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ВРШАЧКА КУЛА

САОПШТЕЊЕ
ЗА ЈАВНОСТ
МИОДРАГА БАБИЋА
Овим саопштењем желим да информишем
јавност да је неправда која ми је учињена пре
готово десет година, у време када сам као
председник концерна Хемофарм био активно
укључен у јавни живот града Вршца, најзад
добила епилог.
Наиме, на локаланој вршачкој телевизији
„Пановизија“ чији је главни уредник био
Бранислав Лазин, 21.03.2008. године, емитован
је прилог у коме сам био вређан на вулгаран
и малициозан начин и и приказан као неко ко
је проневерио или нелегално стекао новац за
потребе Фондације Хемофарм која је - наводно
од тог новца - зидала станове у Хемограду,
исплаћивала стипендије даровитим ђацима
и студентима и подржавала различите
инфраструктурне и развојне пројекте у граду
Вршцу. На овај начин су моји достојанство и
интегритет били грубо нарушени. Узимајући
у обзир неистинитост тврдњи које су у датој
емисији наведене, одлучио сам да своја права
заштитим судским путем.
У спору који је сам поднео против
Брансилава
Лазина
и
„Пановизије“
због - увреде угледа и части, као и због
претпрљеног нематеријалног душевног
бола због нарушавања права моје личности Општински суд у Вршцу је 27.05.2009. године
донео пресуду којом су тужени били обавезни
да ми исплате надокнаду нематеријалне
штете у износу од 700.000 динара. Пресуда
је потврђена од стране Окружног суда у
Панчеву, а предмет је по жалби тужених
стигао све до Врховног касационог суда, који
је 22.11.2011. године потврдио пресуду. Кроз
3 судске инстанце је дакле недвосмислено
доказано да су тужени одговорни за овај груб
атак на мене.
Након што је исцрпео све правне
могућности, Бранислав Лазин је на сваки
начин покушавао да избегне извршење
пресуде. После много година и правних
перипетија, најзад је судским путем преузета
једна земљишна парцела у власништву
туженог која ми је предата у власништво
у сврху задовољења обавезе изречене у
судској пресуди.
Још на самом почетку судског процеса,
обавестио сам јавност да ми циљ није
материјална надокнада, већ морално
задовољење, те да подносим тужбу како
бих заштитио своју личну и професионалну
репутацију и интегритет. Тада сам обећао да
ћу новац који добијем овим путем, поклонити
у хуманитарне сврхе, дому за незбринуту
децу. Из тог разлога сам продао парцелу која
ми је припала и целокупан новчани износ од
6.750 евра наменио Дому за децу и омладину
у Белој Цркви. Након котаката са директорком
дома, утврђено је да је возило за превоз деце
нешто што је у овом тренутку најпотребније.
За овај износ сам купио путнички комби који
сам уговором о донацији поклонио дому.
Након 10 година сам најзад у могућности
да испуним дато обећање и помогнем хумани
циљ. Верујем да само доброчинство може да
исправи неправду која ми је учињена. Такође,
овим путем желим да истакнем и захвалим
се господину Браниславу Бјелици, адвокату
из Панчева, који ме је без накнаде заступао
у овом предмету и тиме допринео да правда
изађе на видело, али и да целокупан износ
пресуде припадне у хуманитарне сврхе, јер
се он одрекао накнаде за своје адвокатске
услуге.
У Београду, 13.03.2018.
Миодраг Бабић
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ЛЕП ГЕСТ ВРШАЧКИХ КОМУНАЛАЦА

Јавно комунално предузеће
„Други октобар“ исказало је
своју друштвену одговорност на
један леп начин који је за сваку
похвалу. На Дан жена комуналци су
уручили цвеће свим корисницама
Геронтолошког центра Вршац.
Овај знак пажње обрадовао је и
усрећио 67 најстаријих Вршчанки,
а потврда су били осмеси и радост
који нису силазили са њихових
лица.
-Овим смо хтели да вам
поручимо да сте посебне, без
обзира на године и било какав
статус, да сте жене, нечије мајке, и
да сте равноправни чланови нашег
друштва. Можете рачунати на нас,
јер као друштвено одговорно
предузеће, нећемо дозволити да
будете заборављене. Надамо се
да је ово само почетак сарадње
са Геронтолошким центром, на
обострано задовољство, рекао је
Небојша Перић, директор Јавног
комуналног предузећа „Други
октобар“.
У име корисница Геронтолошког
центра Вршац, представницима
„Другог октобра“ захвалила се
директорка Анђелија Кручичанин и
додала:
-Многи наши корисници немају
срећу да буду са својим породицама,

ми смо им једина породица и зато
се трудимо да, у оквиру својих
могућностима,
обележимо
и
испоштујемо сваки тај празник. Ово
је једна велика срећа за све нас.
Дружење су још пријатнијим
учинили малишани Дечјег вртића
„Бамби“ који су приредили леп
забавни програм и приказали све
што су научили у својој школици.
Саксијско цвеће, дар вршачких
комуналаца, красиће собе корисница
Геронтолошког центра овог пролећа,
уносећи лепоту и радост у њихов дом.

Директор Перић је најавио, као
наставак сарадње са Геронтолошким
центром, уређење парка у коме
се овај објекат налази, како би
корисницима боравак у установи
био што пријатнији и комфорнији за
живот.
-Радови ће почети са првим
пролећним данима, а потрудићемо
се
да
пригодним
цвећем
оплеменимо и унутрашњост објекта
Геронтолошког центра, нагласио је
Перић.
Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА

ОСМОМАРТОВСКЕ ПРОСЛАВЕ У
КЛУБОВИМА ЗА СТАРЕ

И ове године Центар за социјални рад
Града Вршца организовао је свечаности
и дружења у Клубовима за старе у
насељеним местима на територији Града
Вршца, поводом Дана жена, 8. марта.
Дан раније у Клубу за старе у Избишту
окупили су се најстарији мештани овог
насељеног места да прославе Дан жена,
а у госте су им дошли чланови Клуба за
старе из Шушаре.
-Било је око 50 учесника, каже Петар
Локас, руководилац Службе за помоћ и
негу у кући и клубовима за старе Центра
за социјални рад Града Вршца. Ученици
Основне школе „Жарко Зрењанин“
из Избишта учествовали су са својим
литерарним и ликовним радовима,
подсетили су наше старе чланове на
њихове улоге бака и дека. Чланицама
клубова су уручени пригодни
осмомартовски поклони, саднице ружа,
а организовано је и такмичење у избору
најлепших колача по старим бакиним
рецептима. Било је 23 учесника који су
донели колаче које су припремили, а сви
присутни су дегустирали и оцењивали.
Прво место освојила је Радосна Попов
из Избишта, друго Розалија Алфелди из
Шушаре, а трећа је била Зорица Радукић
из Избишта.

Такмичење у избору најукуснијих колача

Најмлађи у гостима код најстаријих мештана

Поменуте домаћице награђене
су пригодним даровима, добиле
су и кецеље са амблемима својих
клубова за старе. Дарове су добиле
и све жене учеснице у такмичењу за
избор најукуснијег колача. Дружење је
настављено уз добро расположење и
песму. Слично је било и у Марковцу где

је, такође, обележен Дан жена.
-Исте активности организовали
смо и у Марковцу, у Клубу за старе
„Тоћик“, 8. марта, каже Локас. Прослави
су присуствовали и чланови Клуба за
старе из Гудурице. Прогодан програм
приредили су ученици гудуричке
Основне школе „Моша Пијаде“, својим
литерарним и ликовним радовима на
тему 8. марта.
Најбоље колаче на такмичењу у
Марковцу донела је Марија Руга, друго
место припало је Благица Трилие, а
трећа је била Дојна Војин. Све три
су из Марковца. И оне су награђене
пригодним наградама и кецељама са
амблемима својих клубова.
-Центар за социјални рад већ
традиционално, као редовну активност,
организује овакве прославе и дружења,
који су врло посећени, а најстарији
мештани су задовољни, истиче Локас.
Чланови клубова присећали су времена
када су Дан жена прослављали у својим
фирмама. Данас више тога нема, али
они су срећни и задовољни што могу
поново, на овакав начин, да се окупе и
обележе 8. март.
Локас подсећа да у насељеним
местима на територији Града Вршца
има 4 Клуба за старе: „Божур“ у
Шушари, „Наш дом“ у Избишту, „Чокот“
у Гудурици и „Тоћик“ у Марковцу.
Локас је, такође, најавио да ће,
крајем априла, бити отворене четири
изложбе старина, у свим селима где
постоје клубови за старе. Чланови
су већ почели да сакупљају старинепредмете из домаћинства, алатке
старих занатлија, виноградара, винара...
које ће бити део поставки изложених у
просторијама месних заједница. У плану
је да то постане стална поставка у овим
насељеним местима.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ДОБРОДОШЛИ
НА 13. ВИНОФЕСТ!

Традиционални фестивал вина
- Винофест, тринаести по реду,
одржаће се у петак и суботу, 16. и
17. марта, у великој сали хотела
Србија. После опсежних припрема
људи из Туристичке организицаије
Вршац пожелеће добродишлицу
произвођачима вина, наравно и
љубитељима божанског напитка
које очекују у великом броју.
Такође, закључен је и списак
излагача.
- За овогодишњи Винофест
пријављено је близу 50 излагача.
Највећи број је винара,а
своје производе изложиће и
произвођачи
сирева,месних
прерађевина као и сувенира.
Осим винара са територије
града Вршца,своја вина ће нам
представити винари из Румуније,
Хрватске, Босне и Херцеговине,
са Косова и Метохије, манастира
Хиландар, затим са Фрушке горе,
из Неготина, Сомбора, Жабља,
Новог Бечеја, Ирига, каже Јулкица
Митрашиновић,
директорка
Туристичке организације града
Вршца.
-Поред
изложбеног
и
продајног карактера, Винофест
има и оцењивачки карактер.
12
реномираних
стручних

ЧЛАНОВИ
ОЦЕЊИВАЧКЕ
КОМИСИЈЕ

лиценцираних
енолога,
подељених у 4 комисије,
оцењиваће узорке вина.Прошле
године је број послатих узорака
био преко 200, а том броју се
надамо и ове године.
Винофест ће за посетиоце бити
отворен у петак, 26. марта, у 10
часова, док ће свечано отварање
уследити у 12 часова. Радно време
је до 18 часова.
Свечано прогласење победника
биће у суботу 17. марта у 16 часова.
На
Винофесту,
Развојни
фонд Војводине представиће

посетиоцима и излагачима своје
линије подстицајних средстава.
Улазница
за
посетиоце
Винофеста је 300 динара, сваки
посетилац са плаћеном улазницом
добија гравирану винску чашу и 5
купона за дегустацију 5 врста вина.
- У суботу је најављена
група од 50 Словенаца који ће
посегити Винофест и провести
викенд у нашем граду. И ове
године оцекујемо преко 3.000
посетилаца, истакла је директорка
Митрашиновић.

У Комисији која ће оцењивати узорке
произвођача вина и прехрамбених
производа
налазе
се
истакнути
стручњаци:
Миодраг
Кертес
председник (дипл. инж. технологије),
Саша Попов, (мастер спец. физичке
хемије), Владимир Чејић (дипл. инж.
технологије), Софија Ранков (дипл. инж
технологије мастер), Сузана Скелеџија
(дипл. инж технологије), Милан Цуцуљ
(мастер, дипл. инж. технологије), Васиљ
Миловић (дипл. инж. технологије),
Никола Петрашиновић (дипл. инж.
прехрамбене технологије), Александар
Ивков (дипл. инж. технологије), Биљана
Паунов (дипл. инж. технологије),
Милован
Стојанов
(дипл.
инж.
технологије), Никола Лекић (дипл. инж.
воћарства и виноградарства).

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У ПАРТИ, ПАВЛИШУ И УЉМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА И ГРАДА ВРШЦА

МЕШТАНИ ПРОВЕРИЛИ ЗДРАВЉЕ

Савет за здравље Града Вршца и
овдашњи Дом здравља организовали
су, прошле седмице, превентивне
акције у Парти, Загајици и Уљми, а
поводом обележавања месеца борбе
против карцинома.
-Акције су биле веома успешне,
наглашава Татјана Николић, чланица
Градског већа задужена за здравство
и социјалну заштиту. Изузетно
смо задовољни одзивом мештана
поменутих насељених места који су
пропратили наше акције. У Парти
је присуствовало 40 мештана, у
Павлишу 32, а у акцији преветивних
гинеколошких прегледа у амбуланти у
Уљми прегледано је 60 жена.
У оквиру акција превентивних
прегледа и едукације у насељеним
местима,
специјалиста
Дома
здравља
Вршац др Рајна Душанов одржала
је предавање на тему “Исхрана у
превенцији карцинома“. Запослени
у Патронажној служби Дома здравља
Вршац контролисали су крвни
притисак и мерили ниво шећера у
крви житељима поменутих насељених
места. Пацијенткињама у уљманској
амбуланти, уз гинеколошки преглед,
рађени су тестови за рано откривање
карцинома грлића материце.
-Превентивни
прегледи
и

Успешне превентивне акције:
Др Драган Капелер, гинеколог, и Сања Дивљаков, главна сестра дизпанзера за жене
едукативна предавања од великог су
значаја за благовремено откривање
карцинома и свих осталих обољења,
сматра Николићева. Превентивни
контролни прегледи и рано откривање
евентуалног обољења дају веће шансе

за излечење пацијената. Град Вршац ће,
у сарадњи са Домом здравља, наставити
наставити да ради на превенцији и
едукацији грађана у циљу заштите
здравља свих грађана на територији
Града Вршца.

Николићева је упутила апел
грађанима да не пропуштају овакве и
сличне акције контроле здравља које је
у наредном периоду организовати Град
Вршац и Дом здравља нашег града.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца

Ј.Е.
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ТУРНИР У „БЕКСТВУ ИЗ СОБЕ“

55

„ВРШАЧКЕ ДЕТЕКТИВСКЕ
ИГРЕ“ ОД 16. ДО 18. МАРТА
Унија студената општине
Вршац у сарадњи са „Escape
room“ из Вршца већ трећу годину
за редом организује турнир у
игри Бекства из собе под називом
„Вршачке детективске игре 3”.
Такмичење ће се одржати током
викенда, 16, 17. и 18. марта, у
времену од 9 до 22 часа.
Како најављују организатори,
овог пута учесници ће моћи да
се забављају у три различите
игре: „Бекство из хорор стана
Џонатана Вајта“, „Бекство из
затвора лудог научника“ и
„Архив египатског музеја“. Право
да учествују имају сви који се
до сада нису опробали у овим
играма.
„Ускочи у ципеле Херкула
Поароа или буди права Ненси Дру,
реши мистерију и освоји вредну
награду! Можете изабрати једну
или више игара, у термину који
вам највише одговара“, поручују
организатори. Пријаве, као и све
додатне информације доступне
су на фејсбук страници Escape
room Вршац.

ГЕОРГИЈ НАЗАРОВ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ПРЕДАВАЊЕ
„ТАЈНЕ ЧИШЋЕЊА ОРГАНИЗМА“

У петак, 23. марта од 18 часова у „Салону
код Порте“ Удружење „Тачка сусретања“
заједно са Удружењем „Вита оптима“
приређује предавање Георгиј Назарова
„Тајне чишћења организма“.
Георгиј Назаров, рођени Московљанин,
светски је познати експерт за здрав и
квалитетан приступ животу, оснивач
„Система здравог живота Назаров“.
Истраживач, аутор је серије семинара
о здравијем и квалитетнијем начину
живљења, као и низа бестселера: “Тајне
правилне исхране“, први и други део,
„Исхрана“, и других у којима је на врло
једноставан начин објашњено како уз
одређене корекције навика у исхрани,
можемо веома снажно утицати на квалитет
свог здравља и стање психе. Књиге садрже
практичне савете о избору, времену
узимања хране, комбиновању намирница,
као и о припремању хране.
Аутор је књига „Како се најлакше угојити
и ослабити, или 7 корака до оптималне
тежине“, „Тајне чишћења мозга” и „Здрава
глава“. Према књигама из серије Кувар
здраве исхране: „Главно јело”, „Салате“,
„Слаткиши“ и „Зимница, посластице,
напици“, хране се стотине хиљада људи у
Србији и широм света. Такође је и аутор
књига „Георгиј Назаров Вас саветује“,

„Како живети здравије лети“, „Како живети
здравије у јесен“, као и специјалних издања
„Здравог живота“ о томе како живети
здравије зими и у пролеће. Објавио је
преко 350 чланака и коментара, стручни
је сарадник часописа „Биље и здравље“,
„Здрав живот“, „У здравом телу…“, и
дугогодишњи члан Интернационалне
новинарске федерације (ИФЈ), Удружења
новинара Србије , као и „Горске службе
спашавања“ и „Тајландског удружења
за традиционалну медицину“. Члан је
Удружења за јавно здравље у Србији.
Његове књиге издате су на четири језика:
српском, енглеском, италијанском и
руском, а у припреми су и издања на
немачком и другим језицима. Књиге
Георгиј Назарова годинама су једне од
најтраженијих и најпродаванијих у Србији
и региону.
Назаров је вишегодишњи сарадник
Руског центра за науку и културу у Београду,
а један је од оснивача „Покрета за здравију
Србију“. Аутор је низа семинара у природи
и традиционалног летњег семинара на
Златибору. Такође годинама успешно
орагнизује семинаре по целом свету, као и
едукације у фирмама и предузећима.
Ј.Е.
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МИОДРАГ МИЋА КАНАЧКИ, КАНТАУТОР, ГИТАРИСТА, БУБЊАР, КЛАВИЈАТУРИСТА, ОД 1971. НА ВРШАЧКОЈ МУЗИЧКОЈ СЦЕНИ:

МУЗИКА ЈЕ НЕШТО НАЈЛЕПШЕ И ДОК СЕ СЛУША, А
ЈОШ ВИШЕ КАДА СЕ СВИРА!

М

иодраг Каначки, Вршчанима познатији као Мића,
стао је на вршачку музичку сцену 1971. Тада се
основала група „Анђели“, а Мића је био бубњар.
Све што је зарадио као сезонац у Пивари, још као основац,
потрошио је да би купио бубњеве. Била је то права
породична драма и ко зна како би се све завршило, каже,
да није било баке која га је спасила.
Мића је свирао у бројним саставима, на репертоару су
били домаћи и понеки страни забавњак. Свирали су на
игранкама, које су тада биле врло посећене, на сеоским
славама, у Дому Армије, на гитаријадама... Било је лепо док
нису почели да надиру народњаци. Онда је, једно време,
морао да се прешалтује па је свирао са хармоникашима у
тада познатој кафани „Пики“. Има дугогодишње и богато
искуство као један од актера овдашње музичке сцене.
Где почиње Ваше детињство?
-Рођен сам у Потпорњу, 20. маја 1955.
Волим да се нашалим да кажем да сам
најстарији рокер јер ми у повластици за
возну карту пише, наравно грешком, 1655.
као година мог рођења. Родитељи су ми
се звали Анђелко и Стана. Имам и млађу
сестру Злату. Део детињства сам провео у
Потпорњу, а у Вршац смо се доселили кад
сам пошао у 5. разред. Живели смо у кући
у Иве Милутиновића где сам ја и сада.
Сви моји школски другари Потпорањци
ишли су у ОШ „Жива Јовановић“ (сада Дом
ученика), па сам се и ја ту уписао, мада сам
имао школу на 5 минута од куће - ОШ „Јован
Стерија Поповић“, како се сада зове. После
основне, завршио сам Економску школу
која је била на месту данашњег ШК „Никола
Тесла“.
Да ли се запошљавате одмах после
средње школе?
-Ја сам био вредан још као дечак.
Прве паре зарадио сам у Пивари кад сам
завршио 8. разред. Моји су се радовали
како ћу да купим нешто лепо, ново одело,
а ја сам сав новац дао за бубњеве. Био сам
много срећан, имао сам бубњеве!
Кад сам се вратио из војске, отишли смо
на море да свирамо преко лета, 1978. Био
сам са београдским бендом: матори Чутура,
Чапа и ја из Вршца, и тројица момака из
Београда. Свирали смо код Шибеника.
Једног дана стиже ми телеграм из Вршца
да је била саобраћајка и да ми је страдао
брат Рајко. Знали су да не бих дошао да су
ми написали да се вратим због посла. Ћале
ме је добро познавао! Тако сам се вратио
у Вршац и почео да радим у Кланици, 1.
августа. А, на мору ми остали бубњеви!
Петог радног дана тражио сам слободно
да одем да донесем бубњеве, шефовица
је полудела! Бубњеви су вредели као 5-6
мојих плата у Кланици.
У Кланици сам радио на свим
службеничким пословима, почео сам као
благајник, на крају сам два пута мењао
финансијску директорицу. Био сам 3
године финансијски директор, али код нас

је онда било тако да није важно шта радиш
- сви имамо једнаке плате, осим шефовице
рачуноводства. У Кланици сам радио 22
године. Имао сам шлог, нисам ни знао,
почео сам мало да се кочим. Било је то у
недељу за Ускрс, пре 9 година, а код лекара
сам отишао тек у среду. Јануара следеће

године сам отишао у инвалидску пензију.
Кланица је радила до 1999. Онда је
пукла и продали су је Хемофарму, а да би
запушили уста радницима, дали су нам
акције. Ено, имам тамо „папире“, треба да
добијем 453.000 динара, али нема од тога
ништа!
Музика је Ваша велика љубав. Како је
то почело?
-Мислим да је за почетак мога бављења
музиком најзаслужнији Бранко Маровић
-Кукуруз. Виђао сам га код мог комшије
Драгија Величковића. Били су школски
другови, а и по завршетку Економске
школе наставили су да се друже. Упознао
сам га када сам ишао да уговорим свирку за
потпорањску славу. Сећам се, као да је јуче

било, да нам је укључио појачало марке
MEAZZ, које је управо донео из Италије.
Много ми се допало. Када сам га питао,
пристао је да ме учи да свирам гитару. Купио
сам гитару, почео сам да купујем и плоче. То
сматрам мојим музичким почецима. Бранко
је тада студирао у Новом Саду и, сећам се,
није ни дошао на свирку у Потпорањ, али
су свирали Кима, Миле, Баћа Наранџић, а
бубњар је био Муја из Пландишта. Било је
добро, а ту ћу свирку памтити и по томе што
по музичаре није дошао превоз. Ја сам им
помогао. Нашао сам неки шпедитер који их
је, заједно са опремом, пребацио до Вршца.
Возио их је покојни Лаза Маникс, један од
потпорањских боема. Миле и ја смо, у два
ујутро, ишли код пекара по хлеб. Како су
слатко јели тај врућ хлеб, тек извађен из
фуруне.
Прва група коју сам уживо гледао
били су вршачки „Кристали“. Свирали су
у Потпорњу за социјалистичку славу, 20.
августа 1964. Ишао сам у 4. основне. У то
време није било шансе да старији момци
пусте клинце на игранку, нас су пустили
јер смо носили инструменте. Одмах ми се
допала свирка „Кристала“. Нисам тада ни
сањао да ћу једног дана и ја бити музичар и

свирати са тим истим људима које сам тада
први пут видео на сцени. Друга група коју
сам гледао уживо били су „Црвени кораљи“
из Загреба. Концерт је био у Позоришту,
био сам 6. разред. Одгледао сам оба
концерта, од 6 и од 8 увече.
Пред крај основне школе, Славко Абаза
и Золтан Шимон имали су гитаре и хтели
су да оснују бенд. Ја сам купио бубњеве
од пара које сам зарадио у Пивари кад сам
завршио 8. основне. Мојима нисам одмах
ни смео да кажем, а кад сам рекао, била је
велика вика и галама. На срећу моја баба
је смирила ситуацију:“Ако је дете радило и
зарадило, нека купи шта хоће!“ И ту је био
крај мојим мукама. Абазу, Золију и мени
касније се придружио и Црни Лаза - Лазар
Нефир. Тако је настала група „Анђели“,
1971. Свирали смо домаћу забавну музику
на игранкама по Вршцу, правили смо
и игранке за основце, свирали смо на
дочеку нове године, на сеоским славама, и
социјалистичким и црквеним... Биле су то
лепе забаве, добре тезге, трајале су до 2000.
године. Сад су још остале црквене славе у
Уљми, Избишту, Орешцу... Последњу славу
свирали смо у Милетићеву, Цоле Стајић,
Јоца Џегер и ја, деведесет и неке. Сећам
се, пуно село, а у салу нико не долази на
игранку. Кад сам изашао, видим сви отишли
под шатор на народњаке. Видели смо да
нема више ништа од сеоских слава и наше
свирке.
Колико трају „Анђели“? Да ли
оснивате неку нову групу?
-„Анђели“ су трајали годину дана. После

тога сам свирао у групама „Веритас“ и
„Пламен“. Ивица Калнак је свирао гитару,
покојни Златко Капетановић, Золтан
Шимон, ја бубњеве, а сестре Чешњевар,
Весна и Љиља, су певале. Свирали смо
домаћу и по неку страну песму, а Весна је
јако лепо певала.
Онда су ме звали да пређем у „Зум“, групу
која је свирала у Дому армије. Тамо су биле
одличне игранке, а гостовали су и познати
југословенски бендови. Њихов бубњар
Душан Поповић Поп је отишао у војску. У
„Зуму“ су били Бранко Маровић Кукуруз
- бас, Миле Вулетић је био певач, Ламберт
је свирао клавијатуре, Милан Несторов
Чапа гитару и ја бубњеве. Све је било лепо
док нисмо угасили светло, укључили лајт
шоу, 1975. Е, онда су кренуле туче и Војска
је одлучила да нема више игранки. Имали
смо лепе зараде, имао сам плату већу од
ћалетове.
Кад је у Дому војске дошао крај,
покупили смо се Јоца Џегер, Драган
Стојковић Столе, Коста Крецулов и ја и, као
„Зум“, свирамо игранке у месној заједници
код Мале Цркве. После нам се придружују
Ивица Костић, Пера и Цоле Стајић. Било
је ту после мало кошкања, одлазили су,
долазили, тако да се састав мењао. Онда
су они направили „Неутрон“, а Јоца, Абаза
и ја смо наставили са „Зумом“. Они су
наставили да свирају када сам ја отишао у
војску, 1976. Када сам се вратио, опет смо
мало тезгарили по селима Цоле, Пера,
Столе и ја. Променили смо неколико имена
групе. Најјаче је било у Избишту. Столе је
предложио да се зовемо „Луди тата“, било
је актуелна нека песма са тим именом. На
свирке нас је возио чика Спаса Стајић,
Столетов тата. Кад је видео како се зове
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бенд, наљутио се и није ни дошао по нас да
нас води кући са свирке.
Кад су кренули народњаци, почео сам да
свирам народњаке код „Пикила“ у кафани.
Била је то јако посећена кафана, преко од
ватрогасаца. Ја сам свирао бубњеве, била
су двојица хармоникаша, Раде из Уљме и
чика Жива Атанацков, и Тодорка и Нада
певачице. Бакшиш је био невиђен. За 2-3
вечери добијао сам целу плату из Кланице.
Свирка је почињала око пола 12 ноћу,
кад се све кафане затворе, сви дођу код
„Пикила“ и свирка до јутра. Ја не знам како
сам преживео тих неколико месеци. Кад
се заврши код „Пикила“, одем у кафану на
пијаци која се отварала у 4 ујутро, одатле
одем у Кланицу у 6 сати, радим до 14 сати,
идем кући, спавам до 7 увече и у 8 увече
поново код „Пикила“ на свирку.
Где сте све свирали?
-Свирали смо свуда, од тезге до тезге.
Свирали смо и као предгрупа „Генерацији
5“ на слави у Кусићу. Ми свирамо два
дана, а они дођу, одраде сат и 45 минута и
оду. Цоле, Ивица и ја смо били предгрупа
„Рибљој чорби“ на концерту у Вршцу, кад
су били овде први пут. Долазио нам је и
најстарији рокер Бранко Марушић Чутура
као гост, а свирали смо и у Београду на
Зимским чаролијама на Сајмишту, у хали
12, као група „Зум“, 1976. Били смо први
од вршачких бендова који су свирали у
Београду.
Организовали смо и гитаријаде у
Културном центру, у башти, једно 3-4
године. Било је много људи. Никад више
раје у Вршцу него онда. Правили смо и
грожђебалске поноћне гитаријаде. Трајале
су до ујутро, док није избила туча.
Који период памтите као најлепши,
када сте уживали у музици?
-Најлепше је било у Дому ЈНА. Куповале
су се конзумације, свако је имао свој сто, све
је било лепо организовано. Ниси могао да
уђеш у фармеркама или било како обучен,
већ си морао имати одело и кравату. Бифеи
су радили пуном паром, никаквих гужви и
туча није било, јер су се о реду бринули
војници, који су у Вршцу служили војни рок.
Публика је била старија, озбиљнија и таква
се музика и свирала: шлагерска музика,
стари забавњаци, а од новијих или како
се онда називали „бит“ ствари није било
ништа. Начелник Дома ЈНА и људи који су
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руководили Домом то нису дозвољавали.
Ипак, било је лепо. Уживали смо у свирци,
било је много омладине, а биле су и добре,
редовне плате. Лепо је кад уживаш док
свираш, али лепо је и кад зарадиш. Све то
иде једно с другим.
Највише сам свирао бубњеве, око
30- 40 година. Пре две године сам купио
клавијатуре, сад учим, ноте сам савладао,
то знам. Као на писаћој машини, гледаш у
ноте, прочиташ и пронађеш тон. Само мало
је незгодно кад затвориш књигу, схватиш
да си заборавио ноте. Мора много да се
вежба.
Да ли имате неку своју песму, коју сте
написали, компоновали?
-Имам три песме за које сам написао и
текст и музику. То су „Бифе „Код Драгог““,
„Прочитана књига“ и „Стотине наших дана“.
Аранжман ми је урадио мој синовац Немања
Каначки, који живи у Београду. Предаје
филозофију у београдској гимназији, а
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у слободно време свира. Снимио сам и
ставио на Јутјуб, али ставио сам на матрице
па не звучи као оригинал. Имам текстове
за још двадесетак песама. Иначе, члан сам
Удружења СОКОЈ, организације музичких
аутора Србије.
Жао ми је што у Вршцу нема више нигде
организоване свирке. Ове неке вршачке
групе свирају по кафићима. Дом омладине
нема пара да доведе неке бендове.
Последње поштене свирке биле су када
је Хемофарм доводио музичке групе из
Београда.
Музика је нешто најлепше и док се слуша,
а још више када се свира! Као музикант,
мораш да знаш да свираш све стилове.
По мени је рокенрол најлакши, нема ту
много филозофије. Ја лично највише волим
стари рокенрол, Џон Фогерти, квинтет
Сир Дагласа... рок са примесама кантрија.
Од домаћих сам волео, волим и данас
„Џентлмене“, „Ју групу“, „Индексе“, „Рибљу
чорбу“, „Бијело дугме“...
Иначе, доста читам. По мало и пишем.
Писао сам о рок догађајима у Вршцу, о
хроници, а сада пишем о кафанама. Моји
текстови могу да се нађу на Гугл плусу. Не
вреди да пишем књиге. Ни књиге више
нико не штампа!
Шта је у животу важно?
-Најважније је у животу да човек ради
оно што воли. Али, то не може многима да
се оствари. Једино ако имаш неку добру
везу. Најлепше је, уствари, да радиш оно
што волиш и да од тога можеш пристојно
и лепо да живиш! А, данас то није ни мало
лако!

Јованка Ерски
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19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 19. седница Скупштине општине
Пландиште заказана је за петак, 16. март.
За дневни ред предстојеће седнице
предложено је 9 тачака.
Одборници Скупштине општине
Пландиште прво ће разматрати Предлог
Одлуке о измени Одлуке о организацији
Општинске управе Општине Пландиште,
а након тога и Предлог Одлуке о
вршењу екстерне ревизије завршног
рачуна буџета Општине Пландиште за
2017. годину. Након тога, одборници
ће разматрати Предлог Одлуке о уносу
података нефинансијске имовине у
пословне књиге Општине Пландиште
и Предлог Одлуке о правцу пружања
државних путева који пролазе кроз
насеља
на
територији
Општине
Пландиште.

На дневном реду предстојеће, 19.
седнице СО Пландиште је и утврђивање
Предлога
Програма
отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Пландиште за 2018. годину
и утврђивање Предлога Програма
коришћења средстава од наплате накнаде
за коришћење минералних сировина на
подручју општине Пландиште за 2018.
годину.
Одборници ће разматрати и Предлог
Решења о давању сагласности на
Статут Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште као и Предлог
Решења о измени Решења о образовању
и именовању Савета за безбедност
Општине Пландиште.
Последња тачка су Одборничка
питања.

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 (46)
СТАРИ ЛЕЦ(3) - ЛУАС - ЛЕЋ - БАРАЧ ХАЗА - О ЛЕЦ

У селу постоје два споменика:
палим борцима и жртвама
фашистичког терора у дворишту
основне школе и споменик
солунским добровољцима у порти
цркве.
Стари Лец обилује и споменицима културе.
Године 1890. спахија Пал Данијел (старији)
саградио је велики каштел са лепим парком око њега.
У oвом каштелу је између два светска рата постојао
уређен тениски терен са шест игралишта. Терени су
постојали и после Другог светског рата, све док су
у њему била смештена деца – ратна сирочад. Други
каштел је подигао Јанош Данијел 1894. године. Ова
спахијске породица је саградила још један каштел,
изван села, на салашу Јагодић, који је продала
Богумилу Јагодићу. Око овог дворца налазио се
прелепи парк који је данас уништен. У непосредној
близини дворца је шума проглашена спомеником
природе. Четврти дворац, највећи и најлепши,
грађен у псеудосредњовековном стилу, подигао
је великопоседник Ботка Бела 1904. Продао га је
једном Немцу који се звао Маи чија се ћерка удала за
извесног Милана Капетанова и по њему дворац носи
име Капетаново.
Дворце у насељу користи Дом за душевно оболела
лица „1. октобар“ , а Капетаново и Јагодић је откупила
госпођа Радмила Јовановић и реновирала их.
Милан Белегиишанин је у својој књизи Камен у
житу – Замкови и дворци Војводине (илустроване
приче и легенде) написао о Капетанову:
„Овај замак је смештен ван насеља. Потпуно је
усамљен, тако да у банатској равници изгледа помало
донкихотовски. На мисли ни о чему и не наслања се
ни о шта. Подсећа на камен крај морске обале која
на себи нема маховине, нити је иоле укопан у земљу.
Море га не додирује и под њим нико не живи, па ипак
застанете и дивите му се.
Другог августа 1938. (баш на Светог Илију), Бела
Ботка, власник замка је шетао парком Капетанова и
мислио о својој судбини. Потпуно је банкротирао,
и размишљао је како то да саопшти жени. Када је
запросио Ему, која је петнаест година била млађа од
њега, мислио је да му је све под ногама.
Капетаново је било саграђено, а Ема у двадесетим,
замак и жена. Обоје високи и витки, тако да им

позавиде небеса. Са Високе куле замка и из очију
жене излетеле су беле голубице. Данас је одлучио
да замак прода на јавној лицитацији. Једино је то
могло да му помогне да га спасе потпуне пропасти.
Ема је све то знала, али је некако веровала у чудо
и ни сањала није да ће јој се муж одлучити на овај
последњи очајнички корак. У зидине тога замка
било је уграђено више од двадесет година њихових
пољубаца и срећних јецаја.

старцу: „Морам, и кренуо је ка замку. Учинило му
се да је чуо старца да је још једном викнуо за њим
-„Немој јој данас ништа рећи“.
Бела је ушао и рекао жени да се замак продаје на
јавној лицитацији.
Ћутао је једно време, а затим му је пришла,
погладила по образу и пољубила у око. Те исте ноћи,
када је Бела заспао Ема се искрала из постеље,
попела на највишу кулу замка, полила се бензином и

Када се пренуо из размишљања, угледао је једног
веома старог човека који је ходао око фонтане замка
и пажљиво брао неке траве. Нешто је тихо мрмљао
као да гата. Бела му је пришао и упитао га шта ради на
његовом имању. Старац га је погледао својим мутним
погледом и одговарио му: “Сакупљам биље које
осећа да ће се догодити несрећа, справљам од њега
чај и лечим болне људске душе. Немој јој данас ишта
рећи“. Бела Ботка је, не знајући зашто, одговорио

запалила. Изгорела је брзо и од ње није остало ништа,
чак ни пепео. Остало је само неколико праменова
плаве косе, које су попут венчанице смрти дуго
облетали око замка.
Од тога августа 1938. године, небом су сваке ноћи
шарале звезде репатице, подсећајући на тужни
ватромет, или на опело неба. Бела Ботка је одмах
након тога напустио Капетаново.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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„Дубље од свега оног што
обично
називамо
љубављу,
постоји
простор
страсне
интиме, постоји домен пресека
два бића“, каже Зоран Пеневски,
аутор романа „Поноћ у њеним
рукама“. Тим простором у којем
љубав поприма све оне облике у
којима остаје разумљива једино
онима којима и припада, бави
се ова необична љубавна прича
која, чини се, преиспитује све док
ипак неупитно остаје на страни
двојине.
Зоран Пеневски (1967), писац,
сценариста и преводилац, аутор
је романа „Сара и заборављени
трг“ (Лагуна, 2016), „Будимир и
ретке врсте“ (Креативни центар,
2013), „Лектор“ (СКЦ Нови Сад,
2015), „Трагови одсуства“ (Океан,
2008), „Мање важни злочини“
(стипендија Фонда „Борислав
Пекић“, Океан, 2005), „Фламански
месечар“ (Матица српска, 1997) и
збирке прича „Историја стомака“
(приче о Гогољу, Беографити,
1999).
Са
Ивицом
Стевановићем
коаутор је првог српског графичког
романа „Љубазни лешеви“ (СКЦ
Нови Сад, 2004; Комико, 2011),
објављеног и на енглеском језику
као „Kindly Corpses“ (ChiZine, 2016),
графичког романа „Лексикон
ликовних легија“ (СКЦ Нови Сад,
2005) и стрип-албума „L’Anatomie
du Ciel“ (Les Humanoides Associès,
2006). Написао је сценарија за
стрип-албуме
„Корпоративни
пандемонијум“
(цртеж
А.
Золотић, Бесна кобила, 2015;
награда УЛУПУДС-а за стрип
године), „Des Rivierès sur les
Ponts“ (цртеж Г. Јосић, Delcourt,
2004), „Филип и Олга – књишки
мољци“ (цртеж Душан Павлић,
Сyстем Цомицс, 2012; награда
на Салону стрипа у Београду
2012. године; проширено издање
Олга и Филип – књишки мољци,
System Comics, 2016). Приредио је
књигу занимљивости из историје
почетака „Први у Србији“ (Лагуна,
2016), збирку вицева „Да пукнеш
од смеха“ (Креативни центар,
2012) и приредио и дизајнирао
илустровани избор из дела
Мирослав Антића „Ту где почиње
небо“ (Стилос Арт, 2011).
Објављивао је приче, текстове,
приказе, критике и есеје (о
књижевности, стрипу, музици,
илустрацији и др.) у часописима
Свеске, НИН, Време, Вечерње
новости, Данас, Арт 032, Квадарт,
Књижевна реч, Реч, Повеља,
Детињство, Летопис Матице
српске, Ритам итд. Превео је више
од педесет књига (са енглеског,
немачког и македонског језика),
а уредио више од сто издања.
Радови су му превођени на
енглески, француски, холандски и
македонски језик.

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ
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ЗОРАН ПЕНЕВСКИ:

„ИСПОД СИВЕ СВАКОДНЕВИЦЕ ЈЕ
МРЕЖА НАДЕ И ТАЛЕНТА“
Пре неколико месеци објављен
је ваш нови роман „Поноћ у њеним
рукама“. У основи, он је прича о љубави,
„Нико неће рећи да је злочин друштвених моћника
али оној која почиње тек када прођу
у томе што је многима одузета могућност живљења
страст и заљубљеност, „та биолошка
према својим способностима и нико неће одговарати за
варка која служи продужетку врсте“?
- Једно је живети с неким, а друго бити
то што је пристао уз већину која је другима ограничила
с неким. Дубље од привлачности, секса,
животне изборе и потребе“
вољења, свега оног што обично називамо
љубављу, постоји простор страсне
интиме, постоји домен пресека два бића.
О том неуништивом, опчињавајућем делу
саживота хтео сам да говорим у „Поноћи“
јер је он увек критичан моменат, моменат
кризе зато што тада преиспитујете своје
темеље. А изазови свакодневице, ма како
банални били, јесу они који поткопавају
испреплетеност два бића. Отуда овај
роман захтева стрпљење јер ће вас на
тренутке очарати, понекад изнервирати,
ударити вас или омамити, односно – неће
вас оставити на миру. Ако није потресна,
књига нема смисла.
Истовремено то је и прича о Србији
(и Панчеву) у последњој деценији
двадесетог и у првим годинама
двадесет и првог века. Колико је
друштвено-политички контекст овог
времена одредио генерације које су у
њему стасавале, појединце и љубавне
парове који су у њему изграђивали
своје животе?
- Јасно је да је овде реч о пару који је већ
одговорио на питање да ли треба остати у
Србији или отићи. Нико неће рећи да је
злочин друштвених моћника у томе што
је многима одузета могућност живљења
према својим способностима и нико неће
одговарати за то што је пристао уз већину
која је другима ограничила животне
изборе и потребе. Истовремено, припадам
генерацији која је крива зато што то није
променила. Али ако је то константа овог
простора, онда не треба да чуди и сам крај
романа. Наиме, протагонисти обећавају
да ће једно другом бити важнији од свих
будућих насртаја стварности, али то раде
управо 12. марта 2003. Атентат на Ђинђића
је ту само парадигма трајне друштвенополитичке паланке.
Иако углавном прљаве и оронуле, исплативости, па друштво није у стању да
панчевачке улице у вашем роману схвати нити да замисли све вредности дела
умеју и пријатно да изненаде, на графичке нарације.
пример понеким графитом о срећи?
Аутор сте дечијих романа „Сара
- Испод сиве свакодневице постоји и заборављени трг“ и „Будимир и
мрежа наде и талента. У сваком добу ретке врсте“, као и уредник издања за
постоји креативност која чува дух и која децу у Лагуни. Које су специфичности
се истовремено опире бахатој глупости. књижевности за најмлађе и како бисте
Верујем у те поетске
оценили савремену
оазе и трудим се да
домаћу продукцију
„У
сваком
добу
постоји
их посвуда видим и
намењену деци?
откријем. А ако их креативност која чува дух и - Мислим да је
нема, трудим се да их опире се бахатој глупости“ домаћа продукција
домислим.
за децу и младе
Аутор
сте
врло занимљива, можда и најузбудљивији
сценарија за неколико стрип-албума део српског издаваштва. Нажалост,
и коаутор два графичка романа, а у куповна моћ становништва представља
роману „Поноћ у њеним рукама“ је ограничавајући фактор да на тржишту
и мали омаж стрип јунаку Зигомару. буде више изазовнијих и оригиналнијих
Како видите позицију стрипа у домаћој издања. Нарочито ми је криво што се
култури данас и да ли су млађе не види сав потенцијал великог броја
генерације, како се то често верује, изузетних домаћих илустратора. Верујем
заиста мање заинтересоване за стрип да је потребно мало да би дошло до бисте препоручили ову књигу?
- Књига је и била замишљена као
од неких претходних?
експлозије ове врсте издаваштва. Наравно,
- Стрип је постао
и у овом сегменту су валидан пресек маштовитости дечака и
културно вреднован
потребни уредничка девојчица у овом тренутку, као скуп на који
можемо да се позовемо кад говоримо или
без обзира на то што „Изазови свакодневице свест и знање.
код нас не постоји
К р а ј е м кад будемо говорили о дечјој имагинацији
поткопавају
богата продукција.
прошле
године, ове деценије. Зато ова књига може деци да
Такође, у свакој испреплетеност два бића“ након
конкурса буде саговорник са вршњацима и зато је
генерацији постоји
„Најчуднија књига погодна за све који се баве образовањем
довољан број појединаца који ће стрип на свету“, Лагуна је објавила истоимену и васпитањем деце, од самих родитеља
одржавати у домаћој јавности и култури, књигу, састављену од скоро педесет до психолога и наставника. Наравно, не
и то није проблем. Штета је само што је литерарних и ликовних радова деце треба да је заобиђу сви који истински воле
за уметнички квалитетнији стрип број од 7 до 15 година. Шта је овај конкурс књижевност.
Т.С.
конзумената и даље испод границе открио о најмлађим читаоцима и коме
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ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ВРШАЧКИХ ГИМНАЗИЈАЛАЦА

АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ
ТРЕЋИ МАТЕМАТИЧАР У СРБИЈИ

Ученици Гимназије „Борислав
Петров Браца“ настављају да
нижу успехе на такмичењима
у знању и умећу. Најнови
успех остварио је Александар
Ђорђевић, вршачки гимназијалац
одељења 3/1, освојивши треће
место на 60. Државном такмичењу
у математици ученика средњих
школа. Ово престижно надметање
најбољих српских математичара
одржано је на Машинском
факултету, у Београду, у суботу 10.
марта. Ментор Ђорђевићу била је
професорка Љубица Ранков Пеин.
-Александар
је
током
школовања показивао афинитете
према математици и физици и био
је веома успешан на државним
такмичењима из ових области,
каже Тамара Пешић, директорка
Гимназије „Борислав
Петров
Браца“. Александра, крајем марта,
очекује и државно такмичење из
физике. Поносни смо на њега и
верујемо да неће изостати успех
ни на овом такмичењу.
Према речима директорке, ове

године Александар је учествовао
на „Турниру младих физичара
Србије“. Његова екипа прошла је
у финале овог турнира које ће се
одржати марта месеца у Београду.
Њихов ментор је Стефан Шушњар,
студент
Електротехничког
факултета
и
предавач
у
Регионалном центру за таленте из
Панчева.
-Гимназија наставља своју
традицију у смислу одговорности
развијања способности и подршке
према афинитетима сваког нашег
ученика, наглашава директорка
Пешић. Када се у правом тренутку
препозна
интересовање
и
потенцијал успех је неизоставан.
Колектив Гимназије заслужује
све похвале за свој рад. Професори
дуги низ година предано улажу
своје знање и квалитетом рада
утичу на младе људе. Због тога
Гимназија представља установу
која је основа интелектуалног
напретка младих.
Ј.Е.

Александар Ђорђевић са менторком професорком Љубицом Ранков Пеин
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ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО НАЈОДЛИКОВАНИЈОЈ СРПСКОЈ ХЕРОИНИ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „МИЛУНКА
САВИЋ – ОРДЕЊЕ И ОЖИЉЦИ“

Поводом стогодишњице од
завршетка Великог рата, Мала школа
„Бранко Радунковић – Воља чини
чуда“ у петак, 16. марта од 19 часова
у Духовном центру „Свети Теодор
Вршачки“ организује вече посвећено
српској хероини Милунки Савић. Том
приликом биће одржана промоција
књиге „Милунка Савић – ордење и
ожиљци“, аутора Милана Богојевића.
Поред аутора, у промоцији
ће учествовати и издавач Маја
Ковачевић („Глас Србије“), као
и новинари Марко Јеремић и
Михаило Меденица. Присутнима
ће се обратити и Александар
Добросављевић,
представник
вршачке
подружнице
„Савеза
потомака ратника Србије 1912 –
1920“. У драмском делу програма
учествује Драгољуб Влаховић,
а у музичком хор „Распевани
професори“ и група певача „Исток
Десет“.
„Милунка Савић није била само
велики херој, била је и предана мајка
и велики хуманиста. Одшколовала
је више од тридесеторо туђе, махом
сиромашне деце из свог родног
краја, а имала је веома скромна
примања. Интересантан је и податак
да је поред своје биолошке ћерке
Милене, усвојила још две ћерке.
Управо у овим Милункиним делима
пронашао сам везу и симболику са
Мајом Ковачевић, издавачем, јер
– Маја је мајка једанаесторо деце.
Чврсто верујем да би се и Милунка
сложила са мном“, истакао је аутор
књиге Милан Богојевић.

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

„КЊИЖЕВНИ КАРАОКЕ“ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ

ЧИТАЊЕ ОМИЉЕНИХ СТИХОВА
У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

У среду, 21. марта од 18 часова
Удружење „Тачка сусретања“ поводом
Светског дана поезије приређује
несвакидашње вече под називом
„Књижевни караоке – јавно читање
омиљених песничких књига“.
Овим сусретом сви љубитељи
поезије, како млађи, ученици основих
и средњих школа, тако и они старији,
моћи ће да се представе кроз стихове
омиљених аутора. Литература као
огледало нашег битисања је једна
од идејних нити циклуса „Књижевни
караоке“ који ће се овим поводом

покренути. Циклус јавних читања
омиљених књига одвијаће се једном
месечно у „Салону код Порте“ (Змај
Јовина 16, Вршац).
Ученици у вечери биће ученици и
њихови ментори из основних школа:
„Јован Стерија Поповић“, „Младост“,
„Олга Петровић Радишић“, „Вук
Караџић“, као и Пољопривредне
школе, Гимназије „Борисав Петров
Браца“, ШЦ „Никола Тесла“ и Хемијско
– медицинске школе. За музичке
пасаже биће задужена Јана Томић,
гитара, ученица Музичке школе „Јосиф

Маринковић“, а модератор вечери
биће професорка књижевности
Станислава Плећаш.

ВАУ „АРС“ СЕ ПРЕДСТАВИО НА 9. ЕВРОПСКОМ ФЕЈСБУК ПЕСНИЧКОМ ФЕСТИВАЛУ

ВРШЧАНИ НА ФЕСТИВАЛУ ВИРТУЕЛЕ ПОЕЗИЈЕ

Чланови Вршачке афирмације
уметника (ВАУ) „АРС“, Верица Преда
Превера, Еуђенија Балтеану, Јасна
Крсмановић, Дејан Ђорђев и Николина
Нина Бабић учествовали су на
дводневном 9. европском фејсбук
песничком
фестивалу,
одржаном
прошлог викенда на новосадском
Међународном
сају
књига,
у
организацији Банатског културног
центра и Новосадског сајма.
Фестивал
сваке године окупља,
у виртуелном и стварном свету, око
500 песника из двадесетак земаља
који своје стваралаштво представљају

на друштвеној мрежи фејсбук. Циљ
Фестивала је да виртуелну песничку
комуникацију ових аутора претвори у
стварну гостовањем на Новосадском
сајму. Ипак, они поетски ствараоци који
нису били у могућности да присуствују
Фестивалу, своје учешће су пружили
виртуелним путем, преко фејсбука,
постављањем своје ауторске песме на
фејсбук страници Фестивала.
Према речима организатора, овај
фестивал представља поезију „као
универзалну творевина људског духа
која не признаје границе и баријере
између песника, нација, држава и језика“.
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ
Источно од Вршца, на око 10 км,
налази се манастир Месић, један од
најстаријих манастира у Јужном
Банату. Удружење љубитеља старина
“Феликс Милекер” и “Вршачка кула” у
овом и наредном броју доносе причу о
једној од најзначајнијих знаменитости
Вршца и о малопознатим легендама
о њеном настанку. Материјал је
припремио и обрадио господин Тамаш
Фодор.
Како су писани документи за време
Турака уништени, порекло манастира
Месића и време оснивања не може
се са тачношћу утврдити. Прве
поуздане податке о манастиру имамо
у катастигу Пећке патријаршије из
1660. и 1666. г. Пре ослобођења од
Турака помиње се Месић као седиште
вршачког епископа 1694. године.
Манастир је јако страдао у време
протеривања Турака из Баната 1716.
г. Отада Месић се све чешће јавља у
писаним документима. Сачуван је опис
манастира од 14. августа 1775. из кога
се види да се одмах по одласку Турака
приступило обнављању манастира
Месића. Подаци о манастиру дати
у овом опису сведоче о разлици
данашњег комплекса манастирских
зграда у односу на тадашње стање.
Манастир је обухватао цркву,
просторије за становање и економске
зграде:
“Црква дугачка 9,5 хвати, широка 4
хв., висока 5 хв. На средини труло на
четири ступца, на трулу 8 прозора.
Пред црквом сазидана припрата од
камена и цигле, некречена. Звоник од
дрвета. На цркви 4 прозора. Црква
покривена шиндром”.
1788. године је избио турски рат.
Поново је Месић страдао и поново
је руинирана црква обновљена. Том
приликом, године 1798., сазидан је и
нов звоник уз цркву. 1816. манастирске
зграде још једном су страдале од
тешких временских непогода.
Црква је живописана. Године 1949.
извршено је откривање фресака испод
уљаних композиција из вероватно
1840. г. У цркви има два, а можда и више
слојева фресака. Фреске из 1743. радили
су зоографи Петар и Антоније, а има
и остатака фресака много старијег
порекла.
При крају Првог светског рата у
време социјалних превирања манастир
су напали становници села Месића.
Калуђери су протерани, манастир
оскрнављен и опљачкан. Уништене су
вредне уметничке слике, а библиотека
и архива су опустеле. Године 1932.
епархија банатска преузима обавезу
враћања духовног живота и бригу
о њему до данас. По завршетку
Другог светског рата, схвативши
значај архитектуре и сликарства,
стручњаци су омогућили да манастир
Месић буде уврштен у ред најстаријих
цркава и културно - историјских
споменика наше земље.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 062/82548-51 и 061/49-49-252.
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. 060/03-02-111.
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.
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. 064/51069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77m2 и 67 m2,
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.
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације на
телефон: 013/805 117.
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 кућа у центру града,
одмах усељива, 170 m² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог октобра
83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем
намештен
стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74 m²,
налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу за
Мало Средиште, 500 м од раскрснице
за Средиште и бурад за ракију и
вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од 75
m² у центру Новог Сада, код Футошке
пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са

комплетном инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на
уласку у Јабланку, воћњак,
виноград,
градска
вода,
телефон, базен за кишницу,
легализовано, поред асфалтног
пута погодно за пчеларе. Тел.
013/830-716.
Продајем стан од 110m²
на два нивоа на Војничком
тргу, комбиновни петокрилни
орман са 4 фиоке, тросед на
развлачење, тв „Самсунг“ екран
52 цм, исправан. Тел. 064/19-09791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 m²
у Вршцу. Повољно. Тел. 063/80557-85.
Продајем кућу испод
„Виле брег“, приземље плус
два спрата, струја, вода,
плин, канализација, плац 5
ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738
и 063/83-64-330.
Воћњак са викендицом у
Думбрави на продају. Површина
13 ара а викендица од 40
квадрата плус поткровље. Има
вода и струја. Тел. 064/27-17-446.
Продајем
гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 060/740-1210.
Продајем спратну кућу
са гаражом са плацем 700m².
Тел.837-631 и 064/280-56.
Хитно продајем кућу
у Избишту са комплетном
инфраструктуром. Тел. 064/39062-76.
Продаје се приземна кућа
од 120 m², на плацу од 7 ари са
улазом из две улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.
На продају двособан стан
86 m² и два и по ланца земље
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац, потез Кевериш. Тел.
062/511-751.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
2
m , 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.

Продајем пољопривредно
земљиште КО Уљма потес „Доње
ливаде“ пар. бр. 7893, друга
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма
потес „Велика бара“ (Локва) пар.
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и
55m², КО Павлиш потес „Белуцае“

Број
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пар. бр. 1452, друга класа, 74
ари и 98m². Тел. 062/133-09-79.
Продајем стан од 46 m² у
центру Вршца (С. Немање) И
издајем гарсоњеру опремљену
у центру града. Тел. 061/249-1161.
Продајем или мењам за
Београд или Нови Сад спратну
кућу сутерен, високо приземље
и спрат, почетак Борачке
улице, 200 m², плац 5 ари,
вода, гас, струја, канализација,
укњижено. Тел. 064/897-46-35.
На продају спратна кућа на
плацу од 700 m². Тел. 013/837631- и 064/280-58-62.
Продајем
дворишну
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора
(поред Комерцијалне банке)
Тел. 062/582-616.
Кућа, хитно, изузетно
повољно, ул. Кајмакчаланска,
10 мин до центра. Стамбени део
77 m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура, за становање и
адаптацију. Сада фиксно 11.000
€. Тел. 062//157-6580 звати 18-20
часа.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 210 m²
на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
m², помоћне просторије 45 m² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-3399.
Продајем стан 43 m² у
центру Вршца, Реновиран, Тел.
833-478.
Кућу продајем, хитно,
изузетно
повољно
ул.
Кајмакчаланска 25, 10 мин
од центра. Стамбени део 77
m², плац 438 m², комплетна
инфраструктура, за становање,
одмах усељива и адаптацију.
11.000 € Тел. 062/157-65-80
Звати од 18 до 20 часова.
Купујем једнособан стан у
Вршцу. Телефон: 060 16-32-372
Продајем једнособан стан
43 m², приземље, средина,
Архитекте Брашована 8/2. Тел.
805-095.
У Јанову на продају две
куће једна до друге са плацом.
Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 m², плац 44 ара
(око 4.000m²) са воћњаком,
лешником, виноградом. Друга
је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око 110
квадрата) воћњаком, баштом и

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.

пољопривредним земљиштем
све укупно 5807 квадрата. Кућа је
легализована, (дневни боравак,
кухиња, две собе, остава,
купатило са wc и поткровље),
вода, струја и канализација. Има
пољски wc и бунаре. Налази се
на белоцркванском путу.Тел:
069/290-69-53
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе,
шиваћу
машину,
дечији
креветацм дрвени регал. Тел.
064/186-52-44.
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372.
Продајем кућу, изузетно
повољно, ул. Кајмакчеланска 25,
10 мин. До центра. Стамбени део
77 m², плац 428 m², комплетна
инфраструктура. За становање
и адаптацију. 11.000 еура. Тел.
062/157-65-80, звати од 18 до 20
часова.
Продајем кућу у Белој
Цркви, 249m2 и 10 ара плаца,
на лепој локацији. Могућност
разних комбинација, телефон
062-28-55-27
Купујем
два
ланца
пољопривредног земљишта у КО
Вршац за вечито. Понуду слати
на телефоне 013/28-39-237 и
064/451-24-75.
Продајем куће у Ритишеву
на парцели 12а и 23м², куће су
ограђена са помоћним објектима и
економским двориштем и великом
баштом. Тел.. 064/133-5159

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97m2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 m², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу за
ученице са употребом кухиње
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и
834-065.
Издајем
дворишну
намештену гарсоњеру, грејање
на плин, одвојен сат за плин
и струју, кабловска, интернет.
Центар, Иве Милутиновића 20.
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Издајем
комплет
намештену кућу 70 m2, са нус
просторијама, и великом
баштом на дужи период. Кућа
се налази у селу Потпорањ Тел.
060/0825-724.
Издајем
једнособан
намештен
стан
на
Омладинскком тргу, слободан
од 1. новембра. Тел. 063/42-0017.
Издајем
једнособан
намештен стан, дворишни и све
засебно, комуналије засебно.
Тел. 805-192 и 060/580-51-92.
Издајем
једнособан
намештен стан у Борчи, одлична
локација студентима из Вршца.
Повољно и коректно. Тел.
063/890-98-96.
Издаје
се
празнане
намештена кућа од 120 m² са
великим двориштем, гаражом
за ауто на углу улице Копаоничке
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.
Изнајмљујем
двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи

рок. Телефон 064-20-32-712.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Изнајмљујем
двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Тел. 064/20-32-712.
Жени са двоје деце
потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у
Маргити. Тел. 062/872-72-04.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или самицу.
Гарсоњера је прелепа а цена
повољна. Тел. 064/35-12-026.
Продајем или издајем
једнособни стан од 42 m²
на Војничком тргу, стан је
реновиран
и
комплетно
опремљен. Тел. 060/020-11-74.
Продајем једнособни стан
у центру површине 35 m² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или самицу.
Гарсоњера је прелепа, а цена
врло повољна. Тел.064/35-12026.
Нов лоkал за издавање
у ул. Жара Зрењанина бр. 77.
П=33m²са санитарним чвором,
велиим ал. Излогом и металном
роло решетом(заштита). Цена
150€. Тел. 064/123-17-56.
Издајем трособан стан,
полунамештен, слободан Тел.
061/117-51-92.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/5152-245.
Издајем пословни простор
у ул. 2.октобра у Вршцу, погодно
за магацин. Тел. 064/125-53-76.
Издајем
двособан
намештен стан у Београду,
у близини болнице ВМА.Тел.
062/403-127.

РАЗНО
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.
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.
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.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом за
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тастатуру на извлачење. У одличном
стању, као нов, повољно. Тел. 064/50829-29 и 060/333-34-41.
Помагала бих у кућним пословима.
Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним пословима.
Звати од 17 до 20 часова. Тел. 013/805385.
Продајем бетонске цеви за ћуприје
Ø 40х100 ком.4. Цеви су у Загајици. Тел.
065/25-79-100.
Продајем решо (плин/бутан) три
горионика, мало коришћен. Тел. 064/18652-44.
На продају трпезаријска витрина ,
кауч очуван, двосед, два јоги душека
мало коришћена, балконска врата
словенијалес са дуплим стаклом. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
Продајем машине од оштрачкокључарске радње. Повољно. Тел. 835738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА 80,
ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и бицикл
„Caprioli“ брдски 21 брзина. Тел. 062/88051-33.
Продајем комбиновани шпорет
(струја-плин) „Горење“. Повољно. Тел.
064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма идеале
са мадрацем за једну особу очуван
8.000дин. Бунду бр. 42, браон. Тел.
064/131-91-28.
Продајем брзомонтирајуће металне
реамовске скеле. Тел. 061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10-734.
Продајем кухињске елементе, дрвоиверица, доњи и висећи. Повољно. Тел.
064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и бијну
шаренолисну шефлеру висине око 1,5 м.
Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну плинску
грејалицу, плинску пећ Темпо 4, плински
бојлер, сто за дневну собу(дрвени),
гаражна врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка за
бебу (до 6 месеци) на батерије, седиште
за кола за бебу (до 6 месеци). Тел.
063/356-776.
Продајем емајлиране канте од 50 и
30 литара. Тел. 013/837-631 и 064/ 28-5862.
Продајем пржионицу за кафу
комплетна, са целом опремом.
Продајем кола опел омега, регистрована
до 10.7.2018. Тел. 065/452-33-37.
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461.
На продају женски бицикл црвене
боје, боца зе бутан велика,и палме старе
10 година Тел. 837-631 и 064/280-58-62.
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99.
Услужно радим дизајн, припрему за
штампу, слике по поруџбини. Повољно.
Тел. 069/62-66-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама домаће
послове и помагала старијим особама.
Тел. 069/62-66-99 – 013/835-129.
Продајем два гардеробна регала ,
један трпезаријски орман са стакленим
делом, стилски, дрвени. Повољно. Тел.
064/186-52-44.
Продајем електрични грил, роштиљ,
француски, 3000 W, температура
приликом печења до 300Сº, димензија
40х40цм, дебљина плоче 1цм. Тел.
063/8629-749.
На продају бутан боца 10 литара
пуна, 2 канте за маст од 50 и 30 литара,
бицикл женски црвени, балконска врата
дупло стакло потпуно нова. Тел. 837-631
и 064/280-58-62.
Хитно купујем стари цреп Потисје-

Кањижа тип-2, а поклањам полован
намештај: мадраце, кревете,
ормане, јоргане, кауче. Тел. 064/39062-76 Избиште.
Симпов француски лежај
„париска ноћ“ на продају. Одлично
стање, као нов. 220х180 цм. Цена по
договору. Тел. 060/333-34-41.
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776.
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
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631
и 064/280-58-62.
Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању потрошњу
горива. Цена 30€. Тел. 064/12317-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа
100, са електроинсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна
очувана лимена поклопца
мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago
vespe Px 200. Тел. 064/123-1756.
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€.
Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви , за грађевинаре. Тел.
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837-631 и 064/280-58-62.
На
продају
ораси
очишћени. Повољно. Тел.
064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и
чување деце. Тел. 061/67-10177.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси
очишћени
на
продају поивољно. Тел.
064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну
жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.
Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,
цена по договору. Телефон
065-57-15-014.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898

Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,
тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за
демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично
буре од 120 л.Тел 806-527.
Продајем велике фикусе.
Тел. 833-478.На продају два
хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37420.
Радио би домаћинске
послове у кући и око куће,
чистио олуке, као и остале
послове. Тел. 064/45-36-503.
Продајем ракијем ракију
од кајсије, шљиве, грожђа и
од виноградарске брескве.
Тел. 065/2-579-100.
Продајем
санке
изузетан квалитет, велика
носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе,
срвене,плаве,зелене.
Тел.
065/529-36-02.
Дводелна
судопера,
комбиновани креденац за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два
сточића за телевизор, комода
за постељину. Тел. 061/18-44316.
Све поправке у кући из
грађевинског дела (кров,
зидање, бетонажа, фасада,
малтерисање)
вршим
повољно и квалитетно у року.
Тел. 061/265-62-04.
Продајем
телевизор
„Самсунг“ цена по договору.
Тел.
065/571-50-14
или
013/835-105.
Продајем кауч, дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали
прозор 60х60 са шалоном два
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.

Продајем
фрижидер,
балоне за ракију(обучени),
кауч, викендицу на ватинском
путу. Тел. 806-158.
Продајем пола ланца
земље код Шинтераја. Цена
по договору. Телефон 063- 8826-144.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
Откупљујем орах у љусци и
језгру. Тел. 063/257-823.
Повољно
продајем
јечам и тритикал за стоку,
некоришћену гуму за ладу
„Браум“ 165х80х13, пећ на
чврсто гориво и плин, домаћу
свињску маст, мали сто за
дневну собу, очуван трокрилни
прозор са ролетнама. Тел.
064/04-75-490.
Продајем : 4 кауча, сто са
4 фотеље, ормане за одела,
комп. Сто, комоду, тепихе, пл.
шпорет, 2 витрине, машину
за шивење, веш машину. Тел.
013/834-891.
Пекарске пећ за продају.
Тел. 064/197-90-69.
Продајем
очувану
тракторску приколицу, марке
„Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72.
Продајем дечија колица,
тепих стазу, бојлер „Тики“,
цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем кровни носач
за кола, буре за нафту од 200
литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124
Тражи се брачни пар без
деце, који ће неговати старицу
(76) доживотно, у селу Велики

Гај. Оставиће им солидну кућу
и 6 ланаца земље. Тел. 809-184.
Продајем зидну панел
грејалицу на струју. Цена
3.000,00. тел. 060/740-12-10.
Оглашавам
неважећом
личну карту на име Сорин
Чинч, Вршац, Никите Толстоја
78.
Оглашавам
неважећом
радну књижицу на име Сорин
Чинч, Вршац, Никите Толстоја
78.
Продајем
хармонику,
мотор томосм, сто и столице,
огледало са ормарићима
за купатило, туш кабину,
хармоника врата, витафон и
решо на плин. Тел. 065/803-1606.
Продајем кућу од 53 м² са
помоћним објектима 121 м
², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-8668

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
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 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
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.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене боје,
аутоматски мењач, регистрован,
мало прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за седиште,
аларм, церада, Хитно. Цена
650€. Тел. 064/510-50-66.
Ланчија- ТЕМА, дизел,
исправна у возном стању, није
регистрована. Тел. 060/74-01210.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАЛАЊ ЂОРЂЕ
МЛАЂА
12.3.2012-12.3.2018.

Шест година
твог вечног мира.
Успомене урезане у срцу не дају сећању да
избледе.
Данас једино знам да у свакој срећи
која ме је понела и тузи која ме је сломила
увек и само ти си недостајао.
У мислима с тугом
супруга Љиља
са децом и унучићима

ДУШАН ХЕЂЕШИ

Време не лечи све. Године пролазе, бол и патња су све јачи.
Бол није у речима и сузама, већ у срцима и душама нашим у којима ћеш
Ти увек живети и бити вољен.
Твоји Бугарчићи.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 36, БРОЈ 851, 30. МАРТ 2012.

МЕДАЉЕ ВИНОФЕСТА
НАЈБОЉЕ „КАПЉИЦЕ“

Осим изложбе на којој су се представили излагачи у великој
сали хотела Србија, организовани су бројни пратећи садржаји.
Најзанимљивији је, свакако, био је вински бал који су увеличали
витезови вина, где се, уз песму, величало, али и дегустирало ово
традиционално пиће богова. Улазница за вински бал била је
2.000 динара, а за посетиоце винофеста и купон за учествовање
у наградној игри , а организатор, ТОВ, потрудио се да припреми
бројне награде.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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 (113)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ

Вршац се заузима и добија права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са
Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести.

-Винофест је све богатији и учесницима и посетиоцима, а ове
године представило се шездесет излагача, што је у односу на прошлу
годину двадесет одсто више, каже Татјана Палковач, директорка
Туристичке организације Вршац, организатора Винофеста. Уз
домаће излагаче, дошли су и винари из Мађарске, Румуније,
Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине,
а ове године имамо и вина из Украјине.
Више од стотину узорака предато је на анализу, а крајњу оцену
дао је жири чији су чланови еминентни стручњаци, званично
регистровани као оцењивачи вина од стране Министарства
пољопривреде и запослени у вршачкој Енолошкој станици. Вина су
подељена у у четири категорије: бела, црвена, дезертна и розе.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 36., БРОЈ 851, 30. МАРТ 2012.

ВИТЕЗОВИ ВИНА

Вински фестивал не може се замислити без витезова вина
чији је основни задатак да преносе глас о квалитету и лепоти овог
божанског пића. Вршачки витезови вина били су добри домаћини
својим колегама, члановима других винских редова...
- Није вино само пиће, вино је нешто више од тога, каже Никола
Цуцуљ, велики мајстор Банатског винског реда Свети Теодор чија је
престоница Вршац. Не пишу витезови научне радове на тему вина,
наш задатак је да едукујемо људе да уживају у овом пићу, како да
препознају квалитетно вино, да научне како и из какве чаше се које
вино пије... Посебно ми Вршчани, који живимо у граду вина, треба да
знамо и да владамо винском културом. Витезови вина имају задатак
да чувају своје краљевство, а наше краљевство су бројни подруми и
благо које се у њима чува - вино.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Стигнувши на ово место, дочекују госте
највећом свечаношћу, а Стеван Пиеркер, онога
времена камералнi управник, поздрави их
кратком беседом. Затим се, што је киша била,
склоне гости у спремљене просторије управног
звања. Тек што краљ у собу уђе, запита нека
девојка, може ли изаћи пред краља. Кад је
изведоше пред краља, овај је запита шта жели.
Она пак замоли слободно Њ. Величанство, за
милост њеном младожењи, Петру Ајсингеру,
који у војсци служи, да би га од солдачине
ослободио, и да би се они могли венчати.
Милостиви владар одобри јој молбу.
Излазио је пре краља Karl Diez de Aux,
показујући своју диплому, о којој се Њ.В. уверило
да није погрешна, и молећи да се она угар.
државним сабором иматрикулира. О томе, како
га је краљ ободрио, поднесе он јошт исте године
октобра месеца молебницу Њ. Величанству. И
најстаријем сину Јована Хермана, који је спасио
Вршац од Турака у последњем турском рату,
дозволи се да изађе пред Њ.Величанство.
Краљ одседне владици Петру Видаку.
Идућег дана, 9. октобра пре подне, проведе
госте Хидвегије по најживљим улицама. Они
видеше р.к. парох.цркву и за њом лежећу
немачку школу- која онда имађаше два разреда
и два учитеља и у којој су пре подне старији
а по подне млађи ученици обуку примали православну саборну цркву и т.д.
У подне држао се у повећем локалу управног
звања, велики ручак. Млади трговци служили
су јелом. Народ је кроз салу пролазио, да види
краља.
Тога дана, тако значајног по напредак Вршца,
потписано је највише решења, којим се Вршцу
даје степен слободне вароши. Оно овако гласи:
„С обзиром на значајне услуге које је стекла
општина камералног тржишта Вршца својом
непоколебљивом верности и привржености
као и не мањим жртвама принетим разног
времена мени и држави, налазим се побуђеним,
да је подигнем на степен слободне краљевске
вароши. У ту цељ жеља ми је, да се привилегија
одмах изда, како се поменута општина са
спахилуком, камералним ераром, погоди,
обавезна плаћања измири и остале своје нове
одношаје по постојећим наредбама уреди. Ради
тога изаслаће се на лице места, споразумно
са дворском комором, особена политично камерална комисија. Уједно опуномоћавам
угарску дворску канцеларију, да може
1)
L. Ilič: Historische Skizze der kaiserl – königl.
Militärkommunität Pancsova; Pancsova 1855. str.44.

наименовати политичног комесара. Угарској
канцеларији спада у дужност, да се заједничком
дворском комором одмах предузме нужне
мере. Како би се овај мој налог што пре извршио.
Вршац, 9. октобар 1817.
Фрања с.р.“
Тим је постао тај дан по Вршац даном
рођења његова ослобођења од јарма телесног
сервитута десетка.
Још тог дана пре подне отпутоваше високи
гости за Панчево, праћени благословом
становника, који добише највеће благо, слободу.
У Панчево стигоше 11. октобра. 1).
Да би објаснили финансијске прилике
онога доба, наводимо овде годишње плате
мађистратског особља и општинских учитеља
од год 1812.: у готовом Општински кнез 300
ф, градоначелник 150 ф, 6 сенатора по 100 ф
(600ф), I. бележник у готовом 300 ф, жита 36
меци, кукуруза 12 меци, 8 хвати дрва и 1 хват
сена, II. бележник у готовом 200 ф, 20 меци жита,
6 меци кукуруза и 6 хвати дрва...
Укупно 4340 ф. 203 меци жита, 24 меци овса,
50 меци кукурза, 93 ½ хввати дрва и 5 хвати
сена.2).
Како је Вршац постао привилегисаним те и
независним местом са правом држања вашара,
одмах се опажа у животу му бујнији знаци.

2)

Списи од год.1812.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ВАУЧЕР СА ОЗНАКОМ „ЗАУВЕК“

АВИОКОМПАНИЈА ПРИХВАТИЛА КАРТУ
СТАРУ 20 ГОДИНА

Америчка авиокомпанија „Јунајтед Ерлајнс” прихватила је као
валидну путничку авио карту стару скоро 20 година.
Џон Вокер из Гринсбора, града у америчкој савезној држави
Северна Каролина, пронашао је у јануару у фиоци испод свог кревета
авиокарту за лет на релацији Нешвил – Сакраменто са датумом 31.
децембар 1998. године, пише „Индепендент”.
Карта је купљена, испричао је Вокер, за путовање у Сакраменто на
венчање рођака, заказано за 2. јануара 1999. године.
Међутим, он није могао да оде и затражио је да му се карта
рефундира.
Из авиокомпаније су му одговорили да новац за карту не може
да му буде враћен, али да може да је искористи за неки будући лет у
истој вредности.
„Одложио сам је, јер нисам имао намеру ускоро нигде да путујем”,
рекао је Вокер.
„И потпуно сам на њу онда заборавио”, рекао је он.
Тражећи нешто друго испод кревета, скоро 20 година касније,
Вокер је нашао авиокарту и писмо „Јунајтед ерлајнса”.
У писму је стајало да карту може да искористи на свим домаћим
летовима „заувек” те је одлучио да провери важи ли то „заувек” и
данас.

Иако је авиокомпанија прогласила банкрот 2010. године, из те
компаније му је речено да ће му, пошто је његов случај јединствен,
признати ваучер.
Он још увек чека на ваучер од 378 долара, који сада вреди 571
долар због инфлације, пише „Индепендент”.
Извор: Политика

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Човек по имену Уве,
Фредрик Бакман

2. Е баш вам хвала, Марко Видојковић
3.Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић
4. Дигитално злато, Натанијел Попер
5. Митови и легенде, Владета
Јанковић

НОВО ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ТЕРОРИСТИЧКЕ ПРОПАГАНДЕ

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У
БОРБИ ПРОТИВ ЕКСТРЕМИЗМА

Борба за откривање и уклањање екстремистичких видео
материјала са интернета добила је ново оружје – вештачку
интелигенцију за скенирање хиљада снимака.
Милиони снимака се каче на интернет сваког дана, тако да је
компанија „ASI Data Science” из Лондона развила алгоритам вештачке
интелигенције направљен да препозна видео материјал неке
екстремистичке групе.
„Модел који смо направили је истрениран да тражи низ суптилних
сигнала који се налазе на снимцима, а који му омогућавају да направи
разлику између пропаганде ИД-а и свих других видео снимака на
интернету”, рекао је директор компаније Џон Гибсон.
Модел је направљен тако да платформе могу да га користе
као филтер док се снимци постављају (аплоудују), и да уклони
пропагандни материјал пре него што буде постављен на интернет,
рекао је Гибсон.
То је важно, јер се верује да пропагандни снимци терористичке
групе Исламска држава, помажу у радикализацији неких екстремиста.
„Истраживање министарства унутрашњих послова показује да
се више од хиљаду различитих екстремистичких снимака тренутно
налази на 400 платформи, тако да иако Гугл и Фејсбук то реше
преко ноћи, тај садржај ће и даље бити доступан преко интернет

претраживача на 398 различитих платформи”, објашњава генерални
директор компаније.
Очекује се да ће британска влада поклонити овај софтвер
платформама на којима се тренутно налазе екстремистички снимци,
пренео је Глас Америке.
„ASI Data Science” истиче да би њихов софтвер омогућио једној
особи да контролише све видео садржаје, који се аплоудују на Јутјуб
или Фејсбук у једном дану.
Извор: Политика
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Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica
Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija

трикови,

Група

2.Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај
3.Истражујте,
експериментишите,
откривајте свет науке, Ана Клејборн
4. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
5. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Џаџ и Ендру Џаџ

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
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ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 16. КОЛО
ОФК Вршац - Слога 			
ЖАК - Пролетер 			
Војводина 1928 - Јединство (НБ)
Јединство (БК) - Слобода (НК) 		
Козара - Бегеј 				
Будућност - Кикинда 1909 		
Раднички (К) - Полет 			
Раднички (С) - Младост (О) 		
1.ОФК Вршац
2.Кикинда 1909
3.Козара
4.Слобода (НК)
5.Војводина 1928
6.Младост (О)
7.Јединство (БК)
8.Будућност
9.Пролетер (-1)
10.Слога
11.Раднички (К)
12.Бегеј 		
13.ЖАК 		
14.Јединство (НБ)
15.Раднички (С)
16.Полет

16 11 3
16 10 4
16 9 4
16 8 4
16 8 3
16 7 4
16 7 3
16 7 3
16 6 3
16 6 1
16 5 3
16 5 3
16 5 2
16 5 2
16 3 5
16 2 1

2
2
3
4
5
5
6
6
7
9
8
8
9
9
8
13

3:0
0:2
2:0
1:1
6:0
1:1
4:1
1:2
36
34
31
28
27
25
24
24
20
19
18
18
17
17
14
7

ПОБЕДОМ У ПРВОМ ПРОЛЕЋНОМ КОЛУ ОФК ВРШАЦ ИЗБИО НА ЧЕЛО ТАБЕЛЕ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

БЕЛИЋ ВОДИ НА ВРХ
ОФК ВРШАЦ – СЛОГА 3:0 (2:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца
400, судија: Срђан Бјелош (Зрењанин)
7, стрелци: Белић у 41. и 44, Радосављев
у 89. минуту, жути картони: Лукић (ОФК
Вршац), Прица, Црногорац (Слога)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Лукић, Бељин, Радосављев, Војводић,
Белић (од 73. Станковић), В. Благојевић
(од 70. Михајловић), Крачуњел, Тошић,
Балан (од 60. Радак)
СЛОГА: Загорац, Керкез, Прица, Олђа,
Селаковић, Лазаревић, Црногорац
(од 46. Недимовић), Стефановски,
Ангеловски (од 75. Цветићанин), Коруга,
Савков (од 64. Спремо)
У првој првенственој утакмици са
новим именом Вршчани су забележили

убедљив тријумф у комшијском дербију
против Слоге и пробили се на врх
табеле. Играч одлуке био је луцидни
голгетер Данило Белић, који је у два
потеза у првом полувремену решио
питање победника. Гости из Пландишта
су надахнуто почели и били потпуно
равноправан ривал у првих пола сата
игре, али су се енергетски потрошили
и остали без “горива” већ у финишу
првог полувремена. Лазаревић је имао
прву прилику на утакмици, али није
искористио шансу да после продора
са леве стране, из изгледне прилике,
доведе Слогу у вођство. Вршчани су
имали велику предност у поседу лопте
и темпом ломили отпор ривала који је

ПФЛ ПАНЧЕВО 16. КОЛО
Црвена звезда – Долина 		
Раднички (Б) – Југославија 		
Војводина (ЦЦ) - Јединство Стевић
Стрела - Јединство (В) 			
Вултурул - Слога (БНС) 			
Дунав - БАК 				
Војводина (Цр) - Борац (Ст) 		
Војводина (С) - Партизан (У) 		
1.БАК 		
16 13 1
2.Долина
16 12 2
3.Борац (Ст)
16 10 4
4.Партизан (У)
16 9 3
5.Слога (БНС)
16 8 1
6.Војводина (Цр) 16 7 3
7.Раднички (Б)
16 7 2
8.Стрела
16 6 5
9.Војводина (С) 16 6 3
10.Јединство Стевић 16 5 4
11.Јединство (В) 16 5 4
12.Вултурул
16 5 3
13.Црвена звезда 16 3 4
14.Дунав
16 2 6
15.Војводина (ЦЦ) 16 2 5
16.Југославија
16 2 2

2
2
2
4
7
6
7
5
7
7
7
8
9
8
9
12

1:1
2:0
1:2
2:1
2:0
0:0
0:2
0:2
40
38
34
30
25
24
23
23
21
19
19
18
13
12
11
8

Добар пролећни старт: ОФК Вршац

Р У КО М Е Т

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ЈАБУЦИ
ЈАБУКА - МЛАДОСТ 34:19 (19:12)

Рукометаши вршачке Младости
очекивано су претрпели убедљив
пораз на гостовању у Јабуци, против
можда и најквалитетније екипе у
лиги. У наредном колу изабраници
тренера Бориса Каракаша дочекаће
екипу Апатина која је у овом колу
савладала лидера на табели. Следи
викенд паузе због мечева Купа
Србије, а наредно коло на програму
је 24. марта.
Своје мечеве одиграли су и
кадети Младости, на турниру у Сенти
забележили су још две победе, против
Херцеговине из Сечња 16:7, и против
Кикинде службеним резултатом

10:0. Кикинђани су у тиму имали
недозвољен број играча старијих
од 14 година. Кадети Младости
заузимају прво место у Б групи са 8
бодова из четири утакмице колико
има и другопласирани Пролетер из
Зрењанина.
Вршац је био домаћин турнира
за рукометашице у конкуренцији
кадеткиња, девојчице Младости
су оба меча изгубиле службеним
резултатом јер у тиму имајју више
старијих девојчица, али у клубу
истичу да у овој сезони резултат
није у првом плану већ стварање
базе.

попустио у самом финишу првог дела.
Искусни Белић казнио је две грешке
свог чувара Олђе и два пута вешто
матирао врло доброг голмана Слоге
Загорца. У другом делу меча на терену
је постојао само домаћи тим. Гости
нису ни једном успели да упуте шут ка
голу Ђулчића а свега неколико пута се
прешли на половину ривала. Низале су
се прилике пред голом Слоге, најбољу
је пропустио брзоноги Тошић, појачање
Вршчана из суперлигаша Рада, када
је после два одлична дриблинга са
десне стране ушао у казнени простор.
Победу Вршчана потврдио је искусни
Радосављев, прецизним ударцем у
самом финишу. Тренер ОФК Вршац
Ненад Мијаиловић задовољан и игром
и резултатом.
- Прва утакмица после припремног
периода са доста новајлија за мене је
била очекивано тешка. Осетио се грч у
првих двадесет минута игре, после тога
све је била рутина. Честитам момцима
на осмој узастопној победи на домаћем
терену у низу и повратку на прво место,
рекао је Мијаиловић
У наредном колу ОФК Вршац гостује
у Сутјесци.
- У борби за титули веома су битне
победе у низу. Не заваравамо се стањем
на табели, Раднички је веома незгодна
екипа на свом терену. Биће тешко, али
бићемо комплетни и то је наш највећи
адут. Лакше повређени Ранков се
опоравио и биће у конкуренцији за тим,
закључио је шеф струке Вршчана.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 13. КОЛО
Сивац 69 - Срем СМ
52 : 30
Младост ТСК - Долово 29 : 22
Апатин
- Лавови БП
Јабука - Младост (В)
34 : 19
Б. Карловац - Ц. звезда 34 : 33
Херцеговина - слободна
1.Лавови БП
2.Сивац 69
3.Јабука		
4.Ц. звезда
5.Младост ТСК
6.Апатин
7.Херцеговина
8.Долово
9.Б.Карловац
10.Младост (В)
11.Срем СМ

12
12
12
12
12
11
11
11
12
11
12

10
9
9
7
7
6
6
3
3
1
1

0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0

26 : 24

2
2
3
5
5
5
5
6
8
10
11

20
19
18
14
14
12
12
8
7
2
2

ФУ ТС А Л
ВРШЧАНИ ИЗГУБИЛИ У ПОЖАРЕВЦУ И ПРОТИВ БЕОГРАДСКЕ СРПСКЕ ИГРАЈУ ЈЕДАН ОД НАЈВАЖНИЈИХ МЕЧЕВА СЕЗОНЕ

ФОРУМОВА БИТКА ЗА ОПСТАНАК

Вршчани су са много здравствених
проблема и некомплетним тимом
отпутовали у Пожаревац где су успели
само да се изборе за частан пораз
2:5 (0:3). Ситуација на табели Друге
лиге Србије је таква да се врло лако
из позиције кандидата за пласман у
прволигашко друштво може доћи у
борбу за опстанак. Форум у суботу
у Миленијуму, са почетком у 20:45
часова, игра једну од најважнијих
утакмица сезоне против Српске из
Београда. Тренер Форума ненад
Варађан Ћела прокоментарисао је
меч у Пожаревцу и појаснио значај
предстојеће утакмице.
-Што се тиче играчког кадра у
проблему смо већ две недеље и са
њима смо и путовали на утакмицу у
Пожаревац. Богдановић није играо на
две узастопне утакмице и питање је да
ли ће играти и наредну. Јанковић има
проблем са препонама и није играо

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 15. КОЛО

Пожаревац – Форум			
Врање – Економист 			
Металац Колорадо - Ивањица
Пут-инжењеринг - Винтер спорт
Викинг – Сопот 			
Српска - САС 				
1.Ивањица
15 10 1
4
2.Врање 		
15 9 3
3
3.Винтер спорт 15 10 0
5
4.Пожаревац
15 8 2
5
5.Сопот 		
15 8 1
6
6.Металац Колорадо 15 7 3
5
7.Форум
15 7 2
6
8.САС 		
15 7 1
7
9.Економист
15 7 0
8
10.Српска
15 6 2
7
11.Пут-инжењеринг 15 2 1
12
12.Викинг
15 1 0
14
да ћемо
изаћи

у Позжревцу а Морарију је добио
ударац у Пожаревцу и није бранио у
другом полувремену. Ипак, надам се

комплетни и добити ову битну
утакмицу. Позивам наше навијаче да
дођу у што већем броју и подрже нас

5:2
5:1
6:6
4:9
4:5
7:3
31
30
30
26
25
24
23
22
21
20
7
3

да остваримо циљ. Утакмица је од
изузетне важности за нас јер у случају
победе ми скоро сигурно опстајемо у
лиги и улазимоу мирнију завршницу
првенства, закључио је шеф стручног
штаба Форума.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А
ТРИЈУМФОМ У ДЕРБИЈУ ПРОТИВ ДИНАМИКА ВРШАЦ НА КОРАК ДО ПЛАСМАНА НА ЗАВРШНИ ТУРНИР АБА 2 ЛИГЕ

ВЕЛИКА ПОБЕДА ВРШЧАНА

Табела АБА 2 лиге
1.Борац		
2. Вршац		
3.Приморска
4.Крка		
5.Рогашка
6.Зрињски
7.Сплит		
8.Ловћен
9.Динамик
10.Теодо
11.Босна		
12.Охрид

ДИНАМИК - ВРШАЦ 93:98 (22:19, 24:28, 18:17, 19:19, 10:15)

Кошаркаши Вршца остварили су
пресудну победу у борби за пламан на
завршни турнир АБА 2 лиге савладавши
у дербију 21. кола у Хали спортова “Ранко
Жеравица” на Новом Београду, старог
ривала, Динамик, после велике борбе и
петоминутног продужетка. За пласман
у борбу за титулу шампиона АБА 2 лиге
неопходна им је победа у наредном колу,
када у Миленијуму дочекују тиватски Теодо.
У том случају би меч последњег кола у
Сплиту био само формалност.
Чинило се да ће Динамик, уз максимално
ангажовање током свих 40 минута, славити
у узбудљивом дербију када је на 2 минута
и 45 секунди пре краја водио са 80:75.
Међутим, тада је на сцену ступио Мирослав
Пашајлић и са 8 узастопних поена, од
чега две тројке, донео предност Вршцу
83:80. Ипак, Милисављевић је са линије
слободних бацања два пута био прецизан
па је меч решаван у продужетку. Кључну
улогу у додатних пет минута имао је Душан
Кутлешић чија је тројка практично решила
питање победника. У регуларном току
меча изванредну партију пружио је Милош

Близу циља: КК Вршац
Глишић, можда и најбољу до сада у дресу
Вршца. Уз њега добро је играо Симеуновић,
а врло добре периоде имали су капитен
Савовић и плеј Митровић. Тренер Горан

2323

Топић био је задовољан, али упозорава да
карта за Чачак још није оверена.
- Морамо до краја лиге бити изузетно
концентрисани јер у следећем колу

15
13
13
13
11
11
10
10
8
7
6
1

5
7
6
6
9
9
10
10
12
12
14
18

35
33
32
32
31
31
30
30
28
26
25
20

нам долази Теодо, добра екипа, вредна
поштовања. Сигуран сам да ћемо дати
све од себе. Направићемо добру анализу
утакмице против Динамика и верујем да
ћемо максимално спремни дочекати Теодо,
нагласио је Топић.
У суботу са почетком у 18 часова,
Вршац у Миленијуму у оквиру 21. кола КЛС
дочекује ОКК Београд, док ће последњи
меч у регуларном делу сезоне АБА 2 лиге
на домаћем терену против Теода одиграти
у среду, 21. марта, од 18 часова.

АБА ЛИГА: УКИНУТ НАЦИОНАЛНИ КЉУЧ, ДВЕ ЛИГЕ ПО 12 КЛУБОВА!
Скупштина регионалне кошаркашке АБА лиге на седници
у Београду усвојила је нови начин одређивања учесника у
Првој и Другој АБА лиги, као и нови систем такмичења у
Другој АБА лиги, који ће се примењивати од сезоне 2018/19
и надаље. Како се наводи у саопштењу, одлучено је да Прва
и Друга АБА лига броје по 12 клубова.
– У циљу заштите квалитета и унапређења такмичења, а
водећи се искључиво спортским критеријумима, Скупштина
АБА лиге одлучила је да за пласман у Прву АБА лигу укине
национални кључ и да се почев од сезоне 2018/19 учесници
одређују искључиво на основу резултата у такмичењима
под окриљем АБА лиге (У Првој и Другој АБА лиги).
Према одлуци Скупштине, пласман у Прву АБА лигу
могућ је искључиво из Друге АБА лиге.

– Последњепласирани тим Прве АБА лиге у сезони
2017/18 губи право учешћа у сезони 2018/19, а то место
припада шампиону Друге АБА лиге који остварује директан
пласман у Прву АБА лигу. Такође, од сезоне 2018/19
претпоследњи тим Прве АБА лиге и другопласирани тим
Друге АБА лиге играће бараж за пласман у Прву АБА лигу
у сезони 2019/20. Играће се по систему најбољи у три
утакмице, а предност домаћег терена имаће тим из Прве
АБА лиге.
У Првој АБА лиги може да учествује највише пет клубова
из једне државе.
– Према усвојеном критеријуму, у сезони 2018/19 у
Првој АБА лиги учествоваће: Будућност, Цедевита, Цибона,
Црвена звезда, ФМП, Игокеа, Мега Бемаx, Морнар, Партизан,

Олимпија, Задар и шампион Друге АБА лиге (победник
фајнал фора у Чачку).
Клубови који испадну из Прве АБА лиге имају
загарантовано место у Другој АБА лиги, док ће се остали
учесници Друге АБА лиге одређивати на основу резултата у
националним шампионатима. Свака земља ће имати по два
представника.
– Уместо Фајнал фора, од сезоне 2018/19 шампион
Друге АБА лиге одређиваће се у плеј-офу у коме ће
учествовати четири најбољепласирана тима из лигашког
дела такмичења. Последњепласирани тим Друге АБА лиге
у сезони 2017/18 губи право учешћа у Другој АБА лиги
у сезони 2018/19 без обзира на пласман у националном
шампионату.

ВРШЧАНКЕ ПОРАЗОМ ПРОТИВ БЕОЧИНА ЗАВРШИЛЕ СЕЗОНУ А ЖЕНСКОЈ КЛС

САЗРЕВАЊЕ ЗА СВЕТЛИЈУ БУДУЋНОСТ

Кошаркашице Вршца су поразом од Беочина
(31:90) завршиле сезону у ЖКЛС на последњем
месту, али то не мора да значи и да су испале и
да ће идуће сезоне играти у Првој Б лиги. Наиме,
пошто неким клубовима прети казна избацивања
из лиге, а некима гашење, може да се догоди да
Вршчанке и наредне сезоне играју у елити. У оцени
овогодишњег наступа у друштву најбољих тренер
Вршчанки Мирослав Кањевац реално је сагледао

стање.
- Имајући у виду рејтинг који Вршац има у
женској кошарци сасвим сигурно није заслужио да
се нађе у оваквој ситуацији, али могу да гарантујем
да ће се веома брзо вратити на позицију која му
припада. Ово је била преломна година што се тиче
дешавања у клубу, указала се прилика да шансу
добију наше младе играчице и оне старије које
нису имале великог искуства. Неке су се наметнуле,

неке нису, у сваком случају стечено искуство биће
нам свима од користи у наредној сезони. Ми већ
сада радимо на формирању тима а моја жеља, као
и жеља управе клуба је да тим буде састављен
искључиво од играчица из Вршца и околних места,
без играчица са стране. Управа је и сада чврсто иза
тима и сигуран сам да ће успети у намери да Вршац
добије тим какав заслужује и, објективно, може да
формира, нагласио је тренер Кањевац.

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКА (M)

ПРВА Б ЛИГА 18. КОЛО

Нови Сад - Бечеј 		
Ужице - Лозница 		
Т. Витезови - ФАП
Банат - Борац 		
Срем Итон - Тимок
Баваниште - Дубочица

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

1.Лозница 		
2.Нови Сад 		
3.Ужице 		
4.Дубочица 		
5.Тимок 		
6.Борац 		
7.Баваниште 		
8.Банат 			
9.Топлички Витезови
10.Срем Итон 		
11.Бечеј 		
12.ФАП Ливница 		

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
15
13
12
9
9
8
8
6
6
5
0

1
3
5
6
9
9
10
10
12
12
13
18

50
43
40
34
27
25
28
26
18
17
16
0

ОДБОЈКА (Ж)

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 9. КОЛО
Клек Србијашуме 2 – Крајишник
Банат - Херцеговина 			
Житиште - Жабаљ Волеј 		
Вршац – Дунав 			

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

1.Дунав 			
2.Клек Србијашуме 2 		
3.Банат 			
4.Вршац 			
5.Житиште 			
6.Херцеговина 		
7.Крајишник 			
8.Жабаљ Волеј 		

8
7
7
6
5
2
1
0

9
9
9
9
9
9
9
9

1
2
2
3
4
7
8
9

24
21
19
19
16
6
3
0

24 ВРШАЧКА КУЛА
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