЕКВАЛИТЕТНИЈА

Климатске промене све више осећамо
на својој кожи, али научници сматрају да
ће оне тек донети велике промене и то и у
нашим тањирима.
„Промене климе довешће до промена
количине, квалитета, али и места где
се одређена врста хране производи“,
сматра доктор Сем Мајерс, који се бави
научно-истраживачким радом у области
медицине животне средине, на Харварду.
„Никада није било потребе да тако брзо
као данас повећавамо производњу хране
да бисмо задовољили глобалне потребе,
рекао је Мајерс за „Лајв сајенс“.
Он је навео да су стручњаци у
почетку мислили да ће пораст нивоа
угљен-диоксида деловати као ђубриво
и повећати приносе хране, међутим
новија истраживања су показала да су та
очекивања била неоснована. Насупрот
томе, доказано је да комбинација
повећаног
нивоа
угљен-диоксида,
повишених температура ваздуха и
промене у количини падавина могу знатно
умањити приносе кукуруза и пшенице,
посебно у подручјима где су нормално
високи.
„У областима где ће се повећати
температуре, појавиће се и више
штеточина. Тренутно штеточине униште
између 25 и 40 одсто светских усева.
Инсекти ће се са променама температуре
премештати у подручја где их раније није
било и нападати биљке које временом
нису створиле природну одбрану.
Промене у температурама могу да збуне и
птице селице, које такође природно држе
под контролом одређене популације

штеточина“, навео је научник своје
песимистичне прогнозе.
Доктор Мајерс је нагласио би локација
узгоја хране такође могла да претрпи
озбиљне промене. „Све веће температуре
ваздуха могле би да буду отежавајућа
околност фармерима за рад у пољу, што
би опет за резултат имало смањење узгоја
хране“, тврди он и додаје да очекује да ће
се рибе због пораста температуре океана
померати према половима.
„Међутим, иако ће климатске промене
донети више температуре у регионима
ближе половима, то неће бити довољно
да се надокнади губитак производње
хране у тропским пределима, тврди др
Мајерс, који очекује да ће велики проблем
у будућности представљати и губитак
хранљивих вредности намирница. У
истраживању које је он са колегама
спровео 2014. године, усеви пшенице
и кукуруза узгајани су у условима
повишеног нивоа угљен-диоксида, за који
се процењује да ће се достићи у атмосфери
за 50 година, као и у нормалним условима.
Тада су утврдили да усеви узгајани у
повећаном загађењу имају нижи ниво
протеина, цинка и гвожђа.
„То може само да повећа већ постојећи
проблем са недостатком одређених
нутритијената, попут гвожђа и цинка. Око
милијарду људи широм света већ сада
пати од недостатка цинка, а у будућности
би последице недостатка тог минерала
могло да развије још 200 милиона људи.
Слична је ситуација и са гвожђем и
протеинима“, закључује он.
Извор: livescience.com

2. 101 прича о животињама из
џунгле
3. Ковчежић: Магичне бајке за
дечаке
4. Како постати блогер и влогер,
Шејн Берли
5. Мали научник

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Филип Диздар – Траволта
2. Натали Диздар – Мјесто за
једно
3. Ничим изазван – Ко нам је
убио радио
4. Никола Марјановић – Глориа
5. Фрајле и Мањифико –
Пеперутка
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 104, 26. ЈУЛ 1983.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Међу „бисерима“ нашег кукавног „богатства“
варијанти поткрадања друштвене имовине налази
се и једна о којој говоре следећи редови.
Западна страна Вршца једним својим делом
завршава се Улицом Светозара Марковића. У
њеној залеђини, према железничкој станици
налази се друштвено земљиште. Припада, кажу,
Пољопривредној школи. Баште власника кућа у
улици С. Марковића непосредно се додирују са
тим друштвеним земљиштем, које је са својим
плодовима, прави изазов похлепним суседима. А
мало ко зна да њихове куће, управо због тога, имају
две капије. Једна је она главна, јавна, према улици, а
друга је из баште према друштвеном земљишту, које
је „државно“, „ничије“. А оно је добро да се на њему
„набере траве за кокошке, прасиће, свиње...“ и увек
је на услузи, па се с њега скидају и јабуке, кромпири,
кукуруз, ораси...

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”.

ДВОКАПИЈАШИ

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 308, 29. ДЕЦЕМБАР 1993.

СТЕРИЈА – ПИСАЦ АРИЈА

Иако је поживео свега педесет година, пре него што
је ушао у бесмртност Јован Стерија Поповић, запамћен је
пре свега по комедијама мада је за собом оставио више
трагедија, један роман и много песама. Тек недавно, на
сензационалан начин је откривено да је овај наш славни
писац и аутор вероватно прве српске опере.
Сасвим случајно, у одељењу Матице српске у Новом
Саду, међу завештаним рукописима пронађене су 62
стране оргиналног либрета за оперу Постанак српског
царства. Ово откриће изненадило је познаваоце
Стеријиног стваралаштва и живота и право је чудо како
се раније у архиви, регистрима и његовој заоставштини
није наишло на ову невероватно вредну ауторску
творевину.
Прву српску оперу или прву Стеријину оперу, за
коју се до сада уопште није знало, исписану на храпавој
хартији беле и светло плаве боје, пронашао је професор
Душан Михајловић, испрва мислећи да се ради о
мелодрами.
ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 546 , 21. НОВЕМБАР
2003.

БЛАГО ДАВНИХ ВРЕМЕНА

Средином октобра завршена је друга археолошка
кампања у околини Дупљаје финансирана од стране
СО Вршац и покрајинског Извршног већа. Циљ је био
да се прикупи што више података о прошлости овог
подручја за касније систематско истраживање.
Археолошку екипу Градског музеја Вршац
предводио је проф др Ђорђе Јанковић са Катедре за
средњовековну археологију Филозофског факултета у
Београду
- Ради се у ствари о три локације, Дупљаја - град,
Дупљаја - велики прокоп и Дупљаја - свињска плажа.
Мада је овај локалитет распона1,5 км познат од раније,
спомиње се и у Милекеровим записима, није довољно
био испитан, каже Миодраг Аралица, археолог
Градског музеја Вршац..

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (59)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

IX. ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА
Вршац под Комором - Изглед предела - Јавне грађевине - Колонизација под Маријом Терезијом Стање угарских насељеника - Павле, Вук, Бранко, Бранковићи - Морал и религиозност овд. Немаца
- Школске вести - Немачка школа добија два учитеља - Влада смишља да подигне нем. Учитељску
школу у Вршцу - Владика Јован Ђорђевић пренаша своју столицу у Вршац
Кад је касније цар Јосиф II.
наредио да се гробља имају
подаље од места смештати,
овдашња нем.
општина није
морала ново гробље подизати.
У овоме гробљу најстарији крст
се налази у левој половини,
преко од капеле. Ту почива Ева
Марија Пелм, рођена 3. јунија
1764. упокојена 12. маја 1796. г.
по старости други гроб је Јована
Шода, грађанина и гвожђара, који
је рођен у Солноку 5. октобра
1747. а умро 21. децембра 1799.
Трећи крст подиже се над гробом
Јована Н. Пелма, ц. инкасатора
соли, који је 1722. г. рођен, а 24.
априла 1805. упокојен . Јошт су
стари крстови: Албаха, Елтера,
Ногера, Стенцера и др.
У овој десетини имају се
напоменути млоге грађевине
подигнуте у Вршцу. Тако је г.
1751. и 1752. подигнут торањ на
старој р.к. парохијској цркви, а
годину дана касније саграђена
су на њој два кубета, шиндром
покривена 1). Више уласка у цркву
стајале су латинске речи:“Okulo
misericordiae nos protega“, тј:“оком
твога милосрђа сачувај нас“ 2).
Неимари су били г. 1751. Петар
Гумбингер и Михаило Семајер
3). На овај торањ потрошило се
свега 2100 фор. али је од те своте
600 фор. ерар подмирио 4). Тиме
је испуњена давнашња жеља
вршачких Католика: црква им
беше готова. Године 1753. дозидан
је торањ на српској цркви, која
је стојала на месту где је сада
саборна црква, а сама је црква
сасвим реновирана и изнутра
уређена 5). И напослетку год. 1759.
владика Јован Ђорђевић сазида
владичански двор са капелом
арханђела Михаила у барокстилу,
који онда владаше 6).
У ово време спада и зидање
св. успенске цркве. Ова црква
назидана је закладом овд. трговца
хаџије Алексе Николића, који
умре 20. априла 1769. г. у својој
60 години 7). Немци је и данас
зову „Алексина црква“ . и пошто
је земаљска администрација у

Тамишграду 16. септембра 1761.
г. дозволила, да се на српској
страни у Вршцу може подићи
једна православна црква 8),
стаде се још исте године црква
градити. Довршена је 1766.г. 9).
За богослужење најпре је прота
осветио, а тек на 9 година касније,
15. августа 1775. г, освети јој
антиминс владика Винћентије
Поповић. Ова црква спочетка није
имала торња и била је шиндром
покривена 10).
Г. 1753. набављане су оргуље
за р.к. цркву, које су у Будиму
израђене, а г. 1756. подигнуто
је на тој цркви „средње“ звоно.
Ово звоно салио је у Будиму
звоноливац Антон Цеџентер,
важило је 350 фуната и коштало је
213,30 н, рачунајући центу по 70
фор. успут, у Тамишграду , осветио
га је чанадски владика 11).

Као што знамо, сем школских
здања ни једна ни друга општина
нису имале својих, општинских
кућа. Г. 1751. немачка општина
купи камералну крчму, код
„златног јелена“ у првој улици
(господска улица, бр. 840 и
841), али је већ идуће године,
ма да је зем. администрација
забрањивала, прода Јакову Хецу,
гостионичару из Тамишграда 12).
Изгледа као да је ова гостионица
на немачкој страни најстарија,
она је уживала извесне регалне
повластице. Ова кућа била је у
млогим рукама. Г. 1776. купи је
приходар (рентмајстор) Шерибл
од поштара Јована Мајера за
400 ф. После његове смрти дође
у друге руке, и напослетку, у
почетку нашег столећа, престане
бити гостионицом.

1)
Рачун врш. нем. општине у вар.
архиви. оба ова кубета заједно са крстовима
оборила је олуја г. 1816.
2)
Werschetzer Hauskalender, god.I.
str.27
3)
Прилог рачуну врш. нем.
општине за г. 1751.
4)
Извештај декана Вука од г.
1766. стр. 318 и на другом месту, у чанадској

дијецезанској архиви.
5)
Топографски опис вршачке српске
пр. дијецезе из г. 1757. у епархиској архиви.
6)
A. Vasits: Denksehrift etc. str.12
7)
Види камену плочу с десне стране
на уласку у женску цркву
8)
Акта у архиви вршачке парохије
9)
Види споменицу у успенској
цркви

10)
Види записник протојерејске
византије из год. 1786. у архиви вршачке
епархије.
11)
Рачуни врш. нем. општине у
варошкој архиви
12)
Рачуни врш.нем. општине за
1751. и 1752.
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СПОРТ

С ТО Н И Т Е Н И С

ОД Б О Ј К А
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР
СЕНИОРИ 15. КОЛО
Дунав Волеј - Херцеговина
Кулпин - Младост ( НП) 		
Војводинанс Семе 2 - Младост (Т)
Пролетер - Шид 		
Кикинда - Банат 		
Бота Фого - Сомбор 		

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

1. Банат 			
2. Дунав Волеј 		
3. Шид 			
4. Херцеговина		
5. Кулпин
		
6. Војводинан Семе 2		
7. Пролетер 			
8. Младост ( Т ) 		
9. Младост ( Н П ) 		
10. Сомбор 			
11. Бота Фого 			
12. Кикинда 			

44
32
28
27
22
23
23
17
19
18
8
9

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР
СЕНИОРКЕ 15. КОЛО
Младост (И) - Младост (НП)
0: 3
Панонија - Нови Сад 		
2: 3
Еланволеј - Партизан
ОДЛОЖЕНО
Рума – Вршац 			
3: 0
Апатин - Футогвест 		
3: 1
Одбојка 013 - Волеј Старс
0: 3
1. Партизан 		
2. Рума 		
3. Волејстарс 		
4. Одбојка 0 1 3 		
5. Панонија 		
6. Нови Сад 		
7. Елан Волеј 		
8. Младост ( Н П )
9. Апатин 		
10. Футог Вест 		
11. Вршац 		
12. Младост ( И )

ПЕТАК •24. фебруар 2017.

37
36
34
30
28
27
18
18
18
15
6
-1

С ТРЕЉАШТВО
СРЕТЕЊСКИ ТУРНИР У ЗРЕЊАНИНУ

ЈОВАНА
СТОЈАДИНОВ
НАЈПРЕЦИЗНИЈА

У Зрењанину је прошле суботе одржан
традиционални Сретењски турнир.
Стојадинов Јована је остварила најбољи
резултат и освојила 1. место у апсолутној
категорији серијском ваздушном пушком.
У недељу је у Новом Саду одржано
финално коло Лиге кадета и млађих
јуниора Војводине за пиштољаше. Кадет
СТК Уљма Немања Стојанов остварио је
одличан резултат освојивши 3. место.
У категорији млађих јуниора ушао је
у финале са 8. резултатом, али је на крају
освојио одлично 6. место.

Јелена Стојадинов и Немања Стојанов

СТЕФАН КОСТАДИНОВИЋ ДВОСТРУКИ ШАМПИОН СРБИЈЕ У ПИНГ ПОНГУ

ЗАНИМЉИВИЈА ВЕРЗИЈА СТОНОГ
ТЕНИСА

Суботичанин Стефан Костадиновић,
члан
Стонотенсике
академије
Миленијум из Вршца, шампион је Србије
у пинг - понгу. Није у питању класичан
стони тенис, већ дисциплина која се
разликује у неколико детаља. То је било
и прво питање за младог шампиона. У
чему се пинг - понг разликује од стоног
тениса?
- Стони тенис се игра рекетима који
су обложени гумама, који дају одређену
брзину лоптицама у игри, док се пинг понг
игра са рекетима који су обложени само
танком, најтањом шмирглом и буквално се
игра као са дрветом. Тако се некада играо
стони тенис, са мање брзине, са мање
ротација. Сада се стони тенис игра са много
ротација, разлика је и то што се игра до 15
добијених поена и на два добијена сета. У
стоном тенису су рекети другачији, неком
је гума бржа неком спорија, неко има
специфичне ротације па може да победи
баш због тога. У пинг понгу правила су
иста за све, рекет са којим одиграо први
сет остаје на половини стола и следећи
сет противник игра са твојим рекетом а ти
играш са противниковим.
Како си постао члан вршачке
Стонотениске академије?
- Мој пријатељ Брана Ђан и ја заједно
играмо у суперлигашу Пожаревцу и на
његов позив дошао сам да помогнем у раду
са младим играчима. На мојој регистрацији
стоји Стонотениски клуб „Миленијум“,
Стонотениски клуб Пожаревац. Имамо
јако лепу атмосферу, има јако пуно деце
а вршачки Центар Миленијум нуди нам
савршене услове.
Како се долази до титуле првака
Србије у пинг - понгу?
- За сада само постоји само један турнир
у Србији. Генерално ова стонотениска
дисциплина није још заживела у тој мери
да може да организујемо више турнира
иако постоје неке идеје да се направи
лига. За сада се игра само један турнир у
години то је државно првенство које се
игра у Београду а организатор је Црвена
звезда. И ове године смо играли тај турнир
у Звездиној сали, било је 32 учесника, успео
сам да освојим прво место и шампионску
титулу. Играо сам финале са нашим
репрезентативцем Марком Јевтовићем.
Треба имати у виду да не може пинг понг
да игра неко ко не игра и стони тенис.
Добре основе су обавезне. И на светском
првенству многи играчи који су наступали
у немачкој Бундес лиги, који су играли на
Олимпијским играма учествовали су на
овом светском шампионату.
Да ли је такмичење у пинг понгу
званично признато?
- Ово је шеста година како се организује
светско првенство, но још увек није
постало званично. Идеја је да једног дана
пинг - понг буде и олимпијски спорт као
стонотениска дисциплина. У стоном тенису
сматрам да су азијати, а посебно Кинези
отишли предалеко и јако ће тешко бити
европљанима да их стигну. Последњих
година стони тенис уопште није занимљив
јер су резултати на великим такмичењима
постали предвидљиви. Кина је последњих
петнаест година светски шампион па
можда би овај спорт био мало занимљивији
од модерног стоног тениса.
Како је протекло само такмичење на
Светском првенству у Лондону?
- На светско првенство се позивају само

шампиони држава. Као држава која није
имала више од 32 учесника на националном
првенству имали смо право само на једног
учесника. Национални шампионати са 64
такмичара имају два представника....Оно
што ме је највише изненадило је што су
Енглези од тога направили прави шоу. Улаз
у салу у којој је игра је типа НБА, гасе се
светла и почиње спектакл који се данима
пре тога најављује на стонотениским
порталима. Код нас на лигашке мечеве
прати 20 - 40 гледалаца а тамо је било
четири – пет хиљада. Нешто невероватно
за стонотениске појмове.
Прошле године сам такође био учесник,
испао сам у групи. Ове године био сам
позван и на Светски куп у пинг - понгу,
мастерс турнир који се одржава три дана
пре светског првенства. То такмичење сам
јако добро одиграо, био сам други, победио
сам играча који је на крају играо финале
светског првенства. Тамо су ме упознали и
видели да могу бити један од фаворита.
Специфичност је и што на Светском
првенству равноправно играју жене и
мушкарци?
Да, ја сам успео да победим Кинескињу
која је прошле године ушла у 16 најбољих,
победио сам и Ирца за пролаз даље. Ту ми
је био противник Филипинац и тај меч сам
изгубио. Игра се швајцарском сиситему,
који се примењује у шаху. Има осам група

по осам такмичара, укупно сваки играч
одигра три меча у групи а потребно је две
победе за пролаз даље. У случају да се две
победе остваре одмах пролазиш даље, у
случају да изгубиш два меча испадаш, у
случају да један меч добијеш један изгубиш
онда играш трећи за пролаз.
Да ли Стонотениска академија
Миленијум планира да почне обуку у
пинг - понгу?
-Постоји идеја да у Стонотениском клубу
Миленијум почне обучавање играча пинг
понга. Сва деца би требало да крену са
пинг - понг рекетима а не са стонотениским
јер су гуме пребрзе, деца не могу да науче
покрет са брзим гумама. Са пинг - понг
рекетима могли би најбоље да науче
технику и вероватно ћемо то радити само
да успемо да набавимо те рекете. Могуће
је и да једног дана организујемо турнир у
пинг понгу.
Најјачи утисци из Лондона?
Град је феноменалан, одлично сам се
провели и што је најбитније стекли смо пуно
пријатеља из пинг понга и стоног тениса.
Договорили смо сарадњу са играчима из
Ирске и Француске и ускоро их очекујемо
код нас. Захваљујем се Брани Ђану и
Стонотениској академији „Миленијум“, свим
њеним члановима који су ми помагали и
подржавали ме.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А

ФУД Б А Л

ЂОКИЋ: ПОРАЗ ОД ЗВЕЗДЕ ТЕЖАК И БОЛАН, АЛИ РЕАЛАН

ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ВРШЦА ЧЕСТИТАО ИГРАЧИМА
ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ НА ПРИСТУПУ КАО ДА ЈЕ У ПИТАЊУ
ЕВРОЛИГАШКИ МЕЧ

Куп Радивоја Кораћа заслужено је припао
екипи Црвене звезде која је до трофеја
дошла победама у четврфиналу против
Вршца (99:47), у полуфиналу против ФМП-а
(76:60) и у финалу против Партизана (74:64).
Тренер Вршца Владимир Ђокић обратио се
тим поводом јавности на конференцији за
медије.
-Наша чевтртфинална утакмица против
Црвене звезде није протекла онако како
смо у клубу и стручном штабу планирали.
Доживели смо убедљив и тежак пораз, али
пораз који је реалан показатељ односа снага
две екипе. Видели смо моћну Црвену звезду
која никад овако добро није изгледала,
против нас је имала приступ као да игра
евролигашку утакмицу и честитам јој на
томе. Публика је здушно бодрила Црвену
звезду, утакмица је имала такав ток да је наш
убедљив пораз био неизбежан. Али, то је
реалност. Разлика у снази и брзини играча
Вршца и Црвене звезде је таква, покушали
смо у припреми утакмице да ту разлику
смањимо, нисмо успели, спречили су нас
Звездини играчи који су играли максимално
озбиљно и одговорно. Наши играчи су
могли за нијансу да буду борбенији, то је
моја једина замерка, све остало је у складу
са односом евролигаша и КЛС лигаша.
Тренер Ђокић је истакао да је и пласман
на завршни турнир Купа успех који су
играчи остварили одличним партијама у
првом делу сезоне.
-Заслужено смо изборили пласман на
завршни турнир и на такмичење отишли као
озбиљан клуб. Имали смо врхунске услове,
одличан смештај, играчи су се врхунски

понашали, како и приличи члановима
великог клуба. Изгубити од Црвене звезде
није срамота, у овом тренутку разлика
је таква, надам се да ћемо за пар месеци
поново имати прилику да се састанемо у
Суперлиги и видећемо да ли ћемо ту разлику
успети да смањимо.Обећавам да ће Вршац у
наредном периоду изгледати много боље.
Владимир Ђокић је истакао објективне
разлоге које су екипу спречили да пружи
више.
-Од средине децембра имали смо пуно
проблема са здравственим билтеном,
практично немамо играча који у том
периоду није био повређен или болестан.
То нас је прилично омело у реализацији
тренинга и припреми утакмица, али те
проблеме нисмо наглашавали не желећи
да правимо алиби. Међутим, тај период се
одужио и сада је већ видљиво да нисмо у
форми каквој смо били пре неколико кола.
Покушавамо да се опоравимо, Димић је још
увек реконвалесцент, путовао је у Ниш, али
смо знали да неће играти. Чинимо све да
екипу Спартака у наредном колу дочекамо
потпуно спремни.
Спартак је клуб са великом традицијом
и суперлигашким амбицијама у овој
сезони. Како ћете се припремити и од кога
у суботичком тиму прети највећа опасност?
-Спартак има одличног тренера,
Алимпијевићев рад изузетно ценим , уме
да мотивише екипу која је увек физички
беспрекорно спремна и максимално
агресивна на терену. Одговорићемо на
њихову агресивност, учинићемо све да
победимо и учврстимо се на првом месту.

ВОЈВОЂАНСКИ ДЕРБИ РЕШЕН У ПОСЛЕДЊОЈ ЧЕТВРТИНИ
ВРШАЦ – ВРБАС МЕДЕЛА 81:64 (18:17, 19:19, 22:20, 22:8)

Вршчанке су победом
у војвођанском дербију
направиле велики корак
ка горњем делу табеле
и повећале своје шансе
да се нађу у завршници
борбе за титулу првака.
Неизвесност је трајала
читавих тридесет минута,
после почетног вођства
Вршца
(11:2),
уследио
је
одговор
Врбашанки
преко
Мијатовићеве

и
Степановићеве
за
предност (19:18) и до
краја првог полувремена
ниједна екипа није успела
да
стекне
значајнију
предност. Средином другог
полувремена домаће су
показале велику жељу
да
тријумфују,
Ивана
Јовановић је погодила
тројку за предност од 6
поена (44:38), придружила
јој се и шутерски надахнута
Милана Керкез, али су
Врбашанке успевале да
резултатски одолевају уз
велику потрошњу снаге
своје најбоље петорке. У
последњих десет минута
Вршчанке
су
играле
преицизно шутирајући из
најјачег оружја, тандема
Мандић – Митов и рутински
привеле меч крају. У
наредном колу Вршчанке
ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА
СРБИЈЕ 18. КОЛО
Краљево - Новосадска ЖКА 58 : 56
Партизан 1953 – Студент 85 : 52
Спартак – Шумадија
66 : 59
Шабац - Црвена звезда 51 : 99
Вршац - Врбас Медела 81 : 64
Радивој Кораћ – Војводина 20 : 0

ДВА РОМАНТИЧАРА
ПОЈАЧАЛА ВРШАЦ

СА

КАРАБУРМЕ

МАТЕК И ШАРЕНАЦ ЗА ЈАЧИ ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ

Војвођански
српсколигаш
Вршац
улази у завршну фазу припрема за
пролећни део сезоне. Једна од најважнијих
провера биће гостовање темишварској
Политехници овог викенда, Тренер Горан
Мрђа задовољан је до сада урађеним иако
је екипа знатно промењена у односу на
јесењи део првенства. У финишу прелазног
рока Вршчани су добили још два изузетна
појачања. Из ОФК Београда је стигао
чувар мреже Никола Матек, некадашњи
капитен романтичара са Карабурме а као
позајмљени играч ОФК Београда у дресу
Вршца играће Миле Шаренац, момак
који је прошао све омладинске селекције

Вршац ће изгледати боље: Владимир Ђокић
Заслугом управе и играча у Вршцу се репрезентације Србије.
поново игра добра кошарка коју публика
препознаје и пружа велику подршку екипи.
Неколико пута ове сезоне подршка са
трибина била је пресудан фактор у корист
Ђокићевих изабраника.
-Покушаћемо да у овој утакмици
направимо искорак ка Суперлиги. У том
смислу нам је подршка навијача изузетно
важна, атмосфера на трибинама је
евролигашка а Вршац заслужује да иде
степеник више. Даћемо све од себе да
заиграмо на озбиљнијем нивоу такмичења.

ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 18. КОЛО

Центар
Миленијум,
гледалаца 300, судије:
Арсић (Оџаци), Својић
(Зрењанин)
ВРШАЦ: Илић 2 (5 ск),
Мандић 24 (8 ск, 3 ас, 3
ул), Ратковић, Керкез 11,
Стјепановић, Станковић,
Митов 18 (6 ск, 4 ас),
Јовановић 9, Мршић 7 (2
ас), Радовић 10 (8 ас, 3 ул),
Половина, Бошњић
ВРБАС
МЕДЕЛА:
Џомбета 9 (4 ск, 5 ас),
Радојћон, Томић, Бркић,
Степановић 16 (5 ск, 2
ас), Никпаљевић 9 (13
ск), Јанковић 9 (4 ск),
Павићевић,
Репчек,
Мијатовић 21 (6 ск)

2323

оћекује нови дерби, у
суботу од 18 часова у
Центру Миленијум састаће

Никола Матек

К Р О СФ И Т

се са шампионом Србије и КВАЛИФИКАЦИЈЕ
лидером првенства, екипом ПРВЕНСТВО
Радивој Кораћ.

ЗА

ЕВРОПСКО

МИЛКОВИЋ И СТОЈШИЋ
ИЗБОРИЛИ ПЛАСМАН НА
ЕП У АТИНИ

Јован Стојшић и Алекса Милковић
(на слици), пласирали су се на Европско
првенство у кросфиту које ће се
одржати ове године у Грчкој. Чланови
вршачког Кросфит клуба 8 освојили су на
квалификационом турниру у Сенти две
златне медаље и наставили серију добрих
резултата које остварују такмичари овог
клуба.

Табела:
1. Радивој Кораћ
2. Црвена звезда
3. Партизан 1953
4. Краљево
5. Вршац
6. Врбас Медела
7. Шабац
8. Спартак
9. Студент
10. Шумадија
11. Новосадска ЖКА
12. Војводина
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