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НА ПЛАНИНАРСКОЈ БИЦИКЛИСИЧКОЈ ТРЦИ НА
КОПАОНИКУ

ВРШЧАНИ НА
ПОБЕДНИЧКОМ
ПОСТОЉУ
Валентина Коци и Бојан Шајин,
чланови Бициклистичког спортског
клуба ЈИН ЈАНГ из Вршца, освојили су
треће место на највећој планинској
бициклистичкој МТБ трци ове врсте у
нашој земљи.

Коци и Шајин су Трку Три стране
Копаоника завршили као мешовити пар
и то практично као победници, као први.
Јер су прво и друго место у такмичењу
парова на 25 километара, освојили по
двојица мушкараца.
Валентина и Бојан су се такмичили
као екипа под називом Хаски Лаврз
(Husky Lovers). Када су примали награду,
са њима је на постољу био и њихов
омиљени пас. Тако је ова вршачка екипа
још додатно побрала бурне аплаузе и
бројне симпатије присутних.
Ј.Е.

МЕЂУНАРОДНИ
КАМП У ПАНЧЕВУ

ДЕФИНИСАН ДАТУМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА”

“ГРОЖЂЕБАЛ” ОВЕ ГОДИНЕ
ОД 14. ДО 17. СЕПТЕМБРА

Организатори
овогодишње
туристичко
привредне
манифестације “Дани бербе грожђа”
дефинисали су датум одржавања
и биће то, по устаљеној традицији,
трећи септембарски викенд, а то је од
14. до 17. септембра.
Град
Вршац
и
Туристичка
организација Вршца припремају
богат програм за овогодишњу 60.
по реду „Бербу“. Биће за сваког по
нешто, кажу, а разнолики програм
задовољиће и оне најпробирљивије
посетиоце. Грожђебал се не може
замислити без главног шефа параде,
Винка Лозића, који ће преузети
кључеве града и током тродневне
феште бринути да све буде како ваља,
да се поштују ред и закон, и да нико
кући не оде ни жедан ни гладан, да
вршачким сокацима теку потоци
вина и масте, да се пеку оне најбоље
банатске кобасице...
Винко Лозић, Стеријино чедо, сићи
ће са страница дела овог српског
књижевног великана и бити најбољи
домаћин, како и налажу традиција и
ред овог јужнобанатског краја. Неће
изостати ни избор Мис Бербе, избор
најлепше берачице, а у центру града
на сваком кораку биће ића и пића,
песме и игре.
Планирана су и бројна културна
дешавања, традиционални сусрети
књижевника,
бројне
изложбе,

ВОЛОНТЕРСКИ

ПРОМОЦИЈА
БИЦИКЛИЗМА И
КРЕАТИВНЕ ЕКОЛОГИЈЕ
Панчево је и овог лета домаћин
четрнаесторо волонтера који долазе
из земаља широм света, а који ће у
панчевачкој Стрељани 1813, провести
две недеље, у периоду од 1. до 14. августа.
За време трајања кампа они ће
састављати, поправљати и украшавати
старе
бицикле
и
промовисати
бициклизам као еколошки толерантан
вид транспорта. Осим бициклизма
камп има за циљ промоцију рециклаже,
екологије, здравих стилова живота и
интеркулутралности. Након завршетка
кампа рециклирани бицикли постаће
део РеБајк сервиса за изнајмљивање
бицикала у Панчеву.
Организациони тим Rebicucle кампа
увелико ради на прикупљању старих
бицикала и њихових делова, и позива
све суграђане да се придруже акцији
уколико имају неки стари бицикл који
више не користе.
Међународни волонтерски камп
Rebicucle 2, и овог лета организује
Регионални волонтерски центар Панчево,
као део организације Connecting, у
сарадњи са Младим истраживачима
Србије, а уз подршку Министарства
омладине и спорта.
Т.С.

Детаљ са прошлогодишње „Бербе“
песничке вечери, свирке за младе
генерације, али и тамбураши за оне
што мало дуже памте. Најмлађи
ће највише времена проводити у
забавном парку у жељи да опробају
све што тамо има.
Највећа атракција „Бербе“ увек је
грожђебалски карневал који из године
у годину има све више учесника,
све је бројнији и занимљивији.
Када карневалска поворка прошета
градским центром, на сцену излазе
авиони који бацају падобране са
грожђем и бројним наградама које је
припремила Туристичка организација
Града Вршца, главни реализатор
“Дана бербе грожђа”. Караван који
позива госте да дођу на најстарију

и
најпосећенију
туристичкопривредну манифестацију на овим
просторима посетиће Београд, Нови
сад и Темишвар, јер гости из суседне
Румуније радо долазе на „Бербе“ у све
већем броју.
Ко ће забављати посетиоце на
отвореној позорници у центру
града током грожђебалских вечери
сазнаћемо када се заврше договори,
кажу у Туристикој организацији
Града Вршца и додају да ће провод
бити добар. Зато позовите на време
своје госте и резервишите трећи
септембарски викенд за светковину
винара и виноградара, за вековну
традицију овог краја.
Ј.Е.

ПЛЕСНА КОМПАНИЈА ВИВО БАЛЕТ ИЗ РИМА ОТВАРА ОДЕЉЕЊЕ У ВРШЦУ

ОЛГИЦА ЈОВАНОВИЋ, МЕНАЏЕР ЗА
ЕВРОПУ РЕНОМИРАНЕ БАЛЕТСКЕ КУЋЕ

Након Рима и Хјустона,
Плесна компанија ВИВО Балет
отвориће своје одељење у
Србији, и то у Вршцу. Овај
пословни потез реномиране
плесне компаније резултат је
посете Вршцу и упознавања
са Олгицом Јовановић и
њеним дугогодишњим веома
успешним радом са најмлађим
вршачким балеринама.
Наиме, директор компаније
Enco Celi боравио је у Вршцу
априла ове године и посетио
Плесни фестивал Вршац Гран
При. Том приликом успоставио
је сарадњу са директорком
фестивала Олгицом Јовановић и
одлучио да ново одељење своје
балетске компаније отвори
управо у нашем граду. Самим
тим, Олгица Јовановић постаће
менаџер компаније ВИВО Балет
у Европи.
Компанија ће бити основана
након аудиција за плесаче у

Србији. Тродневна аудиција
биће одржана у септембру у
Београду и Новом Саду, а осим
домаћих плесача, учествоваће и
чланови италијанског одељења
компаније ВИВО. Први наступ
компанија ће имати у децембру
у Београду, чиме ће започети

своју прву балканску турнеју.
Предвиђено је да се продукција
представе изврши са српским
и италијанским плесачима у
новембру у Школском центру
ВИВО Балета у Риму.
Иначе, до сада је компанија
ВИВО имала два одељења: једно

базирано у америчком граду
Хјустону на челу са директорком
Ејми Елизабет, и друго - ВИВО
Школски центар у Риму који
води уметничка директорка
Елизабета
Минутоли,
а
представља балетски центар
у коме плешу играчи из целог
света.
Две године након оснивања
компаније,
уметнички
директор Enco Celi одлучио је
да оформи европски огранак,
захваљујући Ољи Јовановић
која се прикључила ВИВО
тиму, а која ће имати функцију
менаџера за европски део
компаније.
Наступи од сада више неће
бити организовани само у
Сједињеним
Америчким
Државама, већ и у Европи
захваљујући новом седишту
које ће бити формирано у
Вршцу.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ ВРШИО ПРОЦЕНУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ВРШЦА И ОКОЛИНЕ

ДО КРАЈА ГОДИНЕ НОВА СТУДИЈА ПРЕДЛОГА ЗАШТИТЕ

У складу са планом и програмом
за ову годину, екипе стручњака из
Покрајинског завода за заштиту
природе обишли су заштићена
подручја Вршачке планине и Вршачки
мали Рит. Циљ обиласка је да се
изврши валоризација и ревизија
природних вредности поменутих
заштићених простора.
Повод за
истраживања, која су започета априла
ове године, јесте израда нове Студије
предлога заштите подручја око Вршца
као новог заштићеног подручја.
Наша идеја је да обиђемо
кључне локалитете, у сарадњи
са управљачем овог природног
добра - ЈП „Варош“ и колегама
из „Војводинашума“, које газдују
већином шума овде, објашњава
Слободан Пузовић из Покрајинског
завода за заштиту природе. То су
нарочито подручја под првим и
другим степеном заштите - врхови
планине и ретка, занимљива станишта
покривена шумом или пашњацима,

као што је то пашњак код Сочице.
Желимо да видимо да ли је потребно
извршити неке мале корекције
постојећих граница и унутрашњег
зонирања заштићених подручја.
Према
речима
Пузовића,
заштићена подручја Вршачке планине
и Вршачки мали Рит, као и већина
подручја у Војводини и Србији, имају
три зоне заштите. Пашњак у Сочици
је друга зона заштите.
Пашњак је у близини
села и становништво га годинама,
деценијама користи за испашу стоке,
а ми желимо да то тако и остане,
нагласио је Пузовић.
Покрајински завод за заштиту
природе вршио је истраживања на
неколико локација. Ботаничаре је
свакако највише привукла флора
Вршачких планина која обилује
ретким занимљивим врстама.
Ово заштићено подручје краси
богат биљни свет, веома је занимљиво
за проучавање биљака, каже Ранко

Перић, стручни сарадник за ботанику.
На Вршачким планинама има сигурно
око хиљаду ретких биљних врста, а од
тога се за две врсте зна да су Вршачке
планине њихово једино станиште. То
су Карпатски дичак и једна врста из
фамилије каранфила.

Резултати
истраживања
Покрајинског завода за заштиту
природе биће смернице за израду
нове Студије предлога заштите
подручја око Вршца.
Ј.Е.

ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ И ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗ ЉУБЉАНЕ ОБАВЉАЈУ

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ВАТИН – БЕЛА БАРА

Градски музеј Вршац, у сарадњи са
Филозофским факултетом из Љубљане,
наставља осму годину за редом, археолошка
истраживања на локалитету Бела Бара
код Ватина, који представља епонимни
локалитет Ватинске културе раног
бронзаног доба. Након 120 година од првих
истраживања Феликса Милекера у Ватину,
покренут је мултидисциплинарни пројекат
ревизионих истраживања са циљем да
се утврди изглед и тачан положај насеља
у Ватину, као и до које мере је локалитет
очуван. Крајњи циљ истраживања је да
се локалитет заштити и истакне његов
културно историјски значај. Археолози
вредно раде до краја ове седмице.
Ове године истраживан је део локалитета
где се живело у континуитету преко 2.000
година, од бакарног доба до доласка

Римљана на ове просторе. Археолошка
екипа ради на откривању насеља које је
настало у периоду између 2000 – 1700.
година пре нове ере. Откривени су остаци
кућа из бронзаног доба, које су биле густо
поређане у низове, а само насеље било
је заштићено одбрамбеним зидом. До
сада откривени предмети указују да су
житељи, осим бављења пољопривредом и
ловом, своје богатство највише заснивали
на трговини са удаљеним крајевима.
Различите анализе, које се врше, даће
детаљније податке о свакодневном животу
становника насеља у Ватину.
Пројекат се финансира средствима
Министарства
културе
Републике
Србије и Филозофског факултета
Универзитета у Љубљани. Руководилац
пројекта је музејски саветник мр Драган

Јовановић, кустос Градског музеја
Вршац, а испред екипе из Словеније су
професор др Предраг Новаковић и др
Тина Милавец.

Градски музеј и тим археолога посебну
захвалност, кажу, дугују Граничној полицији у
Вршцу, као и ресору за културу Града Вршца.
Ј.Е.

НОВИ УСПЕХ АКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА “ПАРАКВАД ВШ”

КУПЉЕНО НОВО ПОМАГАЛО НЕНАДУ ПАВИЋУ

Још један успех акције
„Сакупи хумани чеп“, коју је
покренуло Удружење “Параквад
ВШ”, потврдило је исправност
ове идеје да се анимирају
грађани и сви људи добре
воље. Вршчани су показали
своју хуманост. Већ дуже време
уредно сакупљају пластичне
чепове свих врста и предају
„Паракваду ВШ“. Од продаје тих
чепова купује се помагало неком
од чланова Удружења за особе
са инвалидитетом. Тако је било и
овог пута.
-Удружење “Параквад ВШ”
купило је столицу за туширање за
слабо покретна лица захваљујући
акцији “Сакупи хумани чеп”
у којој учествује велики број
грађана, каже Драган Виторовић,
председник Удружења “Параквад
ВШ”. Сакупљено је 260 килограман
или 117.000 пластичних чепова.
Помагало је уручено Ненаду
Павићу.

Виторовић се још једном
захваљује свим суграђанима
који су се, прикупањем чепова,
укључили у поменуту акцију
“Параквада ВШ” и омогућили
набавку помагала за Ненада
Павића.
-Поштовани
суграђани,
учесници наше акције “Сакупи
хумани
чеп”,
прикупљне
пластичне чепове
можете
да остављате где год видите
наше комби возило по граду,
код пријатеља наше акције,
у кућицама у центру града,
на нашем игралишту, каже
Виторовић и додаје да су за акцију
отворена и врата Удружења и то
од понедељка до петка од 8 до13
часова.
Просторије
Удружења
“Параквад ВШ” налазе се на
адреси
Булевар
Милоша
Обилића 10.
Ј.Е.

Драган Виторовић и Ненад Павић, чланови „Параквада ВШ“

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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УЛИЧНИМ АКЦИЈАМА АКТИВИСТКИЊА ЦЕНТРА ЗА ПРАВО ЖЕНА

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Активисткиње Центра за право
жена у Вршцу организовале су уличну
акцију дељења флајера и разговора
са суграђанима у циљу обележавања
Светског
дана
борбе
против
трговине људима, 30. јула. Флајери
са информацијама о свим облицима
трговине људима, као и са бројевима
телефона на које грађани могу
добити додатне информације или
пријавити кривично дело трговине
људима, дељени су на зеленој пијаци
и бувљаку.
-Сексуална експлоатација је и
даље доминантни облик трафикинга,
а најчешће жртве су особе женског
пола, објашњава Јелена Враговић
Цветковић председница Центра за
право жена у Вршцу. Прошле године
у Србији је идентификовано 55
нових жртава трговине људима, док
је за првих шест месеци ове године
идентификовано 18.
Према њеним речима, осим
принудне проституције у кривична

дела трговине људима спадају и
принудни рад, принудно просјачење,
принудни брак, принуда на вршење
кривичних дела и трговина органима.
-И док су жене углавном жртве
сексуалне експлоатације, мушкарци
су жртве радне експлоатације и
најчешће су ниског образовног
профила,
наглашава
Враговић
Цветковић . Да би се спречило да
неко постане жртва трговине људима
треба радити на препознавању
ризика попут сиромаштва, насиља у
породици или неког другог облика
дисфункције у самој породици.
Светски дан борбе против трговине
људима обележава се већ четврту
годину у Србији. Циљ активности, које
се организују тим поводом, јесте да
се општа и стручна јавност подсете
да је трговина људима данас свуда
присутна, као и да је неопходно да сви
заједно радимо на њеном сузбијању.
Ј.Е.

ЗА ВИКЕНД НА ВРШАЧКОМ ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ

ПРОМОЦИЈА ОДБОЈКЕ НА ЈЕЗЕРУ

Туристичка организација Града
Вршца и овдашњи Одбојкашки клуб
„Банат“ припремили су, за викенд
који је пред нама, промоцију одбојке
на Градском језеру.
Биће одржан турнир у одбојци
на песку, а биће то и прилика да
се промовишу активности Клуба
„Банат“ и све лепоте овог спорта. Сви
заинтересовани моћи ће да се упишу
и постану чланови вршачког „Баната“.
Тако ће љубитељи одбојке уживати
у паузама од купања, неки као
активни играчи, а други као навијачи
и посматрачи, 4, 5. и 6.августа на
једином градском купалишту у Вршцу.

Иначе, недавно је терен за одбојку
на песку сређен, насут је песак,
поравнат, тако да је терен одличан за
игру.
Туристичка организација Града
Вршца наставља са реализацијом
програма “ Лето на језеру “ који је
интензивиран током викенда када је
на језеру највећи број купача. Циљ
програма је да се боравак на језеру
купачима учини занимљивијим,
да одмор буде активан и да што
квалитетније проведу време на
градском купалишту.
Ј.Е.

У БАШТИ ПЕТРА НИКОЛИЋА У ИЗБИШТУ РОДИО

СУНЦОКРЕТ ЗА ГИНИСА

Петар Николић – Гинис, како га
радо зову познаници, поносан је
на сунцокрет који је никао у башти
у дворишту његове породичне
куће у Избишту. Сунцокрет има,
веровали или не, 115 глава на
стабљици. Брзо се прочуло за
Петров сунцокрет. Долазили су
да виде ту чудесну биљку, прво
комшије, касније и други, а било
је и оних „неверних Тома“ који
су се намучили да преброје све
сунцокретове главе.
Овако нешто ми се први
пут догодило са сунцокретом,
каже Николић. Мада сам 2011.
године имао кукуруз са девет
клипова. Сунцокрет сам нормално
посејао, на неколико места, а
овде је баш родило. Редовно
сам га заливао, прехрањивао
еколошким ђубривом. Лепо је
израстао, са 115 глава.
На питање да ли је његов
сунцокрет за Гиниса, Николић
каже:
Послао сам видео снимак
сунцокрета у седиште Гиниса, у
Лондон, па видећемо шта ће да
буде. Мој је сунцокрет привукао
велику пажњу. Долазило је много
људи да га виде, чуде се и диве.
Николић се већ годинама
интересује за Гиниса. Једне је
године, почетком деведесетих,

подигао 285 кг, уз дијагнозу да
има урођену срчану ману, што је
било за Гинисову књигу рекорда.
Међутим, тадашње санкције и
изолација земље отежале су
долазак Гинисове комисије која
би проверила и оценила дали
је то за њихову Књигу рекорда.
А, кажу да је било, судећи по
Гинисовој бази података.
Иначе, Николић се дружи са
српским Гинисовцима: познатим
Бибом
струјом,
Далибором
Јаблановићем из Параћина (25
Гинисових рекорда), а у контакту
је и са необичним људима, како
каже.
Припремам
књигу
о српским Гинисовцима и
необичним
Србима,
каже
Николић. Верујем да ће ускоро
бити одштампана и угледати
свелост дана.
Жеља му је, каже, да има
ауторску емисију на некој
телевизији. Назвао би је „Пера
Гинис и необични рекорди“. Била
би гледана, сматра Петар, јер
има много занимљивих људи
који држе необичне рекорде.
У преговорима је са једном
ТВ кућом, па можда ће ускоро
његова
емисија
забављати
грађане Србије.
Ј.Е.
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ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ, РАДИЕСТЕТИЧАР, ИНФОРМАТИЧАР, ВРШЧАНИН КОЈИ ЧЕСТО И РАДО ПОСЕЋУЈЕ РОДНИ ГРАД:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 7., БРОЈ 77, 25. МАЈ 1982.

ТИТО – ЛЕГЕНДА НАШЕ ЕПОХЕ

Добрим избором фото-докумената и објашњења, вршачка
изложба„Тито – легенда наше епохе“ у Народном музеју успешно
осветљава животни, револуционарни и државнички пут Јосипа
Броза. Поставка изазива велику пажњу посетилаца, посебно
ђака основних и средњих школа, а свечано је била отворена
деветог маја. Учинио је то пригодном речју секретар ОК СКВ у
Вршцу Божа Јакшић, поздравивши настројање Народног музеја
да се и изложбом о Титу овде достојно обележи 40-годишњица
устанка и револуције. Приликом отварања поставке, глумци,
Народног позоришта „Стерија“ извели су рецитал посвећен
Јосипу Брозу.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 7., БРОЈ 77, 25. МАЈ 1982.

ЗАШТО ВРШЧАНИ НЕМАЈУ
СПОРТСКУ СЕКЦИЈУ
ДВОТОЧКАША?
Међу пет хиљада бициклиста који су поводом Дана
победе на београдској Ади Циганлији организовали „караван
двоточкаша“ били су и тројица Вршчана. Љубитељи овога
спорта Јовица Обрадовић, радник Градске библиотеке, Ђурица
Јанчић, радник СДК и Саша Глигоријевић, радник Скупштине
општине, прешли су 9. маја својим спортским бициклима 208
километара (у оба правца релацију Вршац – Београд) и били
једини представници Војводине на овој занимљивој спортскорекреативној приредби. Сва тројица су дугогодишњи возачи.
Редовно на бициклу преваљују десетине километара, а највише
је „ у точковима“ прошле године „сакупио“ Глигоријевић,
прешавши чак 15.000 километара. Обично возе на релацији
до Куштиља и Пландишта, јер су ови путеви мање оптерећени
моторним возилима.

- У гради има још неколико љубитеља спортског бициклизма,
али немамо никаквих услова за организовани рад, за такмичења
и окупљања – каже Глигоријевић.
- Покушали смо да оснујемо секцију при Ауто-мото друштву,
али безуспешно. Недавни боравак у Београду омогућио нам је
да се повежемо са колегама из Бициклистичког клуба „Авала“
и највероватније ћемо прихватити позив да постанемо њихови
чланови.
С обзиром на то да је и овде све више љубитеља вожње на
два точка (и због скупљег бензина и возила), логично је да се и
у Вршцу оснује бициклистичка секција , тим пре што је у граду
неколико година раније постојао овакав клуб.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЧОВЕК ТРЕБА ДА ОСЛУШКУЈЕ
СОПСТВЕНЕ ИМПУЛСЕ, ЈЕДИНО ТАКО
МОЖЕ ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ

Зоран
Миленковић
напустио је родни гад Вршац
пре више од 3 деценије.
Свој животни пут нашао је
у Швајцарској где је, као
информатичар,
изградио
пословну каријеру и где
данас живи са породицом.
Радиестезија којом се бави,
и љубав према другиим
културама одвели су га у разне
делове света. Обишао је све
континенте, осим Аустралије,
али се увек врло радо врати
у Вршац где има много
пријатеља из детињства и
школских дана.
Можда бисте и данас живели у
Вршцу да није било оне жеље младог
човека да обиђе и упозна свет. Како је и
када Зоран кренуо у свет?
-Упознали смо једног Холанђанина
који је дошао у Југославију као туриста.
Ми смо га лепо примили, спријатељили
се и он је мене и још неке другове позвао
да дођемо у Холандију. Кренули смо,
1985, у Холандију аутостопом , тада је то
функционисало, зависно од земље до
земље. У Немачкој није било проблема, док
су се у Француској већ теже заустављали
аутостоперима. Имали смо шатор, спавали
смо у камповима. Нашег пријатеља
Холанђанина затекли смо у врло лошем
здравственом стању, кад смо стигли тамо.
Морали смо да се сналазимо. Спавали
смо у кампу. Представили смо се као Грци
и добили смо неки посао. Имао сам тада
24 године. Кад је човек млад, ништа није
тешко. Упознали смо неке људе и отишли
у Француску, после тога у Швајцарску. Ту
сам, захваљујући неким познаницима,
добио посао - практикум на годину дана
и тако су се створили услови да останем
у Швајцарској, 1987. Радио сам у дому,
свака општина има једно такво место где
се људи састају. Долазе да изнајме неки
алат, да нешто поправе што не могу код
куће, уз помоћ стручњака. Ту се окупљају
и млади, а у једном делу смештене су
животиње, магарци, понији. Деца су
долазила да их јашу, али су имали обавезу
и да брину о њима. Ту сам провео годину
дана помажући где треба и тражећи неки
озбиљнији посао у струци, јер добијао
сам само 30 одсто од нормалне плате.
Швајцарска је била врло отворена земља
за наше људе. Била су то друга времена.
Шта сте били по струци?
-Био сам предавач физике, а неки
најлакши пут за напредовање био је
у информатици, сматрао сам. Почео
сам као техничар, од нуле, постављао
каблове, после сам, уз то, завршио неке

школе у Швајцарској, студирао сам, добио
сертификате. Тако сам остао у Швајцарској.
Нисам у почетку имао никакав план,
једноставно се тако отворило. Сналазио
сам се са језиком, енглески сам научио сам.
Много су ми користили часови немачког
на које су ме родитељи слали док сам био
још мали. Лако сам савладао немачки и
данас ми је то скоро као други матерњи
језик. Полако сам напредовао у послу,
инсталирао системе, касније сам ушао у
те софтвере, а временом сам почео сам
да програмирам одређене апликације.
Мислим да је пресудно било када сам
добио посао у универзитетској болници у
Цириху у истраживачком одељењу. Главни
задатак био је повезати мерне уређаје са
компјутерима, да се резултати обрађују
компјутерски. Имао сам слободне руке
да развијам свој софтвер, делимично и
хардвер, пуно сам научио, била ми је то
одскочна даска за каснију каријеру. Видео
сам да се програмерство полако помера
ка Азији, све мање се то ради у Западној
Европи, па сам на време променио
област. Прешао сам у телекомуникације:
изграђивање компјутерских мрежа. То
се тражи и дан данас. Ја сам у области
телекомуникација већ дуго и надам се да
ћу ту и завршити професионалну каријеру.
Да ли уз посао имате и друга
интересовања?
-Суптилне димензије овог света су
ме увек привлачиле. Радиестезија је
један начин како ја доживљавам свет.
Радиестезија и путовања некако се
допуњују. Радиестезија је детектовање
зрачења које може бити енергија,
физичко зрачење, међутим, има доста
неких непознатих форми зрачења. То је
прастара дисциплина, код нас позната као
рашљарство. Осамдесетих година физичар
Рајнхан Шнајдер почео је да истражује
преко области физике и закључио да
то што се држи у рукама је једна врста
антене, да се подешава одређена таласна
дужина и да се уређај адаптира на те
врсте таласа. Он је развио уређаје који
су данас у другој генерацији и то је та Х3
антена коју и ја користим. Том антеном
могу да се детектују токови подземних
вода, неки геолошки феномени испод
земље. Међутим, мене занима како то све
делује на човека. Тако сам се, 2000. године,
уписао и завршио школу за алтернативну
медицину у Калкути. Ту сам добио неке
основе радиестезије, али недостајала ми
је пракса. Узео сам своје књиге и тражио
неког познатог радиестезичара који
је жив, који ми је близу. Пронашао сам
Хартмута Луделинга у Немачкој. Годину
дана сам два пута месечно ишао код њега
на едукацију, а наредних 5 година ишао
сам на терене са њим. Проводили смо по
2 недеље у Енглеској, Француској, Италији
и истраживали интересантна места. То
су обично света места неких култура и
то ме је фасцинирало. Моје искуство је

да већина тих објеката, светилишта има
јаку енергетску позадину, неки чак врло
јаку. Негде је познато да су то била нека
неолитска светилишта и да су касније неке
друге културе подизале своје храмове на
истом месту.
Шта Вас је највише фасцинирало
када сте почели да улазите у тај
истраживачки свет?
-Фасцинирало ме је то да постоји нека
заједничка енергетска основа на светим
местима различитих религија. Значи да је
истина једна, енергетска основа једна, а
постоје различите форме. Ако се вежемо
за форму, то је другачије, али нека суштина,
енергија, је иста. Велика провера свега
тога била су путовања по Средњој и
Јужној Америци, далеке културе, Маје,
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Инке. Занимало ме је да ли се и у њиховим
светим местима могу наћи исте такве
енергије као у Европи, Азији. И то јесте
тако! Значи да су те енергије, које делују на
нас, универзалне и да их можемо наћи на
свим континентима.
Да ли сте истраживали Вршац и
околину?
-Наравно, то ме је врло занимало.
Посебну пажњу ми је привукао манастир
Месић. У Француској има једно место
Магелон, на обали Средоземног мора, ту
се налази манастир на врло непријатном
месту, у близини утврђеног града. Подигли
су га на острвцету у мочвари, сигурно је
било и пуно комараца, а били су изложени
и нападима гусара којих је у то време било.
Манастир је био више пута уништаван, али
монаси су остали тамо. У том манастиру
и у нашем Месићу пронашао сам исте
енергетске елементе. Онда ми је пало
у очи да постоје и неке историјске
сличности: и манастир Месић био је бар
4 пута спаљиван, колико ми је познато. У
близини се налази град Вршац у коме су
монаси могли да живе сигурно као и они
у Француској. Али, сви су они изабрали то
место где је манастир, упркос ризицима.
Занимљиво је да постоје паралеле како у
историјској причи, тако и у енергетској.
Иначе, Вршац је доста под утицајем
Месеца, има доста подземних вода. Био
је ово мочваран крај, воде нису нестале,
повукле су се, налазе се испод тла. Тако
да смо овде подложни кретањима воде
под утицајем Месеца и то је нека основна
енергија града.
Како те подземне воде делују на
човека?
-Одређене подземне воде делују
заиста негативно на човека, а постоје и
добре воде: минералне, оне које пијемо.
Ако се годинама спава изнад тих лоших
подземних вода то може да остави
последице на организам, доведе до
поремећаја, појаве болести.
Интересантно је да стари Вршац, који се
види на картама из 18. века, следи неке од
главних токова енергије. Један од њих иде
Улицом Вука Караџића и логично би било
да пролази кроз зграду Библиотеке. Али
не, он скреће код парка код Библиотеке,
и као да идемо улицом, пролази поред
Градске куће и прави завијутак ка Дворској.
Ту се наставља и улази у Саборну цркву
која је центрирана на том енергетском
току. Да ли су људи то подсвесно осетили,
или је то неко знао, али чињеница је да је
тако. Чини ми се и да се на грбу града види
симбол Месеца- рука Јанка Халабуре са
мачем представља стилизован Месец.
То је неко моје виђење. Очито да је било
људи који су нешто знали: манастир Месић
је центриран, исто и као главни део града,
који су на енергетској струји.
Колико је радиестезија данас
прихваћена и колико се примењује?
-У Швајцарској, Немачкој, Аустрији
постоје удружења радиестезиста. Одређује
се заједнички кодекс понашања: како
треба да наступају, које методе да користе
да би се то стандардизовало на неки начин
и зна се шта ти радиестезисти нуде. Доста
људи се обраћа радиестезистима да им
испитају стан, кућу, када су неки већи
пројекти. Један наш човек који је врло
успешан у свету у тим великим пројектима
зове се Марко Погачник, Словенац. Срео
сам га давно у Загребу и било ми је врло
занимљиво како он истражује Загреб.
Он је сликар, повезује митове о граду,
легенде, симболе, грбове града са својим
опажањима. Он није радиестезиста у
класичном смислу, не користи никакав
уређај, ради рукама. Док је испитивао
Загреб, били су ту и радиестезисти који
су уређајима потврђивали исправност
његових тврдњи. Ја сам тада први пут
држао један такав уређај у рукама. Био
сам одушевљен када сам видео да то
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„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 7., БРОЈ 77, 25. МАЈ 1982.

РАЗИГРАНО ДЕТИЊСТВО

Овогодишњи Дан Дечјег вртића „Мила Матијевић“, девети
мај, обележен је успешном приредбом у Народном позоришту
„Стерија“. На свечаности је, након пригодне речи Дивне Арпад,
културно-уметнички програм извело 386 девојчица и дечака.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 7., БРОЈ 78, 30. ЈУН 1982.

„ШАМПИОН“ И НА ПРИМОРЈУ

функционише, да и ја то могу. Све је то
оставило снажан утисак на мене.
Често путујете. Где сте све били?
-Волим да путујем по читавом свету.
Прво је на реду била Европа, од Малте
до Скандинавије, циљ су ми била разна
света места, од неолитских, келтских
светилишта, антички храмови по Италији.
Код мене је и велика радозналост да
упознам друге културе, али и радиестезија
као начин да испитам те културе и да их
доживим. У Африци сам се концентрисао
на Египатску културу, онда су дошле
Северна и Јужна Америка, Азија. Осим
Аустралије, био сам на свим континентима.
Интересантно путовање било је кроз
Хималаје, прошле године, са пријатељима
из Вршца Будимиром Бабићем, другом из
школске клупе и некадашњег музичког
бенда, и Љиљаном Вукотић, као и са мојом
супругом Ференом. Пре тога сам био у
Андима где сам доживео једну нову врсту
искуства, да се у тим високим планинама
свест некако аутоматски промени. Човек
постане мирнији, бистрији, нису то
никакве вежбе, само боравак тамо, ти
предели тако делују сами по себи. Зато
разумем зашто су мудраци одлазили у
планине и радили на себи. Лакше је тамо
него негде у градовима, урбаној средини,
где је пуно тих вртлога на свим нивоима, а
у планини је мир.
Реците нам нешто о себи. Где
живите?

-Живим у Швајцарској у месту које се
зове Бухберг, са својом супругом Ференом,
она је Швајцаркиња. Имам троје деце
који су већ одрасли људи и живе свој
живот. Имам ћерку Мирјам и двојицу
синова: Даниела и Михаела. Један је
информатичар, други видеотехничар, а
Мирјам је у области комуникација, ПР.
Волите ли да дођете у свој родни
град Вршац? Каква сећања носите
одавде?
-Из родног Вршца носим лепа сећања.
Имам овде пуно пријатеља још из
детињства које врло радо срећем. Знам
много људи, некако сам овде укорењен.
Потичем одавде тако да врло радо долазим
кад год сам у прилици. Ја сам генерација
1959. Живео сам у Улици Николе Тесле.
Ту ми још увек живе родитељи. Ишао сам
у Школу „Жарко Зрењанин“, а овде сам
завршио и Гимназију. И данас негујем нека
стара пријатељства из тих дана.
Која је Ваша филозофија живота?
-Моја филозофија живота јесте пронаћи
неки свој пут. Ја сам тражио тај свој пут.
Следио сам неке своје импулсе, нисам
слушао друге, и мислим да се то показало
као добро. Свако од нас има неки свој
пут. Човек треба да ослушкује сопствене
импулсе, да их следи, једино тако може да
пронађе свој пут!
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Производња у вршачкој Пивари, иначе једној од најстаријих
у земљи, доласком топлијих дана одвија се пуним капацитетом.
-Пива и сокова ће бити довољно, а око четири милиона
флаша пива испоручићемо и Црногорском приморју – каже
Будимир Цветићанин, директор РO Инекс Пивара „1. Мај“ у
Вршцу.
Једини проблем је нередовно снабдевање флашама,
али застоја у производњи нема. У овој години обновљен
је и проширен возни парк, тако да су испоруке производа
правовремене.

Упоредо са повећањем производње, у овом колективу
знатна пажња посвећује се квалитету. Како нам је рекао Сава
Јанковић, технолог производње, на „Загребачком велесајму 81“
медаљу за квалитет освојило је Вршачко светло пастеризовано
пиво „Шампион“. Исти успех, у конкуренцији тридесет
произвођача, забележили су вршачки пиварци и својим
соковима од ананаса и наранџе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ТРИНАЕСТИ „РОК ВИЛИЏ“ 11. И 12. АВГУСТА

ПРАЗНИК ГИТАРСКОГ ЗВУКА У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ

Тринаести фестивал „Рок вилиџ“
одржава се 11. и 12. августа у
Банатском Соколцу. Првог дана
Фестивал ће бити домаћин једном од
највећих реге бендова данашњице,
јамајчанском бенду Lutan Fyah, који
овим наступом започиње своју
европску турнеју. Поред њих, по
први пут ће у Војводини наступити и
македонски састав Rock Symphony,
што ће бити прилика да се у
Банатском Соколцу чују обраде неких
од највећих рок класика. Публика ће
прве вечери имати прилику да чује и
београдске панкере Мортал Комбат,
панчевачки Кактус Џек, Вива вопс,
Бело у боји, Хаџи продане душе... У
суботу ће наступити Дел арно бенд,
група КАЛ, Ђорђе Давид, Стерео
банана и многи други.
И ове године програм ће
употпунити мото скуп, музичка и
ликовна радионица за децу, као и
додела Књижевне награде „Душан
Војиновић“.

Rock Symphony - Битољ (Македонија)
„Рок вилиџ“ је дводневни музички
фестивал који се, још од 2005. године,
сваког
августа,
традиционално
организује у срцу Банатског Соколца,
у дворишту Основне школе „Јован
Стерија Поповић“, које се, за време
трајања фестивала, претвори у праву
метрополу која из године у годину
прима све већи број посетилаца, док
само село броји тек 366 становника.
Фестивал популарише рок, реге,
блуз и фанк музику, као и електронски
звук. Сваке године, „Рок вилиџ“ нуди
разноврстан програм у оквиру кога
наступају велике музичке звезде, али
и много мање афирмисани бендови
који, како организатори кажу, малтене
своје прве музичке кораке, на њихово

Lutan Fyah - Јамајка

велико задовољство, праве заједно
са „Рок вилиџом“.
Оно што „Рок вилиџ“ чини
јединственим фестивалом у Србији
јесте пре свега чињеница да је сваке
године, без изузетка, улаз током оба
дана трајања фестивала бесплатан.
О „Рок вилиџу“ се увек прича и
као о фестивалу у оквиру којег је
2008. године подигнута статуа Боба
Марлија, прва у Европи, и то управо
у школском дворишту у којем се
фестивал одржава. Камп који се
организује у оквиру фестивала
је, такође, бесплатан, а редовне
посетиоце сваке године чини и
велике групе бајкера.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (16)
БАРИЦЕ - ЈАНОШ - СЕНТ ЈАНОШ - БАРИЦЕ - СВЕТИ ЈОВАН (4)

Средином 50-тих година 20
века село мења име у Барице –
највероватније због окружења и
ниског, воденог терена на коме је
изграђено. Барице 1960. добијају
електричну енергију.
По
последњем
попису
2002. године Барице имају 598
становника, највише Румуна
533, 29 Срба, 6 Мађара, 5
Рома... Просечна старост је 44,8
година. На привременом раду
у иностранству је било 170
становника овог насеља.
Ево једне приче о Баричанима.
Реч је о виђенијим Баричанима
који су почетком тридесетих

година 20. века кренули у
Румунију да траже учитеља за
своју децу и за сву осталу децу чије
су школе остале без наставника
за наставу на румунском језику.
Предвођени
Димитријем
Груеску, Николае Опреа, Петру
Корнеа, Октавијан Микша и Јон
Команеску из Барица и Василије
Дрега из Ритишева, сачињавали
су делегацију која је имала част
да буде представљена на двору
румунског краља Карола Првог
Хоенцолерна.
Краљ их је примио у летњем
двору Пелеш који се налази у
Синаји. Причу о посети испричао
је деда Нике Микше 2000. године
када је имао 88 година и тада

је био једини живи актер ове
јединствене посете.
Велико
изненађење
за
људе који су ретко путовали,
осим дугог путовања, које је
трајало десетак дана, пријема и
почасти, које су им током посете
биле указане, за ову необичну
делегацију, представљало је
Црно море. Нису могли да се
начуде тако великој води која уз
то може да буде и тако топла и
пријатна за купање. Деда Ника је
рекао да нису одолели, сви су се
окупали у мору.
Своју посету, Баричани су
овековечили у дворишту малог
двора Пелишор.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
IONEL BUGA, DIRECTORUL Ș.G. „OLGA PETROV RADIŠIĆ“

ÎN UNICA ȘCOALĂ BILINGVĂ DIN ORAȘ, CALITATEA
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI REPREZINTĂ O PRIORITATE

În clădirea Școlii Generale
„Olga Petrov Radišić”, tradiția
învățământului se cultivă
mai mult de două secole.
Școala a fost construită în
anul 1814, la început fiind
menită pentru instruirea
copiilor germani, după
care a fost frecventată de
elevii școlii de pedagogie și
economie. În momentul de
față, instruiește elevii pentru
procesul educativ-instructiv
la nivel elementar.
Școala generală „Olga
Petrov Radišić” a fost
fondată în 1955, iar în
anul următor
i-au fost
afiliate clasele inferioare
ale
Liceului
românesc.
Astăzi, este singura școală
generală bilingvă din Vârșeț,
căreia îi sunt afiliate clasele
combinate ale ciclului I-IV
din Straja, Mesici, Iablanca și
Sălcița.
La funcția de director al
acestei Școli, de șaisprezece
ani, se află Ionel Buga, care
se poate mândri cu realizări
demne de toată stima, în
acest domeniu.
Interlocutorul
nostru
s-a născut la Straja, unde a
terminat școala generală.
Liceul
și
Academia
Pedagogică le-a absolvit la
Vârșeț, iar Facultatea pentru
Învățători la Belgrad, în anul
1988.
Stimate domnule director,
la Școla Generală „Olga Petrov
Radišić“ v-ați angajat în 1989
ca profesor, iar din anul 2001,
îndepliniți funcția de director
al acestei Școli. Cât de mult
s-a schimbat școala în această
perioadă? Cum arată azi?
- În această perioadă, au
avut loc schimbări drastice, dar
din păcate, mai mult în sens
negativ. Când spun aceasta,
mă refer la numărul eleviilor
care scade permanent. Când
am început să lucrez, numărul
eleviilor a fost dublu. Între timp,
numărul eleviilor și a claselor
s-a micșorat, ceea ce reprezintă
un fenomen negativ. Ceea ce
este pozitiv atunci când vorbim
de Ș.G. „Olga Petrov Radišić”,
este renumele acestei Școli
câștigat pe merit, confirmat
și dovedit de-a lungul anilor.
Școala noastră se caracterizează
prin munca și învățământul de
calitate, care a rămas la un nivel
de invidiat. Aceasta am dovedit
și la evaluarea de anul trecut,
unde am primit note maxime.
Școala noastră își menține
nivelul de educație la cote
înalte, iar copiii aici se simt în
siguranță, ceea ce azi este o

rarietate, având în vedere faptul
că pretutindeni se vorbește de
violență și agresiune. La noi nu
existe semne de violență între
vârstnici, iar eventualele indicații
în acest sens le împiedicăm
prin implicarea pedagogică și
angajarea cadrelor didactice, a
serviicilor de specialitate, chiar și
a directorului, dacă este nevoie.
O altă dimensniune importantă
a Școlii, sunt condițiile în care
se desfășoară procesul de
învățământ. În acest domeniu
am făcut progrese semnificative,
în comparație cu perioada
în care am început să lucrez
aici. Progresul este evident în
primul rând, prin introducerea
noilor tehnologii în procesul de
învățământ. În urmă cu doi ani,
am avut prilejul să participăm la
un proiect unde am primit surse
financiare în valoare de 100.000
euro. Cred că din acest punct de
vedere, școala noastră este cea
mai bine dotată școală generală
din oraș. La fel, cadrele didactice
se perfecționează în continuu.
Care sunt problemele
actuale cu care se confruntă
Ș.G. „Olga Petrov Radišić“?
- Ne lipsește o sală adecvată
de educație fizică. De această
problemă sunt conștienți toți
cei care au frecventat această
școală sau au fost angajați aici.
Rezolvarea acestei probleme,
din păcate, ține de domeniul
științifico-fantastic. Nu cred
că va fi rezolvată pe parcursul
mandatului meu și a muncii
mele în această școală, având
în vedere faptul că printre
prioritățile autorităților locale
anterioare, nu s-a aflat niciodată
această problemă. Într-o astfel
de școală de prestigiu, o sală
de educație fizică, ne lipsește
foarte mult.
Ș.G.„Olga
Petrov
Radišić” este una dintre
cele aproximativ zece școli
generale
din
Voivodina
și singura în oraș, în care
procesul de învățământ se
desfășoară în două limbi:
română și sârbă. Care sunt
prioritățile
învățământului
bilingv și ce subînțelege
aceasta în practică?
- În această școală, încă
de la înființare, procesul de
învățământ
se
desfășoară
bilingv, astfel că avem o
experiență bogată în acest
sens. Funcționăm fără nici o
problemă, iar cu schimbarea
modului și a metodelor de
muncă, totul s-a perfecționat.
Cursurile în limba română și în
limba sârbă, sunt organizate
separat, în schimburi. Ceea ce
ne evidențiază de alte școli în
care învățământul se desfășoară
bilingv este faptul că avem
cadre didactice specializate
pentru toate materiile. În
unele școli mai mici, în genere

la sate, unele materii sunt
predate în limba sârbă, sau
sunt susținute de cadre care
nu sunt specializate pe deplin
pentru aceasta. Noi avem cadre
specializate și asta ne este o
garanție a învățământului de
calitate, la nivel înalt. Activitățile
în comun a eleviilor care
frecventează cursurile cu limba
de predare română și a colegilor
lor care frecventează cursurile
în limba sârbă, se manifestă
prin activități extrașcolare,
precum: competiții, prezentări,
întâlniri… Apoi, excursii școlare,
balurile absolvenților și altele.
Într-o perioadă de timp, am
fost puși în dificultate cum
să alegem șeful de promoție

le înregistrăm la competițiile
de limba maternă, în cazul
nostru limbile sârbă și română.
În fiecare an avem elevii care
ne reprezintă la compeții
republicane, ceea ce este un
mare succes. Elevi înregistrează
succese demne de toată stima
și la competiții din alte materii.
Un succes aparte îl înregistrează
la competițiile sportive, însă
pentru aceasta meritul în primul
rând aparține cluburilor în care
antrenează și apoi școlii.
După cum am amintit
mai sus, Școlii Generale
„Olga Petrov Radišić“ îi sunt
afiliate școlile din Straja,
Mesici, Iablanca și Sălcița.
Școlile la sate se confruntă

de la ambele despărțăminte,
deoarece Primăria nu ne-a
putut aloca susrse pentru doi
șefi de promoție. Problema a
fost să alegem doar unul singur,
deoarece există diferențe în
specificul învățământului în
ambele limbi, astfel că elevii
nu pot fi comparați unii cu alții
în mod obiectiv. De exemplu,
elevii care frecventează cursurile
în limba română au un obiect în
plus – limba sârbă, iar nivelurile
de competiții sunt alcătuite
diferit pentru elevii care
frecventează cursurile în limba
română. În ultimii ani, această
problemă a fost soluționată,
astfel că funcționează în felul
următor: se aleg doi elevi ai
generației, așa numiți șefi de
promoție, atât de la cursurile cu
limba de predare sârbă, cât și de
la cursurile cu limba de predare
română.
Care sunt cele mai mari
succese ale eleviilor, din
ultimii ani?
- În mod tradițional, de ani
în șir, cele mai mari succese

cu probleme specifice, iar
una dintre aceasta este și
numărul mic de elevi. Recent,
a fost făcută publică povestea
despre Școala din Mesici,
unde există un singur elev. Ați
fost singurul care ați susținut
că o astfel de situație nu este
favorabilă pentru acel elev.
- Eu mi-am expus propria
atitudine referitoare la acea
situație, care pentru mulți a fost
inacceptabilă. Am privit situația
amintită, în primul rând din
poziția unui pedagog și apoi a
unui părinte, care nu și-ar fi dorit
ca propriul copil să fie singur întrun astfel de mediu, adică să fie
patru ani singur cu învățătoarea.
Nu cred că este bine pentru copil.
Iar problemele care nu permit
să se rezolve această situație din
aspectul pedagogic, sunt politice.
Din păcate sau din fericire, nu sunt
eu acela care influențează politica
de înscriere sau funcționarea
rețelelor ale instituțiilor de
învățământ, astfel că eu vorbesc
din punctul meu de vedere, îmi
expun propria părere, chiar dacă

uneori nu este pe placul multora.
Care este situația în cele
patru școli rurale, dacă
excludem problema amintită
mai sus?
- Tot ce este divizat, în mod
automat devine specific. Noi ne
străduim să asigurăm condiții
și tot ce este necesar pentru
buna desfășurare a procesului
educativ-instructiv.
Uneori,
condițiile de muncă sunt
mult mai bune în școlile de la
sate decât în cele de la orașe,
când ne referim la igienă și
domeniul estetic. Nu se pune
nici problema comunicării cu
aceste sate, ele aflându-se la
o depărtare de aproximativ
cincisprezece kilometri de
Vârșeț. Problema la care mă
refer eu ține de un alt aspect
– al socializării. Elevul care
este singur și unic, nu poate
să înainteze, deoarece nu are
cu cine să se compare. Nu are
concurență și nu poate să facă
progrese de unul singur.
Aveți colaborare cu unele
școli din România?
- Din păcate, nu. Anul trecut
am participat ca parteneri în
cadrul unui proiect IPA, care nu
a fost aprobat, dar sperăm să îl
reînoim. Țin să menționez că un
număr mare de proiecte pentru
care am avut oferte, nu au
subînțeles beneficii nici pentru
elevii, nici pentru școală, astfel
că nu le-am acceptat.
În opinia dvs., care sunt cele
mai mari probleme cu care
se confruntă la ora actuală,
apartenenții
minorităților
naționale, în Serbia?
- După părerea mea, nu există
nici o problemă. Azi se vorbește
foarte mult despre minoritățile
naționale. Adică, s-a vorbit
dintotdeauna. Eu mă percep ca
personalitate, care trebuie să
se realizeze prin muncă în sfera
sa de inters, nu ca apartenent
al poporului minoritar sau
majoritar. Mi-e frică de faptul că
unele asociații ale minoritarilor,
în numele acestora, urmăresc
de fapt interesele proprii. Sigur
că undeva există probleme
individuale, dar vorbind la mod
general, aici problema reiese
din sărăcia care predomină în
țară, nu din poziția minorităților
naționale.
Cum apreciați informarea
românilor în limba lor
maternă, în Serbia?
- Slab urmăresc mass-media,
astfel că nu sunt competent să
vorbesc despre aceasta. Dar,
din unghiul meu de vedere,
consider că există spațiu
suficent pentru mass-mediile
minoritarilor. Este interesant
faptul că în Voivodina, avem și
reviste în limba română. Elevii
noștri le citesc și își publică
creațiile proprii în ele.
T.S.
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

НАТАША ДРАГНИЋ:

МОРЕ КАО МЕТАФОРА ЖИВОТА

Ауторка бестселера „Свакога
дана, свакога часа“ и „Заувек
море“ Наташа Драгнић недавно
је објавила и трећи роман „Крив
је ветар“. И овога пута природа и
море неодвојиви су део романа,
а радња је смештена на хрватско
острво Брач, где шесторо младих
из Минхена долази са идејом да
постави позоришни комад. Питање
од којег је ауторка пошла било је
шта се са људима дешава када на
малом простору остану препуштени
само себи и природи, а из њега се
родила прича о олуји која заувек
мења све.
Наташа Драгнић је рођена
Сплићанка, која је након студија
германистике и романистике и
магистратуре из књижевности у
Загребу, отишла у Немачку, где и
данас живи и ради као професор
немачког за странце, француског,
енглеског и хрватског језика. До
сада је написала три романа који
су преведени на бројне језике и
постали бестселери широм Европе.

„Крив је ветар“, као и претходна
два ваша бестселера написани су
на немачком, а затим преведени
на бројне језике. Својевремено
сте изјавили да и нисте могли
замислити да своје књиге напишете
на неком другом језику?
- Ту се ништа није промијенило,
њемачки је и даље језик на којем
настају моје приче и на којем живе
у мојој глави. Понекад се неки други
језик прикраде и поткраде што зна
довести до интересантних неологизма
– који каткад прођу код моје лекторице
а каткад не.
Верујете ли да нас језик одређује?
Мисле ли људи различито на
различитим језицима?
- Да, вјерујем да нас језик одређује,
да обликује начин на који мислимо.
Сваки језик има своју особну структуру
и логику и она се одражава у нашим
мислима. Што више језика познајемо,
то
смо
флексибилнији,
бржи,
отворенији према другим људима
и културама и погледима на свијет.
Познавање језика отвара врата не само
могућности споразумијевања, већ и
разумијевању ставова и погледа на
свијет различитих од наших особних.
Језици нас зближавају и граде мостове.
То нам треба, требају нам мостови.
Има ли разлике у реакцијама
публике у Немачкој и на овим

„Сваки језик
има своју особну
структуру и логику
и она се одражава у
нашим мислима“

САУНДТРЕК ЗА КЊИГУ
На интернету се могу пронаћи и
три композиције које као саундтрек
прате роман „Крив је ветар“.
Како је дошло до овог необичног
мултимедијалног споја?
- Мој најбољи пријатељ Андреас
Похр је аутор и музичар и мој први
читатељ. Прича о лудом дивљем југу
га се толико дојмила да је складао три
композиције: једна је посвећена југу
самом, друга љубавној причи Јулије
и Томе и трећа Томиној преобразби,
изљечењу тј. непредвидивој снази и
моћи мора. Јако сам сретна због тих
композиција и изузетно захвална.

признати да сам с друге стране
одушевљена актуалним издањима
која нимало не заостају за западним
тржиштем. Свака част!
Да ли припремате следећу
књигу? Шта читаоци овога пута
могу да очекују?
- 8. коловоза у Њемачкој излази
мој четврти, како га ја називам
џез-роман, у слободном пријеводу
„Уздахнути, издахнути“. То је прича

просторима на ваше
између моћи природе и
романе?
снаге људских емоција?
„Море је мој
- Мислим да и не
Оно
што
ме
баш. Разлика је између неодвојиви дио, интригирало
у
овој
а са годинама причи јест што се дешава
читатеља који познају
локације и онда цијелу постаје све већи и с људима када се нађу
причу
доживљавају
на скученом простору
већи“
интимније и оних којима
и препуштени једни
је мјесто радње непознато
другима – и природи. Да
и тиме помало егзотично. Читање ли се мијењају? Да ли постају више оно
је увијек искључиво субјективан што заправо јесу? Или се губе? Овај
доживљај који се тек квантитетом роман и ова прича је мој омаж Агати
може претворити у дио опће свијести. Кристи, мајсторици коморне стила,
Радња романа „Крив је ветар“ чије романе обожавам.
дешава се на Брачу, а море је и овог
Пратите ли књижевну продукцију
пута један од основних мотива. на екс-Ју просторима? Колико
Зашто вам је море толико важно?
се прилике разликују од оних у
- Море је дио мене. Што сам старија, Немачкој?
тај дио постаје све већи и већи. Море
- Нисам баш упозната с књижевном
јест истовремено живот и попут продукцијом на подручју ексживота. Све што бих још рекла звучало Југославије. Знам само да је у кризи,
би вјеројатно као клише - зато ћу ту да увијек недостаје новаца, да
стати.
нема довољно читатеља – иако је
На известан начин, ваша књига ту ситуација у Србији боља него у
говори и о компликованом односу Хрватској, колико знам. Али морам

РОМАН НИКОЛАСА СПАРКСА

ПРИЧА О НАЈЛЕПШЕМ ВИДУ
ПОСВЕЋЕНОСТИ – ВЕЧНОЈ ЉУБАВИ

Нови роман Николаса
Спаркса „Спасавање“ доноси
причу о добровољном
ватрогасцу
Тејлору
Макејдену који се излаже
великим опасностима да
би спасао људске животе.
Постоји, међутим, нешто са
чим није у стању да се суочи
– не може да се заљуби.
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Човек који радо прискаче
у помоћ женама у невољи
неминовно их напушта чим
од њега пожеле нешто више.
А онда једног дана страшна
олуја погађа његов мали
јужњачки град и Тејлор у
смрсканом
аутомобилу
проналази младу самохрану
мајку Дениз Холтон. Када

јој се врати свест, Тејлор
креће у потрагу за њеним
сином који је нестао – и
за њега ће ово спасавање
бити потпуно другачије од
свих претходних. Овог пута
ће морати да отвори врата
своје прошлости, која је бол
снажно залупила. Уз Дениз
ће пожелети да се срцем и

душом преда вечној љубави.
Роман
„Спасавање“
можете пронаћи у свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.

о једној џез пјевачици која након
аутомобилске несреће лежи у коми
у једној америчкој болници. Око
њеног кревета се окупљају три
мушкарца из њеног живота који се
међусобно не познају а који су сада
присиљени изаћи на крај не само са
стањем жене коју воле, већ и једни с
другима. Изнимне ситуације стварају
изузетна савезништва. А све то уз
феноменални ритам џеза!
Т.С.

КУЛА И
НАГРАЂУЈУ

ЛАГУНА

ВАС

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ
„СПАСАВАЊЕ“

Вршачка кула и Издавачка
кућа Лагуна награђују књигом
„Спасавање“ аутора Николаса
Спаркса, прва два читаоца
која се јаве на и-мејл адресу
citajmokulu@gmail.com.
Ваше
и-мејлове очекујемо до среде, 9.
августа у 12 часова. Потребно је
да у и-мејлу наведете своје личне
податке, а редакција ће најбрже
читаоце контактирати поводом
преузимања награде.
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ПРВА НЕДЕЉА ПОСВЕЋЕНА
ИТАЛИЈАНСКОЈ КУЛТУРИ

И ове године Културни центар
Вршац, реализује манифестацију
„Вршачко културно лето“ од 1. до 31.
августа. Програм манифестације
конципирани је тако да задовољи
укусе најшире публике, различитих
узраста и сензибилитета. Културна
дешавања биће организована на
више локација у граду: Културни
центар, Дом Војске, Музички
павиљон и шеталиште у центру, а
под слоганом „Право у центар“.
Концерти, вечерње представе
на отвореном са познатим
телевизијским лицима, вечери
испуњене читањем поезије, ревије
филмова на отвореном, дечје
представе, плесни перформанси,
фолклорни концерти, вечери уз
гитару, само су део онога што ће
публика у Вршцу имати прилику
да види у току августа месеца.
Промоција културе других земаља,
кроз филмске ревије и изложбе,
као значајан сегмент Вршачког
културног лета, ове године укључује
представљање Данске, Италије,
Русије, Аустрије и Македоније.
Вршачко културно лето отвориће
Дани италијанске културе у Вршцу,
од 1. до 6. августа, у сарадњи
са Италијанским институтом за
културу у Београду.
Осим циклуса италијанских
филмова, који ће бити приказивани
од 1. до 5. августа, сваке вечери од
20 сати, у дворишту Дома војске,
у оквиру манифестације биће
отворена изложба Александре
Ердељан у недељу, 6. августа у 19
сати у Дому војке. Исте вечери
у Музичком павиљону у центру
града биће концерт италијанског
уметника Матие Заната, са
почетком у 20 часова. Реч је о
професионалном певачу чији
репертоар обухвата традиционалну

Концерт Бенда „Фри кетс“

Фри
кетс банд (Free Cats)
су врхунски музичари који се
баве постмодерним звуком и
изводе познате поп, рок и џез
стандарде у свом специфичном и
препознатљивом стилу. Наступају
широм наше земље у разним
амбијентима и имају веома значајан
број наступа. Бенд свира у саставу:
Стефан Лазаревић- труба, вокал,
Сергеј Боцков- контрабас, Никола
Радосављевић- гитара и Игор
Станковић-бубањ.

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

Изложба Александре Ердељан

Рођена је 1982. године у Зрењанину. Дипломирала 2006. на Академији
уметности у Новом Саду на одсеку за сликарство, у класи проф. Душана
Тодоровића. После завршених студија уписује специјалистичке студије
сликарства у Италији на Аладемији ди Беле Арти ди Брера и дипломира у
класи проф. Диега Еспосита 2010. године. За време студија на Брери развија
интересовање за фотографију и завршава једногодишњу школу фотографије
у Центро ди Формазионе Професионале Бауер у Милану 2009. Добитник
је многобројних значајних награда и учесник великог броја колективних
изложби и колонија.
италијанску музику, поп музику, као
и наполитански репертоар.
Према програму Вршачког
културног лета синоћ је одржано
књижевно вече песника Слободана
Милинковића,
у
Музичком
павиљону. Уз аутора, учествовали
су Мирослава Кућанчанин и Сања
Вукелић. Слободан Милинковић
рођен је 1943. године у селу Дубу, у
општини Бајина Башта. Детињство
је провео у Вршцу где је завршио
основну школу, након које је уписао
Морнаричку средњу бродску
школу у Дивуљама код Сплита.
Као старешина ЈРМ радио је на
бродовима и завршио Факултет
организационих
наука
после
чега је своју каријеру наставио у
Морнаричкој војној академији као
старешина питомаца. Пензионисан
је 1991. године као виши
морнарички официр, напустио

Сплит и вратио се у свој Вршац
којем је посветио већину својих
песама.
Вечерас (петак, 4. август) у
Музичком павиљону биће одржан
концерт Бенда „Фри кетс“ (Free Cats)
са почетком у 21 сат.
У
организовању
програма
манифестације Вршачко културно
лето,
организатор
вршачки
Културни центар успоставио је
сарадњу са амбасадама земаља
учесница, као и са локалним
уметничким
организацијама,
појединцима и институцијама
културе.
Акценат
поменуте
сарадње
је на промовисању
младих, неафирмисаних или мало
афирмисаних аутора из свих
области уметничког стварања и
деловања.
Ј.Е.

НА ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ НА РУДНИКУ

„ОЛОВНЕ ГОДИНЕ“ ПОБРАЛЕ ДВЕ НАГРАДЕ

„Оловне године“ проглашене су за најбољи филм на Фестивалу
Српски Холивуд, одржаном на Планини Рудник, петнаестак км од
Горњег Милановца. Уз прву награду Фестивала - Великог шумског
патуљка, „Оловне године“ које су дело тима младих Вршчана,
добиле су још једно признање. Редитељ и аутор сценарија Бојан
Стефановић добио је специјалну награду “Златомир Дукић” за
најбољи сниматељски рад.
-Филм је приказан 30. јула у 22 сата на Фестивалу и сви смо
врло задовољни првом наградом Српског Холивуда, каже Бојан
Стефановић. Обрадовала ме је и награда “Златомир Дукић” која
се додељује први пут. Златомир Дукић био је један од креатора
фестивала и директор фотографије, прошле године је преминуо.
Од ове године почела је да се додељује награда њему у част, а
ја сам поносан јер сам први добитник. Награду ми је уручила
његова сестра, у име фестивала. Иначе, директор Фестивала и
организатор био је Бата Петровић, познати филмски редитељ.
Велики шумски патуљак је прва награда коју је добио филм
„Оловне године“. Међутим, за Бојана Стефановића ово је четврто
признање.
-За „Бесконачни ходник“ 2013. године добио сам Пирамиду
за најбољи филм на Фестивалу српског филма фантастике, док
сам у Српском Холивуду добио другу награду за исти филм 2014.
године, сећа се Бојан.
„Оловне године“ је прича о Милици (Ивана Томић) и Марку
(Марко Сенић), који живе сами у једнособном стану. Родитељи су
им преминули од рака, а они се издржавају од породичне пензије.
Када Милици открију рак панкреаса, њихови животи ће се у
потпуности променити… Филм „Оловне године“ прича о малим
људима у оловној земљи, преживљавању, талентима који труну,
вршњачком насиљу, НАТО бомбардовању и последицама које
ће се осећати вековима… Филм траје 79 минута, а снимила га је
Продукција Реквијем филм. У филму играју Ивана Томић, Марко
Сенић, Јован Соколовац, Сретко Марјанов, Игор Минић, Ангела
Тот, Нађа Белић, Иван Којић, Стеван Лелек, Мирољуб Стојановић...
Сценарио и режију потписује Бојан Стефановић, директор филма
је Марко Васиљевић, сценограф Ивана Томић, дизајнери звука
Дарко Остојић и Марко Васиљевић, маска и специјални ефекти
Маја Стефановић, костим Маја Стефановић и Ивана Томић, а
продуценти су Бојан Стефановић, Маја Стефановић, Марко
Васиљевић.

Ј.Е.
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„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕДСТАВЉА НАГРАЂЕ

Крајем септембра у великој галерији
Културног центра Вршац биће отворена
изложба најуспешнијих радова на 58.
Конкурсу ликовне манифестације деце
и омладине за Награду Паје Јовановића.
„Вршачка кула“ вам представља радове
награђене у категорији младих од 19 до
25 година.
У конкуренцији омладинаца, прву
награду су освојиле Марина Сантрач,
студенткиња Академије уметности у

Новом Саду и Марија Јовичић, полазница
Сликарског атељеа „Маркус“ из Шапца.
Другу награду освојио је Филип Даћевац
са Учитељског факултета у Вршцу, а трећу
Анастасија Митровић – Сликарски атеље
„Маркус“, Шабац и Јелена Милић – Школа
примењених уметности, Шабац. Награду
КЦ-а добила је Марина Сантрач, Награду
Градског музеја Сања Брезичанин, а
награду КОВ-а Анастасија Митровић.

Ј
Анастасија Митровић (1999) – Сликарски атеље
„Маркус“, Шабац, назив рада: „Мртва природа“, техника: Ш
туш и перо, ликовни педагог: Драган Марковић Маркус

Филип Даћевац (1992) – Учитељски факултет, Вршац,
назив рада: „Студија за портрет“, техника: пастел и
оловка
Марија Јовичић (1998) – Сликарски атеље „Маркус“, Шабац, назив рада: „Портрет са шакама“, техника:
оловка и темпере, ликовни педагог: Драган Марковић Маркус

С
ка

ПЕТАК • 4. август 2017.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА
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Јелена Милић (1998) – Школа примењених уметности,
Анастасија Митровић (1999) – Сликарски атеље
Марина Сантрач (1995) – Академија уметности, Нови
Шабац, назив рада: „Зов из таме“, техника: комбинована „Маркус“, Шабац, назив рада: „Мртва природа“, техника: Сад, без назива, техника: комбинована
туш и перо, ликовни педагог: Драган Марковић Маркус

Сања Брезичанин (1996) –назив рада: „Вршачка
атедрала“, техника: туш
Марина Сантрач (1995) – Академија уметности, Нови Сад, без назива, техника: комбинована
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AZ IDÉN I LÁSZLÓRA, A LOVAGKIRÁLYRA EMLÉKEZÜNK.

Szent László emlékév a 2017-es év
1
„
095. július 29-én hunyt el I. élő nemzetek összetartásának,
Szent László királyunk, aki- együttműködésének szimbónek az emléke előtt adózunk a luma. Az emlékév alkalmat ad207-es évben. Ezen nagy kirá- hat, hogy a térség államai a törlyunk halálának az évfordulója ténelmi hagyományokra alakapcsán, szeretnénk megem- pozva hatékony együttműkölékezni az emlékévről is egy- dést alakítsanak ki.
ben. A 2017-es évet Szent LászAz emlékév programjainak
ló-emlékévnek nyilvánította a lebonyolítását egy külhoni, cinemzetpolitikai államtitkárság vil és egyházi szakértőkből ála „lovagkirály” trónra lépésé- ló tanácsadó testület segíti.
nek 940., szentté avatásának A programok között szerepel
825. évfordulója alkalmából.
vándorkiállítás, az ismereteTavaly augusztusban Po- ket bővítő és az uralkodó szetápi Árpád a Miniszterelnök- mélyét közvetítő verseny fiaség nemzetpolitikáért fele- talok számára, valamint tudolős államtitkára hirdette ki az mányos konferencia. Tervezik
emlékévet. A 2016-os Márton
Áron- és Szent Márton-emlékév sikerén felbuzdulva, a
Báthory-Bem Hagyományőrző
Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezésére hirdették meg az emlékévet.
Az emlékév célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy
Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a
közép-európai nemzeteket.
Az életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő
uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben.
László király az első olyan
Árpád-házi uralkodó, aki ös
zöszszekapcsolja a közép-európai
népeket, hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a
zágrábi püspökség
alapítója és Nyitrán
halt meg 1095 július 29-én. Szent
László e népek
közösen tisztelt
királya és az itt »Szent László herma

A 2017-es évet Szent
László-emlékévnek
nyilvánította a
nemzetpolitikai
államtitkárság a
„lovagkirály” trónra
lépésének 940.,
szentté avatásának
825. évfordulója
alkalmából.

még a nemzeti önbecsüléshez
kapcsolódó pályázat kiírását,
Szent László-énekeskönyv új
újrakiadását és terjesztését, gyer
gyermektábor, sportverseny szer
szervezését.
László 1046. június 27-én
született a Lengyel Királyság
Királyságban. Apja I. Béla magyar király,
anyja pedig a Piast-dinaszti
Piast-dinasztiából származó Richeza len
lengyel hercegnő volt. Bélának
és feleségének összesen hét
gyermeke született, László
volt a másodszülött. Életé
Életének első éveit lengyel földön
töltötte, ahonnan 1048 táján
tért haza apja családjával.A
források Lászlót legközelebb
1063-ban említik, ami
amikor apjuk, Béla király
dömösi halála után
testvérei, Géza és
Lambert társasá
társaságában IV. Hen
Henrik és Salamon
támadása elől
ismét Lengyel
Lengyelországba me
me-

nekült. 1064 elején II. Boleszló seregének támogatásával
jöttek vissza, s a tárgyalások
eredményeként Géza és Salamon megosztoztak az országon. Géza, László és Lambert
dukátust (hercegséget) kaptak. Géza királlyá választása
után László a dukátus birtokában továbbra is nagy szolgálatokat tett fivérének. Így még
1074 nyarán ő állította meg Salamon egyik támadását Nyitránál, bár Salamont akit IV. Henrik német-római császár serege
segített. 1077-ben I. Géza meghalt. A Géza és László pártján
álló világi és egyházi előkelők
az ellenfél, Salamon minden
akcióját megelőzve a pápa által is támogatott Lászlót választották az ország uralkodójává.
I. László kezdeményezte
első királyunk István szentté
avatását is 1083-ban.
László a lovagkirály néven
is bevonult a történelembe. A
források szerint László erős, hatalmas termetű férfi volt, aki
„a többi ember közül vállal kimagaslott”. Nagy testi erejét
még ötvenéves kora körül is
megőrizte. A harcban való jártassága, a csatákban mutatott
személyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan vált nagyon népszerűvé. A
kiváló katonai erények mellett
Hartvik püspök már Könyves
Kálmán idején elismerően írt
László erkölcsösségéről, erényességéről és mély vallásosságáról.
A középkori László-kultusz
kibontakozásához a döntő lökést III. Béla adta meg, aki 1192
júniusában pápai jóváhagyással szentté avatta I. Lászlót.

A CSÁSZÁR-TÓ MME SZERVEZÉSÉBEN

»A résztvevők

Nyári kézműves
tábor gyerekeknek
Erzsébetlakon
A

z erzsébetlaki Császár-tó Magyar Művelődési Egyesület szervezésében a közelmúltban került sor arra a kézműves
táborra, melyre az idén is
mintegy harminc vonyarcvashegyi és helybeli általános iskolás tanuló nevezett be.
Az érdekes és tartalmas
kézműves-foglalkozásokon kívül a táborlakók – a
hagyományokhoz hűen részt vettek a többi közt az
erzsébetlaki diákok tanévzáró műsorban, ellátogattak
Nagybecskerekre és Belgrádba, sétahajókáztak a Császár-tó kilátójáig, meglátogatták a helyi Lujza Major –
Állatsimogató Központot és
a szlovákok Tájházát.

Pozsár-Halász Éva, a
helybeli Császár-tó MME
elnök asszonya elmondta,
hogy az egyhetes esemény
célja az anyaországi kapcsolatok ápolása és újak létrehozása a gyerekek, a felnőttek és a pedagógusok között, illetve, hogy a különböző kézműves tevékenységek alatt elsajátíthatók legyenek azon tapasztalatokat, melyek a turizmus fellendüléséhez vezetnének
eme bánáti településen.
A 11. Kézműves tábort a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt., Erzsébetlak helyi közössége, a civilszervezetek,
a helybeli Testvériség-egység Általános Iskola és a
szülők támogatták.
BORBÉLY TIVADAR

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA HÍREI-BRINGÁS ZARÁNDOKLAT

Megmaradásunkért a HÁLÓ Mozgalom 20 éves
A

20 éves Délvidéki Háló törökbecsei bogozói 2017. július 22-én gyalogos és bringás
zarándoklatot szerveztek, történelmünk és magyarságunk
szentélyébe az aracsi Pusztatemplomhoz.
A nagy kánikula ellenére a
legelkötelezettebb hálósok a
törökbecsei Szent Klára plébánia előtt gyülekeztünk. Innen
indultak a bringások, mi gyalogos zarándokok pedig személyautókkal egy közeli tanyáig men-

»A csoportkép

tünk, ahonnan gyalogosan vágtunk neki a poros, napsütötte,
emberpróbáló düllőutaknak.
Bár kevesebben voltunk, mint
az előző években, imával és nagy
lelkesedéssel indultunk a zarándoklatra. Ez alkalommal Erdélyből és Magyarországról is érkeztek zarándoktársak, így szinte
Kárpát-medenceivé vált a találkozásunk. Kiérve a Pusztatemplomhoz Dr. Sc. Horváth László,
bácsföldvári plébános szentmisét mutatott be a szent falak kö-

zött, amelyen megemlékeztünk
a nap szentjéről Mária Magdolnáról. Lelki élményünket zenei
szolgálatával tette még emlékezetesebbé Micsik Béla barátunk
tette még emlékezetesebbé magyar tekerőjével. A szentmise
énekeit a templom madarai velünk együtt énekelték.
A lelki táplálék után az ódon
templomfalak árnyékában közösen elfogyasztottuk a finom
ebédet, amelyet Kürti Erzsike,
törökbecsei bogozónk, nagy sze-

retettel főzött az elfáradt zarándokoknak. Az ismerkedés, barátkozás, társalgás és közös fotózás
után elbúcsúztunk egymástól a
közelgő találkozásig, az egy hét
múlva kezdődő Kárpát-medencei Háló táborig, amelyet Csíksomlyón szerveznek az erdélyi
barátaink.
A visszautat traktorral tettük
meg. Zarándoklatunk megpróbáltatásait, fáradalmait, hitünk
és nemzetünk megmaradásáért ajánlottuk fel.

»Jó hangulatban telt a tábor
A VÖRÖSKERESZT ÉS A HELYI TANÁCS SZERVEZÉSÉBEN

Idős polgárok
látogattak meg
A

tavaszi látogatást követően a Vöröskereszt
muzslyai helyi szervezetének tagjai – a helyi közösség
tanácsának szociális bizottságával és a Vöröskereszt
nagybecskereki szervezetével karöltve – július elején újra meglátogattak és
megajándékoztak néhány

idős és beteg polgártársat a
faluban. Lapunknak nyilatkozva a szervezők kiemelték, hogy a látogatási/ajándékozási akciók – a jóakaratú, segítőkész polgártársak, szervezetek és vállalatok közreműködésével – az
ősz folyamán is folytatódni
fognak.
B. TIVADAR

»Az idős polgárok igen megörültek a látogatásnak
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем или мењам за стан
кућу од 240 m2, са поткровљем,
гаражом od 30 m2, на плацу од 1000
м2, у Вршцу, Панонска 54. Тел.060/35341-63.
На продају приземна кућа од око
80 m2, на плацу од око 5 ари, ул. Живе
Јовановића 13 у Вршцу. Хитно. Тел.
064/248-76-91 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 m2 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. 064/15-11-983.
Продајем новију кућу у Вршцу,
сређена, ПВЦ столарија, комплетна
инфраструктура. Могућност исплате у
ратама. Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у Избишту, нова
градња, приземље и спрат 100 m²,
плац са баштом 18 ари. Тел. 064/45601-05.
Продајем кућу у Гундулићевој 31,
Вршац. Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 и
063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 m2. Бул.
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел.
064/429-54-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града.
У ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и
064/27-17-446.
Продајем
апартман
на
Златибору, 53 m2, 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. 061/29411-61.
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
100m2 и великом баштом 1700 m2 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 продајем кућу, новија
градња (приземље и спрат)100 m2, 18
ари плац, башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-01-05.

У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус
спрат 100m2, плац 18 ари са
помоћним зградама и баштом.
Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31 m2,строги
центар града, код Владикиног
двора, Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана
18. Нова градња, одмах усељива
без улагања. Тел. 064/18-65-244.
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. 064/588-68-39.
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 m2. 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 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-0105.
Продајем стан од 30 m2 у
центру (код Вука Караџић школе)
ул. Светозара Милетића 2. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110m2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807m2. 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, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и
сателитску антену (Швајцарска).
Тел. 063/862-97-49.

Број
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На продају кућа од 100m2
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, 30m2 и
подрум 80 m2, приземље, а може
и одвојено. Тел. 065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 m2, у Вршцу, приземни са
нуз просторијама и гаражом,
укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76
и 066/570-40-00.
Кућа
на
продају
у
Маргитском
насељу
изграђена на плацу од 350
квадрата, централно грејање,
пвц
столарија,
комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
На продају кућа на
Маргитском насељу новије
градње, на парцели од 350
квадрата. Пвц столарија,
сређена, могућност замене за
стан уз доплату.Тел: 060/6607901, 060/3256-070
Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата,
воћњак, виноград, може и
замена за двособан стан у
ужем центру Вршца уз доплату.
Врата балконска, дупло стакло,
Словенијалес, нова.Тел: 064/2805862, 013/837-631
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом у
Панонској улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком
билу – екстра повољноТел:
060/022-9643
Продајем двособан стан
у згради 67 m2 или мењам за
мањи. Цена по договору. Тел.
063/723-76-55.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену,
парно грејање, демит фасада,
укњижена. Може замена за
мању уз доплату. Тел. 063/ 89-

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.

09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно
продајем
укњижену кућу (стан), у Панчеву,
67 m2, у центру града без
посредника, власник. Тел. 064/1323-663 и 063/75-79-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена,
ПВЦ
столарија,
могућност заменеза стан са
доплатом. Тел. 060-66-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја
1 улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54
m², Трг Константина Спајића 6/12.
Тел. 060/078-00-99 и 060/36-80122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици
Лепе Цвете 5, са 3.000 m² плаца.
Цена по договору. Тел. 065/8360255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће.
Тел. 831-631 и 064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000
евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно.
Тел. 064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120
м² , плац 12 ари, у Белановици
између Љига, Лазаревца и
Аранђеловца. Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/2832-536.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
На продају кућа спратна
гаража, саксијско цвеће палне 10
година , лијандери алоја вера.
Тел. 837-631 и 064/280-5862.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел.
013/837-631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2.
октобра83. Тел. 281.24-042 и
064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици, 200 метара од
ЈАТ-а.Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65933 и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици 200 метара од
ЈАТ-а. Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем
кућу
у
Железничкој,
сређена
са
двориштем и баштом. Тел.
060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-

373-04.
На продају стан у центру
града 40 м2, Трг Светог
Теодора 6. Тел. 062/88-37-304.
Продајем
кућу
у
Гундулићевој 23 код Војничког
трга. Кућа има пет соба,
купатило, кухињу и двориште са
нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу.
Цена повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује
5 соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33.
Тел. 069/642-661.
Два стана на продају,
Феликса Милекера 20/1 и 20/2.
Тел. 063/8629-749
На продају кућа у центру
града, реновирана, одмах
усељива, у Змај Јовиној 25. 170
квадратних метара плис подрум
плус помоћни објекти на 4,7 ари
плаца.
Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.
Тел: 062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.
Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици, 200 метара од
ЈАТ-а. Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 170 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/03-02-111.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
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.
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац.
Врло повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у
строгом центру. Тел. 060/335-1172.
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.
Тел: 063/894-9163
Кућа
са
двориштем
за издавање од 01. марта
2017. (ненамештена), 3 собе,
предсобље, трпезарија - ниша
и купатило, стара градња, све
адаптирано.Тел: 064/4290-614
Издајем ненамештену кућу
60 квадрата у Подвршанској,
предност
ученицима
и
мањој породици. Посебан
улаз, одвојене комуналије,
кабловска,
интернет.Тел:
061/2940-062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена
100 евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем
дворишну
намештену
гарсоњеру.
Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар
града. Цена 90 евра.Тел: 063/1825-995, 013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период.
Тел. 060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на
спрату, нова градња, посебан
улаз, одвојен плин и струја,
има кабловску и интернет. Тел.
063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
једнособан
конфоран стан. Тел. 063/767-5579.
Издајем гарсоњеру 30 м²
у Жарка Зрењанина, код Дома
пензионера, прва зграда од
цркве, први спрат са балконом,
намештена.
Усељива
од
1.7.2017. Тел. 065/954-30-03.
Издајем једнособан нов
намештен стан са свом опремом
у центру града, етажно грејање.
Тел. 061/747-74-10 и 064/247-7410.
Издајем гарсоњеру на
Војничком тргу. Тел. 064/122-6129.
Издајем канцеларију у
центру Вршца - приземље, има
заштитне решетке и паркинг.
Тел. 064/1979-069
Стан за издавање у улици
Феликса Милекера 20/1.
Тел. 063/8629-749
Издајем
ненамештени
једнособан стан у ужем центру
града, 38 м2, телефон, ЦГ и
клима. Информаије на тел.
062/15-76-553 у времену од 17 –
21 часа.
Издајем
ненамештен
(по договору полунамештен)
двособан стан 65 квадрата у
кући у улици Јанка Халабуре,
изнад Миленијума. Приземље,
посебан улаз, централно
грејање (одвојен плински
котао), одвојена струја и
комуналије, телефон, клима,
интернет. Одмах усељиво. 065
3347 305
Издајем
једнособан
намештен стан у улици Југ
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Богдана 18. Повољно.
Тел: 064/186-5244
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца, преко од Општине.
Тел. 064/51-52-245.

РАЗНО

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.
Самици, запосленој жени педесетих
година, потребна лепо сређена кућа или
већи стан. Могућ сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год. образована,
културна, вредна, радна, запослена,
чувала би децу у поподневним сатима.
Могућ сваки договор. Имам искуство у
чувању деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер, тражи
озбиљну жену око 60 година, по
могућности саму. Тел. 062/158-44-39.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно исправне,
у одличном стању и машина за сушење
веша „Еида“ исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.
Купујем старе неисправне плинске
бојлере за делове. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем самоходну косилицу,
бензински мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне минђуше Тел:
061/303-1537
Купујем замрзивач са фиокама. Тел.
063/733-92-47.
Продајем два телевизора и женски
бицикл. Веома повољно. Тел. 061/60496-46.
Вршим услужно машинско млевење
воћа дуње и јабуке. Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна замрзивача,
исправна. Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна шестокрилна
врата од пуног дрвета. Димензије
285х380 цм. Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена спремала
би по кућама и служила старије особе.
Тел. 065/542-20-82
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. 069/62-6699 ; 063/74-22-013 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
Тошиба- сателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005. Tel.
063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач генерално
сређен и делови за фићу. Такође на
продају кућице за псе и мачке. Тел.
064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет са
четири рингле. Тел. 064/665-88-04 и 832027.
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 013/2824-932.
Продајем двокрилне дупла дрвене
прозоре са пластичним ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 063/18716-73 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. 064/477-2840 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. 065/33-55343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
Продајем абрихтер монофазни
са круњачем и прекрупачем у
склопу. Тел. 826-266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120
и 200 л, коришћена за комину. Тел.
826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус, алоја,
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826266.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон.
Тел. 064/390-62-76.
Продајем
три
дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и
063/85-73-135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре за
купус од 120 л. коришћено једну
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
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. 064/11-95384 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. 061/18-44316.
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. 064/16858-94.
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. 061/88-249-88.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на спрат.
Тел. 064/393-17-17.
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. 064/130-84-90.
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.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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. 064/16858-94.
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.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем две бутан боце
исправне,празне. Тел 064/186-5244
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
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. 065/20-30-750.
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 063/700-47-48.
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.
Бошова ланчана електрична
тестера АКЕ 405 нова некоришћена,
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43
нове некоришћенеТел: 064/1955 269
Продајем шиваћу машину
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209
На продају замрзивач сандучар
“Ободин” 300 литара, сасвим
исправанТел: 013/ 2820-059,
069/377-0073
Поштена и вредна жена
служила би и неговала старију
особу и радила кућне послове. Тел.
064/33-926-33.
На продају два хектара земље,
у Великом Средишту, у близини
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел.
065/88-37-420.
За продају машине за прање
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“
све у исправном стању. Комбинован
електрични шпорет „Кончар“
исправан. Тел. 064/42-90614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33926-33.
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито. Тел.
845-037.
Дајем часова математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33926-33.
Продајем струг за обраду
метала, плуг за мотокултиватор.
Тел 064/151-39-19.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно
исправном стању, старости од 5 до
22 године. Цена повољна, може
замена уз доплату. Тел. 064/429-0614.
Продајем нова инвалидска
колица, апарат на струју за
циркулацију,
мањи
тепих,
фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ
улазна врата и припадајуће ПВЦ
преграде (делимично застаклене)
у деловима, ширине око 3,50 м,
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере
за тракторе и комбајне, калеме и
опрему за аутоелектричаре, Бела
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„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. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољЦЗ-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
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 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. Тел. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно! Тел.
064/170-57-34.
Продајем стилски сто и столице,
диван (отоман), шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и
у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел. 063/7085-735.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и четири
столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за
дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5

кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл„рог“ . Повољно. Тел.
064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел.
064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
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 ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови. Тел.
064/163-0118.
.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. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.
Тел: 2891-209
На продају Југо 55.
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940
и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору. Тел.
013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
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ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ ПРИСУСТВОВАО ОТВАРАЊУ ПРОШИРЕНИХ КАПАЦИТЕТА КОМПАНИЈЕ “АТОС ФРУКТУМ”

МИРОВИЋ: КОМПАНИЈА „АТОС ФРУКТУМ“ –
ПРИМЕР КОЈИ ТРЕБА СЛЕДИТИ

На увек осунчаним јужним
обронцима Фрушке горе, у Малој
Ремети своје место под сунцем
пронашла
је
компанија „Атос
Фруктум“, породице Деурић, која
годишње произведе до седам
хиљада тона јабука врхунског
квалитета, намењених најзахтевнијим
тржиштима у свету – Русији,
Скандинавији, Великој Британији. У
2017. години, компанија је уложила
1,2 милиона евра у проширење
хладњаче, набавку најсавременије
линије за сортирање и паковање
јабука и вински подрум Винарије
Деурић.
На свечаном отварању проширених
капацитета ове компаније одржаном
протекле
седмице,
председник
Покрајинске владе Игор Мировић
истакао је да је „Атос Фруктум“ слика
једне моћне српске компаније и да је
пример који треба следити.
„Настојаћемо да у наредним
годинама са још више средстава
подстичемо овакву врсту пре свега
економског развоја земље, јер ћемо
давати значајна средства за развој
ове области. Ове године смо то први
пут учинили за набавку опреме за
винарије и за све оне сегменте у
производњи вина који ће донети бољи
квалитет“, нагласио је председник
Покрајинске владе.
„Атос
Фруктум“
послује
у
саставу матичне Деус бизнис групе

(ДБГ). Располаже са 100 хектара
савременог засада јабука и око 16
хектара винограда, УЛО хладњачом
капацитета од 3.500 тона и винаријом
за 100.000 боца.
„Компанија ‘Атос Фруктум’ од самог
почетка била је локомотива развоја
овог дела Фрушке горе, поготово
воћарске и винске Фрушке горе. Ми
смо били пионири, а данас, 10 година
после, имате више од 1000 хектара
интензивних воћњака у кругу од само
неколико километара. Због тога је са
оправдањем Фрушка гора ушла је у
ред најважнијих воћарских регија

у Европи“, рекао је Митар Деурић,
дирекор компаније.
У делегацији Покрајинске владе,
свечаном обиласку погона компаније
присуствовали су и покрајински
секретар
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство Вук
Радојевић и председник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић.
„Својим константним улагањем
у производне погоне, у људске
ресурсе, повећавајући производњу,
запошљавајући радну снагу и
освајајући нова тржишта, ‘Атос
Фруктум’
подстиче
социјално

-економски развој овог дела Фрушке
Горе, Војводине и Србије“, изјавио је
Вучуревић.
Председник Мировић додао је
на свечаном отварању да је Срем
препознат као део Војводине и
Србије који има огромне шансе у
производњи воћа и вина, да имамо
све више винарија и све квалитетнија
вина и изразио уверење да ћемо, како
време одмиче бити водећи у овој
области, не само код нас у региону,
него и у ширим оквирима.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10., БРОЈ 117, 17. МАЈ 1984.

НЕПРЕДВИДЉИВО ВРШАЧКО
НЕБО

Протеклу зиму ће по великом снежним падавинама многи
памтити. Но, за разлику од већег дела земље, снежне недаће, сетимо
се, мимоишле су ово поднебље. И на овај, неуобичајан начин, јужни
Банат је задржао своју специфичност, али и – непредвидљивост.
Они који прате метеролошке извештаје више се не изненађују
када чују да је у Вршцу најхладније или најтоплије, да кошава
дува преко 100 км на час... Додуше Вршчани нису Енглези , али и
најмлађи овде знају, на пример, да смо стотинак дана у години
без ветра.Стручно најупућенији у овдашње временске ћуди ипак
су запослени у Савезном метеролошком центру Вршац. Петоро
њих непрекидно осматра небо, ваздух, осунчаност и земљиште,
прикупљајући и шаљући бројне податке Савезном и Покрајинском
хидрометеролошком заводу. Стојадин Трајковић, Владислав
Радовић, Вукосава Бранковић, Јон Гилезан и Весна Трајковић
обављају у Вршцу тај посао предано и педантно.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19., БРОЈ 312, 13. МАЈ 1994.

СЛИКЕ ДРАГИШЕ ТОМАШЕВИЋА

Слике Драгише Томашевића дају нам најпре препознатљив
предео, фасцинирају нас детаљима наших ћошкова и углова,
наших биљака и наше равничарске светлости, њених сенки. Али
само дотле. Онда нас Томашевић на тајновит начин, бојама у
којима преовлађује плава, лагано, али сигурно упија у себе, кроз
немирне игре валера. У њима он постиже разиграност хладне,
сурове стварности пејзажа и вреле љубави према пределу који
обухвата собом, увлачи нас у горуће елементе веома снажно
компонованих слика.
Драгиша Томашевић је у своје слике, огромним радом, успео
да унесе из себе суштину осећања њему својственим бојама
и темама, које сједињујући се у доживљај слике одузимају
понекад дах ономе ко се са његовим сликама први пут сретне.
Томашевићев експеримент ослобођен је тако честе
провинцијске надутости и неуздржаности пред недораслим
темема и жељама које се завршавају халабуком и малаксавашћу,
он стрпљиво зарања у свој експеримент и веома помно
проучава сваки свој искорак у том правцу. Чини се да у том
начину црпи снагу која га неминовно ставља изван површности.
Имајући у виду да је Томашевић веома плодан сликар
а личним сензибилитетом већ увелико препознатљив,
пред њим стоје нова открића, која ће свакако за све који
га у будућности буду сретали у галеријама предвиђати нова
пријатна изненађења.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 565, 27. АВГУСТ 2004.

„УМИВА“ СЕ И ПЛАНИНАРСКИ ДОМ

На око 7 км од центра града, у недирнутој природи,
у хладовини раскошног дрвећа налази се угоститељски
објекат ПСД „Вршачка кула“. У оази мира и свежег
планинског ваздуха, у најтоплијим августовским ноћима
овде треба дебели прекривач, гостима се у двокреветним
собама нуди тридесетак лежајева. Дом планинара се
интезивно реновира. Уведено је централно грејање, собе
су окречене, постављене су свуда плочице. Ресторан на
свом менију има од роштиља до куваних јела. И цене
су приступачне. Преноћиште за оне који нису чланови
Удружења планинара је 300 динара по лежају. Ускоро се
предвиђа проширење смештајних капацитета како би
Дом могао да прихвати већи број гостију, а изградњом
терена за кошарку, одбојку и друге спортове Дом ће сваком
љубитељу природе омогућити комплетан ужитак.

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

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (82)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XII ОДЕЉАК
1778-1790.

ДОБА ЈОСИФА II

За ове периоде добио је Вршац
ист. прав. саборну цркву, која и
данас постоји. Већ у 8. деценију
помишљало се на зидање нове
цркве, које што је старa била јако
трошна, које опет што се број
православних тако намножио, да
у старој цркви не беше места за
све. Али православни грађани не
имађаху тада толико слободе у
свом граду, као данас: за свашта
им је требало најпре дозволе од
власти, а нарочито за зидање
цркве. У овом случају и то је била
тешкоћа, што је Банат баш тада
придружен Угарској, те су се власти
и сувише бавиле политичким
приликама. Пошто се 17. септ.
1777. безуспешно обраћало
земаљској администрацији ради
дозволе за зидање нове цркве од
доброг градива, 22. маја 1779. опет
се обратило комисији за поновно
придружење у Тамишграду 1).
Најзад, год. 1783. отпочето
је зидање. Како је нова црква
треала да буде млого већа од
старе, скинут је торањ са ове, а
лађа нове цркве зидана је поврх
старе зграде, у којој се још неко
време отправљало богослужење.
Октобра 21. 1785. (по старом)
владика Вићентије Поповић
свечано је осветио нову цркву,
и на антиминсу, који још 30.
јуна 1782. (по старом) освећен,
отпочео је богослужење. И ова
нова црква посвећена је св.
Николи и имала је још онда торањ.
Докле је осталу зграду већ на
почетку покривао цреп, торањ је
био најпре шиндром покривен 2).
Давнашња жеља овдашњих
Срба, да се и торањ црепом
покрије, испуњена је последњих
дана владике Поповића, који је,
подигнувши међу осталима, 1783,
и лепу ист. прав. чикловачку цркву
3), већ 1785. умро 4). После њега
дошао је 1786., Јосиф Јовановић
од Шакабента, најпре пакрачки,
а затим бачки владика. Његово
премештање амо публиковано је
22. јуна.- Интеркаларни доходак
вршачке дијецезе од 1. новембра
1785. до последњег октобра 1786.
износио је 10.906. ф. 10 н. 5).
Под Шакабентом и његовим

наследником
окончано
је
украшавање нове саборне цркве и
споља и изнутра. Ово је тим лакше
изведено, што су и православни
обилно прилагали. Затим је, 1786.
изнова сазидан торањ успенске
цркве. Он је најпре покривен био
од чести лимом, од чести шиндром
6). Најпосле је, 1787, поправљен и
Владичански двор. Поправка ова
прорачуњена је била на 4.529
ф. 48 н. Према тадањој наредби,
владика је тражио ради тога
нарочиту дозволу од Његовог
Величанства 7).
Године 1786. наређено је
ћесарем Јосифом II, да вршачки
владика, од свог доходка, даје
годишње 1528 фор. као припомоћ
својим друговима у Пакрацу,
Карловцу и Будиму. Ово је
потврдио и српски народни сабор
од године 1790. у Тамишграду.
Почињући од 1786. вршачки
владика давао је неко време 1000
ф. годишње и ради издржавања
ист. прав. свештеничког семинара,
који се требао основати у
Тамишграду.
Год.
1786.
вршило
је
свештеничке дужности међу
овдашњим православнима, осим
протопопа Ђорђа Недића, код

саборне цркве 3 пароха и 1 ђакон,
а код успенске цркве 3 пароха,
осим тога постојао је још и један
прекобројни парох. Православни
становници подељени су били
на две парохије, а било их је 2698
мушких и 2993 женске свега 5691
душа, настањених у 869 домова. У
ово време нити је била ограђена
порта св. николајевске цркве,
нити гробље, само порта успенске
цркве имала је тарабу 8).
Вршачки протопопијат бројао
је 1786. – 47 места, са 11.055
домова и 59.204 душе. 9).
Како је р.к. парох , протојереј
Вук Бранко Бранковић, поново
заузео своје протојерејско место
у чанадском братству, вршачка
парохија опет остала упражњена.
За новог пароха постављен је,
вишом наредбом, ђарматски
парох, Јоаким Хедл. С почетка
је сметалоХедлу што није знао
мађарски, јер 1780. било је овде на
25 мађарских породица. Но како је
1787. између 3000 католика остало
тек око 50 Мађара, који су махом
знали немачки језик, а овдашња 3
капелана опет знали су мађарски,
Хедл је ипан наименован 10), и већ
22. августа исте год. инсталован.
11).

1).Törréuelmi Adattár, sv. II стр. 68,69.
2). Протокол протопр. Визитације из год.
1786. у овд. Владичанској архиви, и натпис на
корошу катедралне цркве.
3). Törréuelmi Adattár, sv. IV стр. 72
4). Акта у овд. влад. архиви

5). Акта у врш. двор. архиви
6). Протокол протопресв. визитације из г.
1786. у овд. Владичанској архиви.
7). Исти извор
8). Протокол протопр. визитације из год.
1786. у овд владичанској архиви.

9) Протокол протопресв. визитације из
год. 1786. у овд владичанској архиви.
10). Акта из архиве чанад. Дијецезе
11). Матрикуле р.к. парохије
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АРХЕОЛОГИЈА

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић

ОТКРИЋА КОЈА МЕЊАЈУ СВЕТ

2. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
3. Водич кроз љубавну историју
Београда,
Ненад
Новак
Стефановић
4. Приче, Иво Андрић
5. Азбука мог живота, Мирјана
Бобић Мојсиловић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Изванредни изговори (и
друге добре ствари) – Том Гејтс,
Лиз Пишон

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае, Марсел Марлије
4. Змајева ризница, Јован
Јовановић Змај
5. Српске народне бајке, Група
аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Ничим изазван – Љуто небо
2. Никола Марјановић – Ту сам
за нас
3. Борис Шток – Испод коже
4. Бане Лалић, МВП и Ху Си –
Немој да ме трезниш
5. Фрајле – Срце моје

Африка, колевка човечанства и
земља великих древних цивилизација,
пребогата
је
археолошким
налазиштима која нам омогућавају да
боље разумемо не само праисторијску
прошлост човечанства већ и судбину
древних царстава. Протеклих година
пронађено је неколико изузетних
остатака древног живота.
У Мароку је откривен најстарији
представник хомо сапијенса
Остаци пронађени током ове
године у близини пећине Џебал-Ирхуд,
припадају најстаријим представници
хомо сапијенса који су живели пре
око три стотине хиљада година.
Пећина Џебал-Ирхуд није први пут
постала место на којем су истраживачи
пронашли остатке и предмете из доба
средњег палеолита. Али, раније није
увек било могуће одредити тачну
старост налаза. Остатке који сведоче о
најстаријем разумном човеку пронашао
је међународни тим археолога којим
су руководили научници из Немачке и
Марока. Од савремених представника
хомо сапијенса ови остаци се разликују
по дужини задњег дела лобање и
великим зубима, што им је заједничко
са неандерталцем. Све донедавно
за најстарије остатке хомо сапијенса
сматрани су они који се налазе на
територији данашње Етиопије и чија је
старост процењена на 200.000 година.

Са закључцима ове студије, међутим,
нису сагласни сви антрополози.
У Јужној Африци ове године
откривена је раније непозната врста
људи
У мају 2017. године у неприступачним
пећинама недалеко од Јоханезбурга
ексхумирани су остаци 15 хоминида
различитог пола и старости још увек
непознате старости, названи у част
пећине у којој су откривени – хомо
наледи. Имали су мозак величине
поморанџе и веома мајушна тела,
просечна висина није прелазила
150 центиметара, а тежина око 45
килограма. По свој прилици, могли
су да израде најједноставније алате.
Њихова старост још увек није тачно
утврђена, али се претпоставља да
је око 2,5 милиона година. Даље
проучавање научницима ће омогућити
да се разјасни порекло наше врсте
и да нам помогне да сазнамо више о
томе како је пре 2,5 милиона година
примитивни аустралопитекус покушао
да се преобрази у нашег директног
претка и постане приматом рода хомо,
пишу руски медији.
Људска вилица из Етиопије
И људска вилица која је 2013. године
пронађена у Етиопији може да промени
прошлост и људски род врати уназад.
И то за 400.000 година. До таквог
закључка дошли су научници после

проучавања окамењене вилице са пет
малених зуба која наводно спаја све
тачкице између примитивних предака
и модерног човека. Она је припадала
претходнику човека названом хомо
хабилис и долази из времена када су
се људи одвојили од претка сличног
мајмуну, аустралопитекуса. Откриће
је старије више од 400.000 година
него најстарији фосили који припадају
људима, а који су били стари 2,3 до 2,4
милиона година. Након појаве овог
налазишта и објављивања научне
студије историја човечанства старија је
за око 400.000 година.
Камен из Кеније
Један мали камен из Кеније
променио је наше представе о
праисторији човечанства. То откриће
из 2015. године пољуљало је раније
мишљење о првој појави алата, чиме
је историја прављења оруђа враћена
700.000 година пре него што се раније
мислило, и скоро хиљаду година пре
појаве рода хомо.
Саркофази из Долине краљева
Неколико саркофага и више од
хиљаду предмета у близини града
Луксор на југозападу Египта који
датирају из времена древног Египта
открили су ове године тамошњи
археолози. Саркофази и предмети су
пронађени у планинском пределу Дра
Абу ел Нага у близини чувене Долине
краљева, јавили су светски медији.
Археолози су ископали гробницу
која је највероватније припадала
високорангираном судији Усерхату
који је живео у доба 18. династије
Фараона (1550–1292 пре нове ере).
Они су открили шест саркофага у
којима су се налазиле мумије и 1.050
предмета укључујући погребне маске,
на десетине керамичких предмета и
неколико стотина ритуалних фигурица.
Већина пронађених предмета била је у
веома добром стању.
„Неке боје су толико јарке да би
неко помислио да су обојене пре само
неколико дана”, рекао је египатски
министар за антиквитете.
Извор: Политика

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ПЕТАК •4. август 2017.

КУЛИН ЛЕТЊИ СПОРТСКИ СПЕКТАР

ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ПРИЧЕ (6)
НАЈКРАЋА И НАЈДУЖА
ХИМНА
Олимпијско
правило
је
да
извођење химне не сме да траје
више од минута. Постоји и земља која
не попуни читаво време, у питању
је Уганда, наиме њихова химна се
састоји од девет тактова и траје
педесетак секунди.
Можда би могли да позајме оних
неколико секунди Уругвајцима који
муку муче, наиме њихова химна траје
6 и по минута.
Осим уругвајске, грчка химна је
изузетно дуга, а кад смо код извођења,
Естонци и Финци штеде време
оркестру за вежбање, имају исту
химну, као и Лихтенштајн и Велика
Британија. Мало се разликују, иако је
основа иста Танзанија и Замбија, као
некадашња „Хеј Словени“ и пољска
национална химна.

КАКО УКРАСТИ
ХИРОХИТОВУ ЗАСТАВУ
Даун Фрејзер чувена аустралијска
пливачица
и
четворострука
олимпијска шампионка је након
тријумфа на играма у Токију 1964.
суспендована на десет година.
Шта се десило у Јапану?
Прво је ражестила федерацију и
спонзоре јер није обукла прописани
костим на церемонији отварања,
већ неки стари удобнији на коме

главом противника.
Он је седео у углу ринга, нису могли
да га помере, а након сат времена су
организатори угасили светло како би
га натерали да напусти дворану.

Бун Џонг Ил (Јужна Кореја)

МАЛЕ ТАЈНЕ ВЕЛИКИХ
МАЈСТОРА
Наравно да олимпијски великани
имају разне тајне које им помажу да
буду бољи. Марк Шпиц је остао познат
по својим брковима, а легенда каже
да је слагао Русе да је пустио бркове
јер задржавају воду да не улази у уста.
Био је толико уверљив да су на
следећем такмичењу сви совјетски
пливачи имали бркове.
Легендарни Боб Бимон је у Мексику
1968. поставио светски рекорд у скоку
удаљ, то је рекорд који је одолевао
четврт века, делом и због велике
надморске висине у Мексико Ситију,
то јест ређег ваздуха.
Бимон је одао тајну.

Мируц Јифтер (Етиопија)
10 000 метара на ОИ у Минхену 1972.
године. То му није помогло да избегне
три месеца затвора јер се није појавио
на старту трке на 5 км.

Његов ривал, Бугарин Христов је
стигао до финала и освојио сребрну
медаљу. Корејанац је направио
солидну професионалну каријеру,
освојио титулу првака света у бантаму
у WБЦ категорији, кратко је држао
појас, након првог пораза се повукао
из ринга.

ЏАБЕ СИ ПЕШАЧИО
Италијан Карло Аиролди је крајем
19. века био један од најпознатијих
европских тркача. Решио је да крене
пешке за Атину прошао комплетан
пут за 28 дана.

Боб Бимон (САД)
„Неколико текила и секс са
девојком Глоријом су били идеална
припрема за финале“, признао је
велики ас.

Даун Фрејзер (Аустралија)
није било имена спонзора. Затим је
ухапшена јер је пливала кроз канал до
замка цара Хирохита, како би украла
олимпијску заставу, за опкладу.
Прича се да је била и под дејством
алкохола, али су Аустралијанци
успели некако да издејствују да прође
без оптужнице. Постала је спортиста
године у Аустралији те 1964. али је
добила и десетогодишњу забрану
бављења пливањем. Касније је
казна ублажена, али Даун се бацила
на политику и више никада није
представљала своју земљу на ОИ.
Неки непотврђени извори су иначе
касније открили да јој је јапански
цар послао заставу коју је желела да
украде, као сувенир са игара.

УГАСИТЕ СВЕТЛО!
Старији се сећају игара из Сеула
и слике из ринга. Домаћи боксер
у бантаму Бун Џонг Ил је одбио да
напусти ринг након што су му одузета
два поена, због наводног ударања

СИГУРНИ У ПРИНЦЕЗИН
ПОЛ

Карло Аиролди (Италија)
Прави подвиг, међутим у Грчкој га
је чекало разочарање.
Организатори су му саопштили
да не може да се такмичи јер је
професионалац, примио је новац
за победу у једној трци па није
испуњавао олимпијске услове.
Он никада није прихватио ту
одлуку, сматрао је да су му Грци
онемогућили да се такмичи јер
су били сигурни да би победио.
Изазивао је Спиридона Луиса, али му
први победник маратона никада није
изашао на мегдан.

Много је било сумњи у Источне
Немце, али и друге комунистичке
државе када је у питању пол неких
такмичарки. Личиле су на мушкарце и
имале изузетно дубок глас.
„Нисмо овде дошли да певамо, него
да побеђујемо“, говорили су тренери
за своје „пуленке“ које су биле под
сумњом, поготово у атлетици.
Тако је у Монтреалу 1976. одлучено
да све учеснице прођу кроз тест
утврђивања пола.
Тачније, све осим једне, британске
принцезе Ане која је учествовала у
коњичком такмичењу и то на Гудвилу,
коњу краљице Елизабете, њене мајке.

СА ПОБЕДНИЧКОГ
ПОСТОЉА У ЗАТВОР
Етиопљански дугопругаш Мируц
Јифтер је освојио бронзу у трци на

Он се правдао да му је тренер рекао
погрешно време, али није помогло,
власти у овој афричкој земљи су биле
неумољиве.
Етиопија је бојкотовала игре у
Монтреалу 1976, али затвореник
Јифтер се појавио у Москви 1980. и
освојио дупло злато на дугим пругама.

НАЈГОРИ ОЛИМПИЈЦИ У
ИСТОРИЈИ
Без сумње то су пентатлонци Туниса
који су се такмичили на играма у Риму
1960.
Обратите пажњу, нису успели
да освоје ниједан поен. У јахању су
сва тројица пали са коња, затим су у
стрељачком спорту елиминисани јер
су пуцали исувише близу судија, били
су опасни по околину.
Затим се један није умало удавио
током пливања, па нису ни ту успели
да се упишу. До пете дисциплине нису
ни стигли, наиме у четвртој мачевању
су пробали да варају, само један је знао
нешто о том спорту, па је глумио тим, не
скидајући маску.
“Проваљени”су и дисквалификовани
из комплетног такмичења.
Спортске. нет
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КО Ш А Р К А
ДРУГА АБА ЛИГА ПОЧИЊЕ НА ЈЕСЕН, БОРАЦ И ДИНАМИК СРПСКИ ПРЕДСТАВНИЦИ

КВАЛИФИКАЦИОНИ ТУРНИР У
ЛАКТАШИМА ШАНСА ЗА ВРШАЦ

Кошаркаши Вршца ће
крајем септембра имати
прилику да се пласирају
у регионалну лигу и нађу
се у друштву некадашњих
европских шампиона Сплита
и сарајевске Босне. Наиме,
Скупштина
кошаркашке
Јадранске лиге одлучила је
да од предстојеће сезоне
2017-2018 покрене Другу АБА
лигу, уз учешће 12 екипа. На
основу резултата у домаћим
шампионатима и послатих
пријава, у Другој лиги играће
Крка, Рогашка, Сплит, Босна,
Зрињски, Динамик, Борац из
Чачка, Теодо из Тивта, Ловћен
и Охрид.
Два преостала учесника
биће
позната
после
квалификационих турнира.
Први
квалификациони
турнир биће организован
само за клубове из Босне и
Херцеговине, а учествоваће
Младост (Мркоњић Град),
Широки Бријег и Слобода
из Тузле. Победник тог
турнира пласираће се на
други
квалификациони
турнир, на коме ће играти
са Приморском из Копра,

Тежак испит на почетку сезоне: Вршчани прослављају освајање титуле у КЛС прошле сезоне
Вршцем и Сутјеском из
Вршац припреме почиње у пласирати у Прву АБА лигу,
Никшића, од 27. до 29. понедељак, 7. августа.
у сезони 2018-2019. Такође,
септембра у Лакташима. На
Због покретања Друге максималан број клубова из
турниру ће играти свако са лиге,
Скупштина
је једне земље у Првој лиги биће
сваким, а најбоље две екипе донела одлуку о промени ограничен на пет. Скупштина
пласираће се у Другу АБА пропозиција такмичења, па је одлучила и да организује
лигу.
ће се победник Друге лиге турнире јуниорских екипа,

као и Суперкуп, који ће
се од 20. до 23. септембра
одржати у Бару. На Суперкупу
ће учествовати Цедевита,
Партизан, Будућност, Игокеа,
Мега
Бемакс,
Цибона,
Морнар и ФМП, док је Црвена
звезда отказала, пошто ће у
исто време учествовати на
турниру Евролиге.
У саопштењу АБА се
наводи да ће лига, у складу
са успешним пословањем,
платити свим клубовима
трошкове превоза за сезону
2017-2018.
Такође,
лига
ће сваком клубу који је
прошле сезоне учествовао
у такмичењу, уплатити по
12.000 евра за трошкове
превоза из те сезоне.
Ако клубови имају неке
неплаћене казне, дуговања
ће им бити одбијена од те
суме, као што је то случај са
македонском екипом Карпош
Соколи, која је кажњена
финансијски због вређања
руководства лиге од стране
председника клуба као и
петогодишњом
забраном
играња у АБА лиги.

ФУД Б А Л
НА КОНФЕРЕНЦИЈИ КЛУБОВА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА НИЈЕ БИЛО ПРЕДСТАВНИКА ВРШЦА

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

НОВОСАЂАНИ ЗАУЗИМАЈУ
ПРИЗНАЊЕ МИШИ
МЕСТО ВРШЧАНА МЕЂУ БЕЉИНУ, ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД
У ПЛАНДИШТУ У ПРВОМ
СРПСКОЛИГАШИМА?
КОЛУ

У прошлој сезони фудбалери
Вршца освојили су девето место и
остварили један од бољих пласмана
у последњој деценији клупске
историје. Међутим, њихово учешће
у овом рангу такмичења у сезони
2017/18 је под знаком питања. На
Конференцији
клубова
Српске
лиге Војводине једино није било
представника Вршца, а најугледнији и
најтиражнији спортски лист у Србији
“Спортски журнал” каже “да би то
могао да буде сигнал да се клуб неће
појавити у овој конкуренцији”.
Током лета, председник ФК Вршац
Драган Величковић поднео је захтев
ИО ФСВ за иступањем из Српске лиге
Војводина јер клуб није имао пара да
се такмичи у овом рангу. Тај захтев
је касније повучен па је Вршац ипак
уврштен у извлаЧење такмичарских
бројева, наравно, уз услов да
исплати
неизмирена
дуговања
према фудбалској организији на
име трошкова такмичења млађих
категорија. Финансијску ситуацију
Вршчана додатно компликује и тужба
бившег тренера Горана Мрђе на име
неисплаћених плата.
Дуговања Вршца нису измирена и
то је основ за наду Црвене звезде из

Новог Сада која је прошле сезоне била
прва “испод црте” и такмичарски није
успела да сачува статус српсколигаша.
Коначну одлуку донеће Секретаријат
Фудбалског савеза Војводине за
неколико дана. Тада ће се знати и да
ли ће ФК Вршац такмичити наредне
сезоне и у ком рангу.
Нова сезона Српске лиге Војводина
почиње 19. августа, а жребом је
одлучено да у првом колу Вршац или
новосадска Црвена звезда дочекају
Младост из Бачког Јарка.

На
конференцији
Војвођанске
лиге
исток
представници клубова донели
су одлуку да представник
лиге у Скупштини Фудбалског
савеза
Војводине
буде
Мирослав Бељин и на тај
начин указали велику част и
одали признање једном од
најперспективнијих вршачких
фудбалских стручњака.
На
Конференцији
је
наглашено да је обавеза
свих клубова да у погону
мора да има најмање две
такмичарске
селекције
у
млађим категоријама и да ће
то бити услов за такмичење у
сениорској конкуренцији.
На
извлачењу
парова
клубови
су
извукли
такмичарске бројеве на основу којих
је направљен распоред за сезону
2017/18.
У првом колу (19. августа) састају
се: Слога (Пландиште) - Вршац
јунајтед, Пролетер (Б. Карловац) -

ЖАК (Кикинда), Јединство (Н. Бечеј)
- Војводина (Перлез), Слобода (Н.
Козарци) - Јединство (Б. Карађорђево),
Бегеј (Житиште) - Козара (Б. В. Село),
Кикинда - Будућност (С. Црња), Полет
(Наково) - Раднички (Ковин), Младост
(Омољица) - Раднички (Сутјеска).
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PREPORUČENI NS SEME SORTIMENT STRNIH ŽITA 2017.

SIMONIDA
ZVEZDANA
RENESANSA

NS 40S
POBEDA
NS ILINA
RAPSODIJA

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, NOVI SAD
BESPLATNI INFO BROJ 0800 000 021

www.nsseme.com

U NS seme distributivnom centru na Rimskim šančevima, biće dostupno i
seme drugih visoko prinosnih sorti strnih žita, odličnog tehnološkog kvaliteta.

