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

Захваљујући акцији „Сакупи хумани чеп“ вршачког Удружења 
„Параквад ВШ“, као и бројним ревносним грађанима, који су се 
укључили и прикупљају чепове, набављено је још једно помагало. 
Купљена је нова ходалица (ролатор) која је уручена чланици 
„Параквада ВШ“ Јасни Крсмановић, младој песникињи, ауторки 
неколико збирки поезије.

-Желим да се захвалим свима који су нам помогли да се сакупи 
172.000 пластичних чепова, односно 383 кг, рекао је Драган 
Виторовић, председник Удружења „Параквад ВШ“, уручујући Јасни 
помагало, у просторијама Удружења, 29. марта.

Пожелео је Јасни да јој ново помагало добро послужи и да јој 
помогне да јој живот буде лакши и квалитетнији.

-Велико хвала председнику Удружење „Параквад ВШ“ Драгану 
Виторовићу и свима који подржавају акцију „Сакупи хумани 
чеп“ и на тај начин омогућили ми да добијем ходалицу, рекла 
је задовољно Јасна Крсмановић. Ходалица ће ми помоћи да  
побољшам своје физичко стање. Молим све људе да наставе да 

скупљају чепове још већим интензитетом, а оне који се до сада 
нису укључили у акцију, позивам да нам се придруже. Јер, ваше 
мало, нама значи много!

Уручењу новог помагала Јасни Крсмановић у просторијама 
Удружења, присуствовали су и девојчица Миња Станков са својим 
оцем, који су редовни сакупљачи чеповa. Са Јасном је дошла и 
њена мајка Зорица Јовановић, највећа подршка и инспирација 
овој младој успешној Вршчанки.

Из Удружења „Параквад ВШ“ поручују свим људима добре 
воље да се укључе у акцију „Сакупи хумани чеп“. Реч је о 
пластичним чеповима свих облика и величина које можете 
одложити у кућицама у центру града, преко од Градске куће, у холу 
зграде градске управе, на игралишту особа са инвалидитетом, код 
пријатеља ове акције (школе, угоститељски објекти, продавнице) 
или у Удружењу, Булевар Милоша Обилћа 10, од понедељка до 
петка, у периоду од 8 до 13 часова.

Ј.Е.

Ученици ШОСО “Јелена Варјашки“ били су гости 
ОШ“Бранко Радичевић“ из Уљме, у уторак, 27. 
марта. Повод је био обележавање Светског дана 
особа са аутизмом, 2. априла. Овај дан учинило је 
још занимљивијим то што су ученици кренули са 
вршачке железничке станице и путовали возом до 
Уљме. Многима је то био први пут да су се возили 
возом. Када су дошли у ОШ“Бранко Радичевић“, 
након срдачног пријема и презентације о аутизму, 
ученици обе школе учествовали су у инклузивној, 
спортској радионици.

Светски дан особа са аутизмом обележава се од 
2007. године,након доношења  резолуције Генералне 
скупштине Уједињених нација, а са циљем истицања 
потребе побољшања квалитета живота деце и 
одраслих са аутизмом.

Аутизам је комплексан, развојни поремећај, чији 
је узрок још непознат. Јавља се до треће године 
и чешћи је код дечака. Према истраживањима,на 
10.000 новорођених рађа се четворо до петоро деце 
са аутизмом. За Србију нема прецизних података ,али 
према евиденцији Републичког удружења за помоћ 
особама са аутизмом, у нашој земљи око 2.500 особа 
има аутизам.

Аутистичне особе имају тешкоће у комуникацији и 
социјалним односима. Њихово понашање обележава 
незаинтересованост за друге, механичко понављање 
покрета или радњи и неуобичајено везивање за неки 
предмет.

Аутизам се не може излечити, али се 
правовременим постављањем дијагнозе, 

третманом, посебним методама и приступом детету 
и укључивањем детета у природно окружење 
вршњака, може доста постићи.

Најбитније је бити подршка особама са аутизмом, 
а ту родитељи играју главну улогу. Деци са аутизмом 
треба омогућити све услове које имају и друга деца, 
без издвајања и дискриминације.

А-ко ме хоћеш упознати
У-зми ме за руку
Т-ражи од мене оно што могу пружити
И-ћи ћу поред тебе
З-аједно ћемо расти
А-ко ме желиш разумети
М-ожемо бити пријатељи.

Желимо да се захвалимо на сарадњи и подршци 
директору Дејану Панићу, запосленима и ученицима 
ОШ “Бранко Радичевић“ из Уљме, Удружењу „Параквад 
ВШ“ и организационој јединици Железнице –Вршац. 
Без њихове помоћи и срдачности било би тешко 
организовати један овакав излет, у коме су ученици 
ШОСО “Јелена Варјашки“ уживали и који ће, сигурно, 
још дуго памтити.

Јелена Драмлићанин Кабић, дефектолог-логопед

Житељи Влајковца окупили су се 
да уреде своје село и тако показали 
да брину о изгледу и чистоћи своје 
животне средине и окружења. Акцију 
чишћења организовао је Савет сеоске 
Месне заједнице у суботу, последњег 
дана марта.

Сафет Тихић, председник Савета 
Месне заједнице Влајковац, није крио 
задовољство, јер је акција била веома 
успешна. Одазвао се велики број 
мештана, а радна атмосфера била је 
на завидном нивоу. Учесници акције 
су се баш потрудили, радили су са 
задовољством. Били су сагласни да 
је овакав начин уређења села добар 
потез, јер не кошта ништа, новац није 
потребан. Довољни су, кажу, само 
добра воља, жеља да им окружење 
буде лепо уређено, али и слога, која 
кућу гради. 

-Презадовољан сам одзивом 
мештана Влајковца, рекао је Тихић. 

Брига о природи, животној средини, 
треба да буде обавеза свих нас. Ово 
је прва у низу акција које планирамо 
како бисмо што лепше уредили наше 
село, да живимо у лепом и уређеном 
окружењу.

Вредне Влајковчане похвалили 
су и Славиша Максимовић и 
Милош Васић, чланови Градског 
већа задужени за рурални развој и 
заштиту животне средине, који су 
обишли акцију. Максимовић и Васић 
су били сагласни  да су овакве акције 
и ангажовања житеља насељених 
места прави потези и додали:

-Најбољи начин да се утиче на своју 
околину је добротворни рад, грађани 
требају да га иницирају и позову 
нас из Градске управе, а ми ћемо се 
потрудити да помогнемо. Ова радна 
акција уређења Влајковца треба 
да буде пример и за остале сеоске 
месне заједнице, да се организују, 

да окупе људе, као и за невладине 
организације да и оне спроведу 
сличне активности.

Према речима Тихића, током 
акције уређено је и очишћено више 
локација: сеоско гробље, парк 

поред просторија Месне заједнице и 
фудбалски терен. Уређење Влајковца 
биће настављено новим акцијама 
вредним мештана.

Ј.Е.

ОРГАНИЗОВАНА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ВЛАЈКОВЦА

ВЛАЈКОВЧАНИ УРЕДИЛИ СВОЈЕ СЕЛО

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШОСО“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ И ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ИЗ УЉМЕ

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ

КУПЉЕНО ЈОШ ЈЕДНО ПОМАГАЛО ЗАХВАЉУЈУЋИ АКЦИЈИ „ПАРАКВАДА ВШ“

НОВА ХОДАЛИЦА ЗА ЈАСНУ

ПОЗИВ НА ХУМАНИТАРНУ 
ОДБОЈКАШКУ УТАКМИЦУ

Хуманитана акција прикупљања новчаних средстава 
за децу ШОСО “Јелена Варјашки” за њихов одлазак на 
Републичко такмичење из личних услуга, окупила је све 
вршачке средње школе: ШЦ “Никола Тесла”, “Хемијско-
медицинску школа” , Пољопривредну школу и Гимназију 
“Борислав Петров-Браца”.

Ђаци ће одиграти хуманитарну одбојкашку утакмицу 
са које ће сав прилог бити уплаћен на рачун ШОСО 
“Јелена Варјашки”.

Хуманитарна одбојкашка утакмица у хали Хемијско 
- медицинске школе одиграће се у петак, 13.04.2018. у 9 
часова.
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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

Вишегодишња успешна сарадња 
Туристичких организација Града Вршца 
и Темишвара настављена је последњег 
викенда у марту. Наиме, у великој 
сали Регионалног пословног центра 
у Темишвару, одржан је овогодишњи 
Међународни салон вина „Винвест“, од 
30. марта до 1. априла. Поменута сајамска 
манифестација организована је поводом 
100 година од Великог уједињења Румуније. 
Слоган Салона вина гласио је: „Идентитет 
румунског вина“.

-Туристичка организација Града Вршца, 
представила је и ове, као и ранијих 
година, винаре наше регије и њихова вина 
посетиоцима „Винвеста“,  реномиране 
сајамске манифестације  Темишвара, кажу 
у Туристичкој организацији Града Вршца. 
Између наших и румунских винара постоји 
дугогодишња добра сарадњу као што и 
треба да буде  између добрих комшија. 
Наши винари присутни су на сајмовима 

у Румунији, а румунски винари редовно 
излажу код нас.

Удружење за културу и промоцију вина 
„Винвест“,  у сарадњи са Привредном 
комором Темишвара и Удружењем 
професионалних дегустатора, окупили су 
више од педесет излагача и око 300 врста 
вина. Туристичка организације Вршац је 
представила 6 винара из Вршца и околине: 
Винарије „Виник“, „Бахус“, „Недин“, „Soul wine 
“, „Селекта“ и „Таталовић“. Вина и ракије 
вршачких винарија привукли су изузетну 
пажњу посетилаца,а стигле су и бројне 
похвале.

На Сајму су били бројни излагачи 
из Румуније и Молдавије. На свечаном 
отварању, поред представника 
организатора, присутнима су се обратили 
и представници Жупаније Тимиш, конзули 
Шпаније, Македоније и Србије, члан 
Европског парламента Мариа Грапини. 
Представили су се и  витезови неколико 

винских редова међу којима је био и Никола 
Цуцуљ, витез Банатског винског реда „Свети 
Теодор“.

Занимљив детаљ „Винвеста“,  који је 
привукао велику пажњу, била је изложба 
вина приређена поводом стогодишњице 

уједињења Румуније. У посебним 
витринама било је изложено тачно 100 
флаша награђених вина у протеклих 
петнаест година.

Ј.Е.

Туристичка организација Града 
Вршца традиционално је наступила у 
оквиру градова и општина Војводине, 
на Међународном Сајму туризма 
и активног одмора, одржаном 19. 
пут у Нишу  од 29. до 31. марта. Уз 
Град Вршац, суизлагачи на штанду 
Туристичке организације Војводине 
биле су и туристичке организације 
Новог Сада, Панчева, Врбаса, Беле 
Цркве, Бачке Паланке, Зрењанина, 
Новог Бечеја, Бача, Жабља, Апатина, 
Пландишта, Титела и кластер 
„Делиблатска пешчара“.

Осим активног одмора, као теме 
Сајма у Нишу, ове године акценат 
је био и на гастрономској и винској 
понуди што се посебно односи 
на презентацију и дегустацију 
специфичне  локалне понуде.

-Била је то одлична прилика да се 
посетиоцима презентује Вршац као 

туристичка дестинација, каже Јасна 
Живковић, ПР менаџер Туристичке 
организације Града Вршца. Била је 
то још једна успешна презентација. 
Вршац, војвођански град надалеко 
и одвајкада чувен по врхунским 
винима, град културе и традиције,  

изазавао је велику пажњу посетилаца 
нишког Сајма. 

Према речима Живковићеве, на 
пулту Града Вршца владало је велико 
интересовање, а посетиоци су желели 
да се упознају са винским, планинским 
и манифестационим туризмом у лепом 

граду под Кулом, надомак Београда и 
Румуније.  

-Сајам је, на једном месту, окупио 
велики број људи, којима је презентована 
комплетна туристичка понуда, а ми смо 
се потрудили да и сликовито дочарамо 
све оно што Вршац са својом околином 
може да понуди, додаје саговорница 
„Куле“. Успостављањем нових контаката 
и повезивањем са потенцијалним 
туристима, нишки Међународни Сајам 
туризма и активног одмора има за циљ 
јачање и сарадњу између туристичких 
субјеката, као и повећање броја гостију 
у граду. 

Међународни Сајам туризма у 
Нишу је постао незаобилазни део 
планова и програма презентације 
туристичке привреде у календару 
међународних сајмова у Србији и 
региону.

Ј.Е.

Град Вршац ће обележити два значајна датума 
из светског календара: Светски дан здравља и 
Светски дан Рома, заједничком акцијом у сарадњи са 
овдашњим здравственим установама.

-Поводом ова два датума, биће организован Базар 
здравља у холу Градске куће, у среду, 11. априла, у 
сарадњи са Домом здравља Вршац, најављује Татјана 
Николић, чланица Градског већа задужена за здравство 
и социјалну заштиту. Биће то велики Базар здравља за 
наше суграђане који су заинтересовани да провере 
своје здравље. Имајући у виду значај здравствених 
прегледа, ове године, у оквиру активности, посебна 
пажња биће посвећена здрављу Рома, који ће, још 
једном заједно са нашим суграђанима, бити у прилици 
да се бесплатно прегледају. 

Чланица Већа Николић позива све заинтересоване 
грађане да посете Базар здравља у среду наредне 
седмице, а ресор за здравство и социјалну заштиту 
Града Вршца честита предстојеће ускршње празнике 
свима који славе.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИЈОМ ГРАД ВРШАЦ  ОБЕЛЕЖАВА ДВА ДАТУМА ИЗ СВЕТСКОГ КАЛЕНДАРА

БАЗАР ЗДРАВЉА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

СА ТУРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ВОЈВОДИНЕ НА САЈМУ У НИШУ

ВРШАЦ - ГРАД ВИНА, КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ

Велико интересовање за Вршац посетилаца нишког Сајма 

У ТЕМИШВАРУ ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ САЛОН ВИНА

ВРШАЧКА ВИНА НА „ВИНВЕСТУ“ 
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Црвени крст Вршац има десет области 
рада којих се придржава кроз своје акције 
и активности, а у том знаку протекла је и 
2017. година.  Прошла година дефинисана 
је као успешна, а ова вршачка хуманитарна 
организација остварила је све задатке који су се 
пред њом нашли.

-Црвени крст Вршац деловао је као 
независна, хуманитарна, добровољна 
организација која помаже надлежним државним 
органима и показао је организованост, 
одговорност и спремност да правовремено 
и адекватно реагује у свим ситуацијама, каже 
Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста 
Вршац. Једна од десет основних области рада 
Црвеног крста у Србији, а самим тим и вршачке 
организације, је промоција и омасовљавање 
добровољног давалаштва крви како би се 
обезбедио континуирани прилив довољних 
количина ове драгоцене течности. Током 
2017. организоване су 23 акције добровољног 
давалаштва крви у којима је сакупљено 614 
јединица крви. У стационару су прикупљене 
1.232 једнице, што је укупно 1.864 јединице крви 
у прошлој години. Вишеструким добровољним 
даваоцима додељена су признања поводом 
обележавања Светског дана давалаца крви, 14. 
априла.

Настављено је са радом на промоцији 
здравља, здравих стилова живота и превенцији 
болести зависности, са акцентом на рањиве 
групе: млади, стари и социјално угрожене особе. 
Акције су реализоване са Домом здравља 
Вршац и Општом болницом, уз подршку локалне 
самоуправе и волонтера овдашњег Црвеног 
крста. Превентивним прегледима и едукативним 
радионицама, обележени су значајни датуми у 
светском календару, од Светског дана здравља, 
борбе против туберкулозе, ХИВ-а...

Подршка Града Вршца

-Значајну помоћ и подршку у свим нашим 
активностима пружа нам локална самоуправа 
Града Вршца, са којом имамо квалитетну 
сарадњу, наглашава Митрашиновић. Када 
је реч о раду Народне кухиње, у 2017. је 
припремљено 170.478 оброка за 8.212 
корисника у граду и 13 насељених места. 
Народна кухиња финансирана је делом од 
републичке Владе, преко Црвеног крста 
Србије, кроз 10 основних намирница за 8 
месеци, као и делом од Града Вршца за набавку 
меса и месних производа и енергената, и од 
донатора. Од Хотела „Вила Брег“ за 9 месеци 

финансирано је 2.880 ланч пакета за социјално 
угрожене породице које нису укључене у 
програм Народне кухиње. Ове године је Град 
Вршац из буџета издвојио 12 милиона динара 
за програм Народне кухиње.

Први пут на мору

У оквиру програма опоравка социјално 
угрожене деце, први пут је видело море 
26 малишана из најугроженијих породица, 
корисника Народне кухиње. Боравили су 10 
дана у одмаралишту Црвеног крста Србије у 
Баошићима (Црна Гора). Васпитачи, стручне 
службе и волонтери организовали су им бројне 
радионице, едукације, а инструктори су водили 
школу пливања. Пројекат је финансијски 
подржало републичко Министарство.

-Од 2004. Црвени крст Вршац реализује 
и заједнички програм за инклузију ромске и 
деце из осетљивих група у образовање, а већ 
трећу годину, уз финансијску подршку ресорног 
Министарства, организујемо боравак деце из 
свих крајева Србије у нашем одмаралишту на 
вршачком брегу, наглашава саговорник „Куле“. 
На опоравку је било 49 деце који су имали 
организован целодневни програм активности. 

Волонтери - снага Црвеног крста

Црвени крст Вршац има бројне волонтере 
свих узраста и професија који предано 
извршавају све задатке који се пред њима нађу. 
Ови хуманисти представљају снагу и главне 
актере акција и рада организације.

-Вршачки Црвени крст је организовао, на 
нивоу Војводине, обележавање Међународног 
дана волонтера, 5. децембар, подсећа 
Митрашиновић . Свечаној академији у Центру 
Миленијум присуствовали су ресорни министар 
Зоран Ђорђевић, начелница Јужнобанатског 
округа Данијела Лончар, генерални секретар 
Црвеног крста Србије Весна Миленовић и 
потпредседница Сињка Сомер, секретар 
Црвеног крста Војводине Лидија Риц Рихтер, као 
и бројни волонтери. 

Програм активности Црвеног крста Вршац, 
реализован током прошле године, је пребогат 
бројним акцијама од промоције значаја и рада 
ове хуманитарне организације, до едукација 
везано за прву помоћ, припрему за деловање у 
несрећама, рад са подмлатком и омладином, до 
спасилаштва на води, службе тражења, борбе 
против трговине људима, ширења знања о 
међународном хуманитарном праву...

Ј.Е.

ВРШАЧКО ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ОБЕЛЕЖИЛО ЈУБИЛЕЈ

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА АКТИВНОСТИ „АВАЛОНА“
Последњег мартовског викенда 

вршачко Еколошко удружење „Авалон“ 
организовало је два значајна догађаја: 
одржана је годишња скупштина, а 
обележен је и завидан јубилеј - 15 година 
постојања и активности удружења.

На Скупштини је поднет извештај о 
активностима удружења у претходној 
години, а потом је разматран план 
деловања „Авалона“ у наредном 
периоду. За новог члана Управног 
одбора „Авалона“ изабрана је Бојана 
Брајков, а овогодишња повеља „Зелени 
једнорог“ додељена је председници 
белоцркванског огранка удружења 
- Анђелки Фајгл, која је од његовог 
оснивања активно учествовала у бројним 
пројектима, манифестацијама и осталим 
облицима деловања ове организације.

Након тога приређен је пригодан 
коктел, поводом обележавања јубилеја 
„Авалона“, за чланове и госте, који су 
учествовали у раду Скупштине.

-У претходних 15 година Еколошко 
удружење „Авалон“ је имало бројне 
активности и двадесетак пројеката који 
су реализовани, подсетио је Будимир 
Бабић, председник Еколошког удружења 
„Авалон“. Остварена је сарадња  са 
домаћим, али и међународним 

институцијама и фондацијама. Међу 
значајније пројекте које смо остварили 
спадају: “Јавно мњење и животна 
средина”, „Од ИБА подручја ка Натури 
2000”,  затим „Цивилна иницијатива 
заштите парковских површина, шума 
и дрвореда“,  „Рециклажа ЕКОномска 
еманципација“, као и “Сарадња 
еколошких организација оба Баната”. 
Специфичност „Авалона“, у односу на 
друга еколошка удружења, је у томе што 

посебну пажњу усмерава на социјално 
еколошке постулате функционисања 
нашег друштва. Односно на друштвени 
развој и спремност да се квалитетно 
односи према природи која нас окружује. 
С тога је ово удружење од почетка било 
отворено према еколошким проблемима 
и потребама наше локалне заједнице, 
којој се, у пуно наврата, обраћало 
апелима и саопштењима.

Ј.Е.

БОШКО МИТРАШИНОВИЋ, СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ: 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2017.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

„КРАЉЕВИНА 
ЈУГОСЛАВИЈА И 

СССР 1935 – 1941“ 
У уторак, 17. априла од 18:30 Удружење 

„Тачка сусретања“ приређује промоцију 
књиге „Краљевина Југославија и СССР 
1935 – 1941“ др Драгана Петровића. 
Модератор вечери биће Часлав Васић, 
историчар, а уводничарка Стефана 
Бељин. 

Драган Петровић је рођен 1964. 
године у Београду. Дипломирао је на 
четири факултета у оквиру државног 
универзитета у Београду, на којима је 
претходно паралелно студирао и то: 
на Економском (1999), на Социологији 
(2000), на Историји (2000) и на 
Политичким наукама (2002). Завршио је 
постдипломске студије на Географском 
факултету у Београду, на одсеку 
Економска географија и одбранио 
магистарску тезу „Развој и размештај 
индустрије Београда у 19. веку и 20. веку“ 
2003. године. Завршио је постдипломске 
студије на Факултету политичких 
наука у Београду, одсек Међународни 
односи и одбранио је магистарске тезу 
„Француско – југословенски односи у 
време Алжирског рата 1952-1964“ 2008. 
године. Докторирао је на Природно-
математичком факултету у Новом Саду, 
област Политичка географија 2007. 
године са темом дисертације „Русија 
на почетку 21. века – геополитичка 
анализа“. Стално је запослен у Институту 
за међународну политику и привреду у 
Београду, као научни сарадник. 

Био је коаутор осам међународних 
научних зборника, а објавио је и око 
шездесет научних и стручних радова 
у домаћим научним часописима. До 
сада је објавио тринаест књига, од 
чега дванаест научних монографија 
и једну збирку стручних чланака 
(осам као самосталан аутор и пет као 
коаутор са по још једним аутором). 
Ангажован је на изради велике 
енциклопедије српског народа пројекта 
САНУ, део привредна историја, где је 
члан редакције и аутор већег броја 
одредница. Потпредседник је Друштва 
за привредну историју Србије. Носилац 
је више сертификата са домаћих и 
међународних едукативних семинара. 
Између осталих међународних скупова 
учествовао је у континуитету на више 
од десет вишедневних међународних 
научних скупова које је финансирала 
немачка фондација „Ханс Заједел 
штифтунг“ у периоду 2006-2008. 
Вишегодишњи је члан и функционер 
Друштва српско-руског јединства, 
као и вишегодишњи активни члан 
Друштва за културну сарадњу Србија 
– Француска. Вишеструки је учесник и 
организатор културно научних скупова 
српско-руског и српско-француског 
пријатељства и сарадње. Члан је српско-
америчког центра. Говори француски 
језик, а користи се руским и енглеским 
(делимично и украјинским језиком). 

Годишња Скупштина и јубилеј „Авалона“



ПЕТАК • 6. април 2018.ВРШАЧКА КУЛА6

Нисте рођени Вршчанин. Када сте 
дошли у овај град?

-Рођен сам 21. априла 1938. у селу 
Јагоштица (Бајина Башта), у сељачкој 
породици. Отац Гвозден и мајка 
Милијана имали су седморо деце: 
Миодраг - Муја, Драган - Лија, Драгојло 
- Геца, најмлађи Радиша - Труман, и ја, 
и ћерке Грозда и Обренија. Радиша, 
Драган и Обренија сада су, нажалост, 
покојни.  

Имали смо мало обрадиве земље, 
па је отац више радио као надничар, 
да би могао да прехрани многобројну 
породицу. Најстарији брат Миодраг, 
звани Муја, одмах после рата отишао 
је у дом за сиромашну децу и тако се 
обрео у Банату, у месту Свети Куберт 
код Кикинде. Отац је долазио у Банат 
на брање кукуруза, тако да је доносио 
кући брашно и остале намирнице 
за породицу. Мајка је била та која је 
стално наваљивала да отац поведе све 
нас у Банат. 

И тако смо се ми доселили у Вршац, 
1949, где је већ било мештана из 
Јагоштице. Тада је већ било касно 
да се добије колонизација, па се 
отац запослио и почео да ради у 
виноградима, предузеће се звало 
„Соња Маринковић“. Пошто нисмо 
добили ни земљу ни кућу, прихватио 
нас је наш земљак Витомир Тадић, сада 
покојни. Нисмо се дуго задржали у 
његовој кући. Отац је добио једну малу 
кућу са 2 одељења. Било је то време 
„тачкица“ и дечјег додатка. Најстарија 
сестра Грозда почела је да ради у 
виноградима. Сва срећа били смо сви 
здрави и весели. Сваког месеца, отац је 
прво од своје зараде уплаћивао хлеб, а 
узимало се најмање 5 кг. Отац и мајка су 
се стално бринули да им деца не буду 
гладна.

У Вршцу се, 1950, родио најмлађи 
брат Радиша. Звали смо га Труман. У то 
време су се добијала Труманова јаја, 

као хуманитарна помоћ. Брат Миодраг 
- Муја дошао је из војске, 1951, и почео 
да ради у вршачком „Металцу“, као 
металостругар. Пронашао је једну већу 
кућу у Скадарској, преселили смо се и 
почели нови живот!

Како је изгледао тај нови живот?
-Отац је узео ту кућу и отплатио 

је на кредит. Имали смо краву и 
неколико оваца. У то време почела 
је да привређује већина чланова 
породице. Покојни брат Драган, 
звани Лија, који је био домар у Дому 
омладине, и ја радили смо, преко 
распуста, у виноградима. Некад смо 
брали трешње, некад водили коње са 
којима се шпартао виноград.  Касније 
су се у привређивање укључивали и 
брат Драгојло - Геца, сестра Обренија и 
брат Труман. 

Све у свему, детињство ми је било 

лепо. У кући се увек певало и играло. 
Бавио сам се и спортом. Боксовао сам 
за „Вршац“ и старије генерације знају да 
сам био успешан.

У петнаестој години сам пошао 
на зидарски занат, 3 године у Школи 
ученика у привреди. Праксу сам радио 
у грађевинском предузећу „Градитељ“. 
Од 6 до 12 сати био сам на послу, а од 
14 часова у школи. У то време, сећам 
се, радила се Психијатријска болница, 
Једриличарски центар. Било је још 
мајстора Немаца. Много сам од њих 
научио. 

Да ли сте брзо, по завршетку 
школе, добили посао?

-По завршетку заната, неколико нас 
је, по конкурсу, отишло у Београд и 
запослило се у Војно - грађевинском 
предузећу „Напред“. Имали смо 
одличне услове и добре зараде. Али, 
фалио ми је Вршац, моји пријатељи, 
вршачки корзо. Одмах сам добио посао 
у грађевинском предузећу „Изградња“. 
У пролеће 1959. добио сам позив 
за војску - морнарица, три године. 
Одлазим у Пулу. Први пут сам видео 

море. После основног курса, завршио 
сам нови и постао командир одељења. 
Након годину и по дана тражио сам и 
добио прекоманду - Нови Сад, тачније 
Сремска Каменица, а после тога на 
брод „Мунитор Сава“. Највише времена 
брод је био усидрен код Бранковог 
моста у Београду. Брзо су ми прошле 
те три године у војсци. И то је био један 
леп део мог живота. 

По доласку из армије, 1962, одмах 
сам се запослио у грађевинском 
предузећу „Слога“. После 3 месеца, 
Антон Маркер, директор „Југо Баната“ 
у Банатском Карловцу, примио ме 
на радно место пословође. Неко 
време сам радио на терену, онда сам 
напустио „Југо Банат“. Конкурисао сам 
за одржавање зграда Авио центра и 
за радника на дражејском одељењу 
у „Хемофарму“. Одлучио сам се за 
„Хемофарм“. Примили су нас двојицу и 
ко се боље покаже, добија посао. Остао 
сам у „Хемофарму“. Био сам 65. радник 
„Хемофарма“ и једини мушкарац у 
производњи. На дражејском одељењу 
сам радио десет година. Тада су за 
радна места на ампулно - дражејском 
одељењу примали ученике, мушкарце. 
Ја сам, у међувремену, полагао и за 
квалификацију. 

Прешао сам у нову фабрику, 1975, 

на место магационера одакле сам се и 
пензионисао са 35 година радног стажа 
и 55 година старости. Као млад и здрав 
пензионер, радио сам као зидар, некад 
сам ишао и на мобу, а више за погодбу. 
Људи су ме тражили и био сам доста 
ангажован, све до 70. године када сам 
престао са већим пословима. Доста 
времена и док сам радио, али и као 

ИНТЕРВЈУ

ПРЕДРАГ СТЕФАНОВ ЕРА, ОД 1962. У ДРУШТВЕНО - ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ ВРШЦА, ОД ПАРТИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДО ВРШАЧКОГ И ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА САВЕЗА КОМУНИСТА:

У ЖИВОТУ ТРЕБА РАДИТИ ВРЕДНО И 
ПОШТЕНО И БОРИТИ СЕ ПРОТИВ НЕПРАВДЕ
Предраг Стефанов, Вршчанима познат као Ера, 

дошао је у Вршац као десетогодишњи дечак. Овде 
је завршио школу, провео радни век, основао своју 

породицу. Био је веома активан у друштвено - политичком 
животу града, члан Савеза комуниста Југославије. Његова 
ангажовања у партијским организацијама, радничким 
саветима, судовима удруженог рада била су усмерена ка 
заштити људских и радничких права, ка борби против 
неправде. 
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пензионер, проводио сам у воћњаку. 
Имао сам викендицу са воћњаком. 

Били сте дуго година друштвено - 
политички активни. Где сте све били 
ангажовани?

-Почео сам још 1962. године. По 
доласку из армије, одмах сам примљен у 
чланство Савеза комуниста Југославије. 
Завршио сам политички, партијски 
курс и био сам у првом активу радника 
комуниста при општинском Комитету, 
тако се тада звало. У „Хемофарму“ 
сам био секретар и члан партијске 
организације, председник Радничког 
савета и у неким комисијама. Када је 
„Хемофарм“ био у „Инекс“ систему, 
био сам у Комитету „Инекс“ система 
за Југославију. Редовно сам одлазио у 
Београд на састанке. Био је то велики 
систем. Чак су ме звали и да пређем у 
Београд, нудили ми стан, јер сам једно 
време био заменик секретара. Касније 
сам у Вршцу изабран за Општински 
комитет, кад је биран и Божа Стурза. Био 
сам ту све до краја, док је трајао Савез 
комуниста. Кад су били они немири 
у Новом Саду, 1988, била  је процена 
безбедоносне ситуације у Покрајини, 
да Вршцу једино прети опасност од 
радника, који долазе са југа Србије, 
и раде у „Виноградима“. Мене је то 
толико потресло и кад је било гласање 
да се усвоји та резолуција, ја сам био 
против. Са мном је тада био против и 
др Михајло Станивуковић Браца. То је 
изашло у свим новинама. После је и 
пала покрајинска Влада. Станивуковић 
и ја смо онда постали једни од главних 
носилаца политике у Вршцу, у Комитету. 
Партијске организације су нас изабрале 
за кандидате за 14. конгрес Савеза 
комуниста. Међутим, није успело и 
по распаду Комунистичке партије 
Југославије, аутоматски сам прешао 
у СПС.  Биран сам за одборника прве 
вишестраначке Скупштине Вршца. 
Ја сам поштовао Тита, Слобу и сада 
председника Александра Вучића. Члан 
сам Српске напредне странке. У овим 

годинама немам никакве амбиције да 
се бавим политиком, али подржавам 
политику коју воде председник Вучић 
и СНС. 

Као пензионер, подржао сам 
оснивање Удружења пензионера 
„Хемофарма“. Био сам један од оснивача 
и први председник Завичајног 
удружења „Тара“. Два мандата био сам 

члан Извршног одбора Удружења 
пензионера Општине Вршац, 
потпредседник од 2014. до ових 
избора, а сада сам само у Надзорном 
одбору. Својевремено сам био члан 
Ратног комитета у Панчеву, па поротник 
у Суду удруженог рада и у Општинском 
суду. Био сам чак и помоћник - други 
матичар на венчањима, у име Општине 
Вршац.

Шта је био главни мотив 
Вашег друштвено- политичког 
ангажовања?

-Борио сам се за правду и за људска 
права. Трудио сам се да у животу радим 
вредно и поштено, да се борим против 
неправде. Због те моје борбе против 
неправде и сам сам отишао у пензију 
раније. Био сам неко време и у Суду 
удруженог  рада у Панчеву. Трудио сам 
се да помогнем свима којима је то било 
потребно. Први сам устао у заштиту 
мог тадашњег директора „Хемофарма“ 
господина Миодрага Бабића када су 
хтели да га прогласе за аутономаша, 
као и у Комитету због „Агрокомерц“ 
меница. Директор је увек поштовао 
одлуке Радничког савета. Није радио 
самоиницијативно, већ у корист фирме 
и свих радника. 

Када сте основали своју 
породицу?

-Моју садашњу супругу Стојанку 
упознао сам у „Слоги“.  У мају 1964. 
смо се венчали. Следеће године 
Стојанка нам је родила сина Жељка, а 
шест година касније ћерку Верославу. 
Од сина имамо унука Душана, који 
је у Швајцарској, а од Душана имамо 
праунуку Хелену. Ћерка Верослава и 
зет Лука имају троје деце: најстарија 
Јована је студент, Јелена завршава 
Економску школу, а наш унук Владан 
иде у 7. разред основне школе.

Да ли сте задовољни својим 
животом?

-Од рођења, од оне сиротиње у којој 
смо живели, па до сада, мој живот је био 
увек  леп, кроз радост, песму. Били смо 
задовољни оним што смо имали. Могу 
да кажем да не бих никад мењао ни за 
какав други живот. Доста сам радио. 
Радио сам више, дупло више, да бих 
могао да живим као они што су нешто 
наследили, или имали веће плате. 
Радио сам много и приватно, тако да 
сам успео да обезбедим толико добар 
живот мојој породици да смо ишли и 
на летовања, на море, у бање. Супруга 
и ја смо направили и велику кућу, све 
то нашим рукама. Радила је у СИЗ-у за 
пензијско и инвалидско осигурање све 
до пензије. 

Моја Стојанка одувек је главни стуб 
куће. Морам да признам да сам ја 
био више гост у кући, јер сам и много 
радио, а био сам и доста политички 
активан. Стојанка је увек знала све 
да расподели, од једног динара да 
направи два, да набави што треба 
за кућу, да држи све конце у рукама, 
породицу на окупу. У свему ми је 
подршка и зато сам јој јако захвалан. 
Моја Стојанка и ја смо прославили 
златну свадбу, 2014. године. И данас се 
лепо слажемо, бринемо и помажемо 
једно другом. 

Јованка Ерски
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Како је изгледала 
Хајдучица у првим 
годинама њеног 
постојања тешко је 
рећи, јер о томе нема 
писаних докумената. 
Прве записе налазимо 
у листу „Долноземски 
Словак“ из 1902. 

године. Дугогодишњи хајдучички 
свештеник Емил Колењи тада се 
подсетио на свој долазак на службу у 
ово место:

„Било је то у јесен 1869. године 
када сам из правца Дете (у данашњој 
Румунији, прим. аутора) улазио у 
Хајдучицу. Језа ми је прошла телом над 
призором који сам видео. Кућерци мали, 
као колибе, прекривени тулузином 
или старом трском. Прозори на њима 
су били тако мали да човек кроз њих 
једва могао главу да провуче. На сваких 
десет метара смо застајали да би смо 
очистили блато са точкова. Испред 
кућа, вероватно да би комшије могле 
да се посећују, направљене су стазе од 
стајског ђубрива. Од истог материјала 
сазидане су и ограде око дворишта. А 
у двориштима велике гомиле стајњака, 
кола, плугови и друге алатке под ведрим 
небом...“

Овај свештеник наводи да је тек 

касније, првих дана боравка у овом 
месту, сазнао да овдашњи мештани у 
то време стајњак нису користили за 
ђубрење њива, а пошто су се, између 

осталог, бавили  и сточарством, то 
објашњава да је стајњака било у 
изобиљу. Касније када је покушао 
да сељацима, својим парохијанима, 
објасни предности изношења стајњака 
на њиве, наилазио је на жесток отпор 
људи, који су говорили да су њихови 
преци годинама тако радили, па што би 
они сада то мењали.

Миграције становништва су у том 
периоду биле честа појава. Тако већ 
1825. из Бачке долазе први Немци, који 
су се три године касније одселили, а на 
њихова места је дошло  око 90 Бугара. 
Због неспоразума са властелином 
одређени број Словака се 1829. 
године одселио у Брешће и Клоподију 
у данашњој Румунији, а 1838. Бугари 
одлазе у суседно  новоосновано насеље 
Барачхаза (данашњи Стари Лец). Од 
1839. до 1869. године  забележена је 
значајна колонизација Немаца из Бачке. 
У исто време Словаци поново одлазе 
у Брешће, Бућин и Клоподију, али и у 
Шандорф (садашњи Јаношик), а нешто 
касније  и у новоосновано насеље 
Мариенфелд, односно Хертеленда 
(садашња Војловица код Панчева), 
али су се одатле и враћали и долазили 
нови из Њитре у данашњој Словачкој. 
У „Хроници подунавских земаља“ 
Феликса Милекера  сазнајемо да је 

1837. године у Хајдучици пописано 1202 
становника, од чега 597 римокатолика, 
23 православаца, 570 евангелика, 27 
Јевреја и 8 реформата. Десет година 
касније Хајдучица има 1404 становника 
- 167 римокатолика, 1204 евангелика, 8 
православаца, 25 реформата и 8 Јевреја. 
Године 1869. Хајдучица броји 1762 
становника, 1880 г. - 1511, 1890. г. - 1437, 
1900.г. - 1620 и 1910. -1717.

Хајдучица је у својој прошлости 
више пута страдала. У четири наврата 
- 1831, 1836, 1849. и 1872. године 
становништво је покосила колера, 8. 
септембра 1848. године због отпора 
тадашњих велепоседника , банатски 
граничари су спалили и опљачкали 
практично цело село, а у два наврата 
– 1862. и 1871. Хајдучица страда од 
поплава. Коначно, значајни момент у 
историји места догодио се почетком 
90-тих година 19. века када је оснивач 
места Иштван Дамаскин, своје имање од 
4000 катастарских јутара ораница, 100 
јутара шуме, 4 мајура, дворац са лепо 
уређеним парком, великим воћњаком 
и виноградом на лицитацији продао 
Лазару Дунђерском за 670 хиљада 
златника, који овде 1904. године гради 
нови дворац и комплетно имање 
поклања у мираз својој ћерки Олги 
Јовановић – Дунђерски. 

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (49)
ХАЈДУЧИЦА(2)- ХЕРЦЕКИОС – ИШТВАНФАЛВА – ИШТВАНВОЛГИ – ХАЈДУЧКА ГРЕДА

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.

Представа Зијаха Соколовића 
„Кобајаги донијела ме рода“ на 
репертоару је Народног позоришта 
„Стерија“ у уторак 17. априла у 
20 часова. Комична монодрама 
ауторски је пројекат познатог 
глумца, а први пут је одиграна 1993. 
године у Бечу. 

„Кобајаги донијела ме рода“ 
описује се као представа за 
родитеље, али и децу. „Родитељи 
су ипак пред дилемом, како дијете 
довести до сазнања о настанку 
живота, а да то буде природно и 
истинито и разумљиво, са мјером 
и укусом, а ипак без вулгаризације, 
узтезања и заплитања у мутне 
метафоре. Ова необична и изузетна 
представа ће им помоћи да то 
учине уз осмијех на најприроднији 
и најпријатнији начин“, каже се у 
рецензији представе. 

Представа „Кобајаги донијела 
ме рода“ награђивана је на 
фестивалима и превођена на 
неколико језика. 

Неколико дана раније, у суботу 
14. априла у 20 часова у НП „Стерија“ 
гостује и представа „Кабаре ајде 
бре“, дуодрама Јелене Вукићевић и 
Марије Пантин у режији Бранислава 
Недића. Ауторке осветљавају 
проблеме са којима се налазе младе 
глумице по одласку са академије, 
док траже своју будућност. Цело 
дело, које аутори описују као 
комедију која није само лака драма, 
настало је кроз идеју да се публици 
покаже на које све изазове наилазе 
школоване уметнице, кроз женску 
перцепцију. 

Т.С. 

ГОСТОВАЊА У НП „СТЕРИЈА“ 

ПРЕДСТАВА ЗИЈАХА 
СОКОЛОВИЋА У ВРШЦУ 

На 17. Међународном 
конкурсу хумора и сатире управо 
организованом у Мркоњић Граду 
вршачки афористичар Зоран Ђуровић 
Ђурке је у категорији афоризама 
а у конкуренцији 155 аутора са 
простора бивше Југославије (од тога 
43 афористичара) освојио награду 
Сребрни афоризам. 

Такође је у конкуренцији епиграма 
(афоризам у стиху) добио награду за 
најоргиналније епиграме

 - Захваљујући шеику, нашем 
арапском брату сви Срби биће у 

једном емирату
- Када сам се прошле године  

први пут пријавио на овај конкурс 
на  предлог моје колегинице Мире 
Ранковић освојио сам Бронзани 
афоризам, ето сада сам добио 
Сребрни афоризам а било би баш 
лепо да идуће године успем да 
освојим Позлаћени афоризам, мада 
доста тога  зависи од тога која ће бити 
задата тема. У сваком случају, награда 
прија јер је то признање за ваш рад, 
труд и креативност.

ЗОРАН ЂУРКОВИЋ ЂУРКЕ 
ОСВОЈИО „СРЕБРНИ АФОРИЗАМ“ 

У МРКОЊИЋ ГРАДУ

У Центру за социјални рад у Вршцу 
брину о сиромашним људима који живе 
тешко са својим породицом. Веома 
озбиљно и одговорно раде ови људи 
који су  постављени да помогну колико 
могу, односно колико је општина Вршац 
у могућности да финансира ту помоћ. Г. 
Милорад се заиста бори и брине за ове 
људе, да им олакша тежак живот. Желела 
бих да овом приликом изнесем један 
пример о једном младићу који ради на 
месту обезбеђења и труди се да приликом 
доделе те помоћи све буде у реду без 
икаквог инцидента. 

Овај младић, Данијел Поповић, заслужује 

сваку похвалу на понашању према овим 
сиротим људима. Да би се све завршило 
у најбољем реду млади Данијел Поповић 
љубазно одржава ред, толеранцију међу 
великом броју оних који да чекају да им се 
уручи помоћ. Свака част овом младићу који 
одговорно обавља посао овезбеђења а сам 
зна да тим људима није лако да стрпљиво 
чекају свој део помоћи која за њих много 
значи. Велики поздрав и успех за све оне 
који раде у Центру за социјални рад и деле 
тежак живот људи који стрпљиво чекају оно 
мало што им се може пружити.

С´ поштовањем Станевка Сеја Лекић. 

ПИСМА ЧИТАЛАЦА

ЗА ПРИМЕР
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Доскоро непозната суперколонија Аделијских пингвина 
пронађена је на Антарктику. Популација ове врсте пингвина 
смањивала се деценијама због климатских промена, па је ово 
откриће веома обрадовало научнике. 

Велика колонија пингвина налази се на Опасним острвима, 
делу Антарктика који није толико под утицајем климатских 
промена и људских активности. Ова острва су удаљена и окружена 
дебелим слојем леда. То је и разлог зашто су пингвини толико дуго 
били скривени од света, све док тим научника није организовао 
експедицију чији је циљ био да боље проуче живот ове врсте 
пингвина. 

Како је пренео „Индепендент”, све донедавно није се сматрало да 
на Опасним острвима може да се настани толико пингвина, нити да 
тај део Антарктика може да буде толико важан за очување колоније 
ове угрожене врсте. 

Све се променило када су научници преко сателита Насе на овим 
острвима приметили ситне мрље. Детаљном анализом снимка 
закључили су да је у питању изузетно велика колонија пингвина. 
Тим поводом организована је експедиција са циљем да се преброје 
птице на овим острвима. 

Осим посматрања са земље, научници су користили и дронове 
да би сликали пингвине из ваздуха. Пребројали су стотине хиљада 
парова пингвина. 

Дрон је прелетао острва по деловима и правио сваке секунде 
по један снимак. Касније су научници те снимке спојили у један и 
добили слику целе површине, истакао је професор Хануман Синг, 
инжењер Нортистерн универзитета, који је осмислио овај програм 
за навођење дрона и прављење слика. За анализирање слике 
коришћен је програм који је скенирао и тражио гнезда пингвина. 

Резултат је следећи: пронађено је укупно 751.527 парова 
пингвина, више него што их има на целом Антарктику. 

Професор Микаел Полито, еколог са Универзитета Луизијана, који 
је учествовао у истраживању, рекао је да је био задивљен бројем 
јединки које је видео и додао да је вода око острва била препуна 
пингвина. 

Осим што Опасна острва крију највећу популацију пингвина на 
Антарктику, битна чињеница јесте да њихов број на овом острву не 
опада, као што је то случај са колонијама на територији Јужног пола 
које су се смањиле због климатских промена. 

Научници још не знају тачно зашто се број пингвина смањује, 
али сигурно је да на ову појаву велики утицај има промена климе, 
рибарење, али и сам човек. Проблем и даље постоји, а на научницима 
је да га реше. 

У сваком случају, пингвини много боље живе на просторима 
где нема људи, тако да су чувари природе упутили апеле да се ова 
острва заштите од утицаја човека да би Аделијски пингвини могли 
несметано да живе. 

Извор: Политика 

НА АНТАРКТИКУ ПРОНАЂЕНО 1,5 МИЛИОНА АДЕЛИЈСКИХ ПИНГВИНА 

ВЕЛИКО ОТКРИЋЕ УМАЊИЛО 
СТРАХОВЕ НАУЧНИКА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Мушка азбука, Мирјана Бобић Мојсиловић 

2. Моја бака вам се извињава, Фредрик Бакман 
3. Кофер из Берлина, Јелена Бачић Алимпић 
4. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман 
5. Водич кроз љубавну историју Београда, 
Ненад Новак Стефановић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ 
ЛАГУНЕ 

1. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, Лиз 
Пишон 

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
3. Мађионичарски трикови, Група аутора 
4. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај 
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз Пишон 

Природни резерват 
у највећој светској шуми 
мангрова је површински 
удвостручен у покушају 
да се спасу угрожени 
бенгалски тигрови чији број 
је у осетном паду. Више од 
50 одсто шуме Сундарбанс, 
једног од највећих станишта 
тигрова, проглашено 
је недавно резерватом, 
рекао је Шафијул Алам, 
главни владин званичник 
за очување шума. До сада 
је резерват покривао 23 
одсто шуме а локално 
становништво и туристи су 
имали неограничен приступ 
остатку Сундарбанса. 

Сундарбанс се делом 
налази и у Индији, а 
дом је ретким врстама 
попут иравади делфина 
и бенгалских тигрова, 
који су и једни и други на 
листи угрожених врста 
због криволова и губитка 

станишта. Истраживање 
из 2015. је показало 
драматичан пад у броју 
бенгалских тигрова. Било их 
106, док је 2004. пребројано 
440. Експерти и званичници 
се слажу да би проширење 
резервата требало да 
допринесе безбедности 
тигрова и омогући им да се 
лакше размножавају. 

Кретање људи у 
резервату ће бити веома 
ограничено. Упркос томе, 
животињама и екосистему 
Сундарбанса прети и 
најављена изградња 
електране на ободу 
шуме, а УН су затражиле 
од бангладешких власти 
да обуставе градњу јер 
постоји велика шанса да 
би загађење „неповратно 
оштетило” Сундарбанс. 

Извор: Политика 

УДВОСТРУЧЕНА ПОВРШИНА ПРИРОДНОГ РЕЗЕРВАТА 

У БАНГЛАДЕШУ ПРЕОСТАЛО 
СВЕГА 106 БЕНГАЛСКИХ ТИГРОВА 
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У Градској библиотеци вршачкој публици 
представљена је књига „Облоге од мастила“, 
збирка прича Богдана Стевановића Блогдана, 
популарног блогера и афористичара. 

Реч је о збирци од 87 прича распоређених 
у седам поглавља. Збирка „Облоге од мастила“ 
садржи посебно поглавље Необјављене приче 
у коме се налази седам текстова који нису 
били објављени на блогу већ су специјално 
написани за књигу. Осим поглавља Огреботине, 
Љубав, Породица, Балкан, Депеше са Марса, 
Необјаваљене приче и Ум, у књизи се налазе и 
сви афоризми написани у протеклом периоду 
од десет година колико је ова књига и настајала. 

„Пишући о темама које су обележиле живот 
модерног човека, Богдан Стевановић нам даје 
одговоре на питања за којима свако од нас трага, 
а истовремено нас подсећа како је најважније 
да пажљиво бирамо позицију из које ћемо 
посматрати свет у нама и свет око нас. Свака 
његова прича интимни је разговор са самим 
собом, али и са тобом који обесхрабрен чекаш 
дугу после безброј кишних дана. Уз ове редове 
ћеш схватити колико је лако да заборавиш али 
и да се заборављеног сетиш, да преболиш али 
и да поново заволиш, да загрлиш садашњост 
али и да у том загрљају дочекаш будућност. Речи 
могу бити лепе и ружне, истините и лажне, али 
само праве речи могу вратити оку сјај. Речи су 
чудесне, јер имају моћ да излече душу. Богдан 
Стевановић оставља на папиру трагове мастила 
који прате ритам његовог срца и не чини то да 
би оставио запис о себи и времену у којем живи. 
Његова мисија је много узвишенија, а вођена је 
само једном жељом – да откуцаје његовог срца 

осети свако ко те редове буде читао“, каже се у 
рецензији Стевановићеве књиге. 

Богдан Стевановић је аутор пројекта „Свет 
доступан свима“, основаног са циљем пружања 
информација о туристичким дестинацијама 

особама које користе инвалидска колица. Један 
је од оснивача хуманитарног покрета „Покажи 
мало да ти је стало“. Изабравши име Блогдан, од 
децембра 2014. године пише истоимени блог 
који је за две године окупио више од 100.000 

пратилаца. Приче са блога преносили су водећи 
онлајн и штампани медији у земљи и региону. 
Богдан је ТЕДx говорник и колумниста. 

Т.С. 

КУЛТУРА

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПРИЧА ПОЗНАТОГ БЛОГЕРА 

КЊИГА „ОБЛОГЕ ОД МАСТИЛА“ ПРЕДСТАВЉЕНА У ГРАДСКОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ 

PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata



ПЕТАК • 6. април 2018.ВРШАЧКА КУЛА12 ФОТОРЕПОРТАЖА

УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

“ЦРКВИЦА” ПРЕЖИВЕЛА ТУРСКА ОШТЕЋЕЊА И САЧУВАНА ОД ЦАРСКОГ ОД РУШЕЊАУдружење љубитеља старина 
“Феликс Милекер” и “Вршачка кула” 
настављају причу о историјату једне 
од најстаријих знаменитости Вршца, 
Капеле Светог Крста. Материјал је 
припремио и обрадио господин Тамаш 
Фодор.

Посебан куриозитет представља 
податак да је до црквице у неколико 
наврата организовано пењање уз 
Крижни пут (који се простирао од 
некадашњег католичког гробља до 
саме црквице) на коленима, не би 
ли грешници на тај начин добили 
опрост својих грехова, а праведници 
се, патећи услед болова, приближили 
Исусу Христосу у његовим мукама. 
Нажалост, о овој врсти покоре у 
Вршцу не постоји ни једна позната 
фотографија.

Поред црквице је сазидан и 
испоснички дом за чувара храма, који је 
на коришћење добијао и мали виноград 
који је давао изузетно вино.

Прво од раније наведених оштећења 
догодило се у Турском рату, који се 
одиграо свега деценију после изградње 
црквице; тада је црквица опљачкана 
и добрим делом оштећена, као и 
испоснички стан. Срећом, оштећења 
су поправљена већ следеће године. 

Нешто касније, услед Јозефинских 
реформи спровођених од стране цара 
Јосифа II, многе цркве и манастири 
свих вероисповести завршавају на 
лицитацији, уз претходну забрану 
држања богослужења. Како би је 
сачували од рушења, једна група 
Вршчана – Валентин Семајер, Симеон 
Грос и Стефан Вамзер откупљује 
капелу и касније, после цареве смрти, 
враћа је граду.

Феликс Милекер у својој “Повесници” 
пише да је храм други пут страдао 
4. јула 1804. године услед последица 
ужасне олује која је срушила пола торња 
црквице и крст. Као и претходном 
приликом, ни фратрова кућа није била 
поштеђена од уништења. 

У самој црквици се налази неколико 
надгробних споменика и укупно 
12 гробова, углавном донатора. 
Временом је ентеријер обогаћен, поред 
три олтара, обогаћен је и великим 
религиозним сликама.

Црквица је временом доста изгубила 
од свог првобитног сјаја: недостају јој 
оригиналне скулптуре на прилазном 
степеништу, као и већ наведена 
скулптура Девице Марије која се 
налазила поред проповедаонице. Ипак, 
приликом недавне обнове видиковца 
са погледом на град, обновљена је и 
околина црквице, као и степениште 
које води до ње; она и даље плени 
лепотом и доминира пејзажом, те 
привлачи шетаче и излетнике којима 
и даље, уз Кулу, представља омиљено 
место за уживање у погледу на скоро 
читав Банат.

Крај Запуштена црквица осамдесетих 
година
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

“ЦРКВИЦА” ПРЕЖИВЕЛА ТУРСКА ОШТЕЋЕЊА И САЧУВАНА ОД ЦАРСКОГ ОД РУШЕЊА

Капела Светог Крста 1930. године
Црквица 1963. године
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MAGYAR TÜKÖR
DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI PÜSPÖK HÚSVÉTI ÜZENETE

2016 áprilisában, húsvét 
előtt, ezt a kérdést szegez-

ték véleménykutatók Magyar-
ország különböző településein 
a gyanútlan járókelőknek. És 
kaptak is sok érdekes választ. 
Ami első gondolatként meg-
fogalmazódott a kérdezettek-
ben, a következő szavak vol-
tak: nyúl, tojás, bárány, barka, 
locsolás, nagyböjt. 

Érdekes lista. Rajta van 
minden, ami biztosan hozzá-
tartozik a húsvéti napokhoz. 
Hiszen előtte van a nagyböj-
ti idő, akkor szoktunk lelkileg 
felkészülni a nagy ünnepre. 
Húsvéttal kapcsolatos a nyúl, 
a tojás, a bárány, a barka (Vi-
rágvasárnap!), és sok helyen a 
locsolás is! 

Egy dolgot azonban kato-
likus keresztényként hiányo-
lok: nincs benne sem Jézus ne-
ve, sem szenvedésének, halá-
lának vagy feltámadásának az 
említése! 

A kereszténység alapköve 
a Jézusba vetett feltámadási 
hit. Az újszövetségi Szentírás-
ban, vagy más szóval: a Biblia 
új részében, azt halljuk, hogy 

Jézus feltámadásának a hirde-
tése volt az apostolok fő fela-
data. Jézus mennybemenetele 
után az apostolok, a tizenegy, 
összejöttek, hogy válassza-
nak egy tanítványt, akiről Pé-
ter, az apostolok szószólója ezt 
mondta: „Kell tehát, hogy azok 
közül, akik mindig velünk tar-
tottak, amikor a mi Urunk, Jé-
zus közöttünk járt-kelt, kezdve 

János keresztségétől egészen 
mennybevétele napjáig, valaki 
velünk együtt tanúskodjék fel-
támadásáról.” (ApCsel 1,21-23)

Választások idejében élünk, 
fővárosunkban most tartották 
a helyi választásokat, Magyar-
országon pedig országgyűlé-
sire készülünk (készülnek). 
Tudjuk, hogy milyen elvárá-
soknak kell, hogy megfelelje-

nek a választáson induló je-
löltek: megnyerő egyéniség, 
jó beszédtechnika, háttérkap-
csolatok sokasága, elég pénz a 
választások lebonyolítása ér-
dekében.

Itt ellenben csak a feltáma-
dásba vetett hitről hallunk. 
Annyira fontos ez az igazság. 
Ha ez a bizonyosság megvan, 
akkor minden más hozzá fog 
jönni. Az apostolok életében 
láthatjuk, hogy ez a hit vezet-
te őket minden nehézség elle-
nére, életüket is ezért adták. A 
hagyomány szerint a tizenkét 
apostolból tizenegy vértanú-
ként halt meg. Ez nem volt gye-
rekjáték, ennek a hitnek nagy 
volt a tétje.

Ma is vannak milliók és mil-
liók, akik életükkel, szavaikkal, 
tetteikkel hirdetik Jézus feltá-
madását. Gondolok itt az üldö-
zött, otthonukból elűzött ke-
resztényekre, a hitükért megy-
gyilkolt vagy életveszélyben 
élőkre is. És gondolok termé-
szeten ránk is, akik itt élünk 
a mi egyházmegyénk terüle-
tén, vagy szűkebb hazánkban, 
Szerbiában. Valljuk be bátran, 
hogy hiszünk Jézus feltámadá-
sában! Valljuk be, hogy a feltá-
madt Jézus igenis jelent vala-
mit számunkra, hogy az ő fel-
támadása erőt, reményt és bé-
két áraszt mindenkire.   

Ezt kívánom nektek, Krisz-
tusban kedves testvéreim, akik 
húsvét örömnapját ünnepli-
tek. De kívánom ezt minden 
jóhiszemű embernek is. Ámen.

Mi jut eszébe, amikor 
húsvétra gondol?

 »Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök

„
Valljuk be bátran, 
hogy hiszünk Jézus 
feltámadásában! 
Valljuk be, hogy 
a feltámadt Jézus 
igenis jelent valamit 
számunkra, hogy az 
ő feltámadása erőt, 
reményt és békét 
áraszt mindenkire Dr
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MGR. TH. KISS NÁNDOR BÁNÁTI REFORMÁTUS ESPERES HÚSVÉTI ÜZENETE

Gondolkozz a húsvéton, emlékezz a húsvétra!
2 Timóteus 2:3-9
3Vállald velem együtt a 

szenvedést, mint Krisztus Jé-
zus jó katonája.

4 Egy harcos sem elegyedik 
bele a mindennapi élet gond-
jaiba, hogy megnyerje annak 
a tetszését, aki harcosává fo-
gadta.

5 Ha pedig versenyez is va-
laki, nem nyer koszorút, ha 
nem szabályszerűen verse-
nyez.

6 A fáradozó földművesnek 
kell először a termésből része-
sülnie.

7  Gondolkozz azon, amit 
mondok, mert az Úr megad-
ja majd neked, hogy mindent 
megérts.

8 Emlékezz arra, hogy Jé-
zus Krisztus, aki Dávid utóda, 
feltámadt a halottak közül. Er-
ről szól az én evangéliumom,

9 amelyért még bilincseket 
is viselek, mint egy gonoszte-
vő. Az Isten igéje viszont nincs 
bilincsbe verve.

Pál szavai ezek Timóteus-
hoz. A keresztyén élet summá-
ját adja elénk e pár sor. Milyen 
egy keresztyén Isten elképze-
lése szerint?

Húsvét ünnepére fontos 
tudni – a hitvallásunk szerint: 
megtanulni Istentől – azt, hogy 
a húsvéti feltámadásnak kell 
meghatároznia viselkedésün-
ket, életmódunkat, terveinket 
és álláspontjainkat.

Pál hangoztatja, hogy az 
ember életére hatással van-
nak a környezeti, társadalmi, 
politikai és gazdasági, valamint 
kulturális események, de ma-
gaviseletét az nem befolyásol-
hatja. A hatás és a befolyás nem 
ugyanaz. A hatás az ostromálla-
pot, a befolyásoltság viszont a 
fegyverletétel, a megadás.

A világi dolgok életünk el-
engedhetetlen része. Aki Isten 
országába kívánkozik, annak 
viszont nem a világi emberek 
tetszését kell keresni, hanem 
Isten kedvét (4. vers). A min-
dennapi élet dolgaiba – ahogy 
olvassuk – lehet beleelegyedni, 
de lehet azokban kitűnni, kivá-
lónak lenni. Sajnos, aránylag 
kevés az olyan politikus, kul-

túrember, szakember, munkás, 
vagy általában a mindennapi 
dolgokkal foglalkozó ember, 
aki kiváló és kitűnő a minden-
napokban Isten akarat szerint. 
De szám szerint mégis sokan 
vannak, nem kell elkeseredni 
és ők igazán értik Jézus szavait 
a keresztfán, amikor kimondta: 
„elvégeztetett”, és hisznek fel-
támadásában. Ők szabálysze-
rűen versenyeznek (5. vers). 
Ők a „fáradozó földművesek” 
(6. vers), akik vágyakoznak Is-
ten társaságába és meg is kap-
ják azt jutalmul.

Mindezeket Isten adja ne-
künk megérteni. Magát a hús-
vétot is. Mert mi úgy születünk, 
hogy az anyagi dolgokat tartjuk 
fontosnak és engedetlenség-
ben születünk (ez az ereden-
dő, velünk született bűn) Is-
ten iránt. Mi újjászületés nél-
kül, amikor az ember lelki em-

berré születik újjá, csak bizo-
nyos határig vagyunk képesek 
jót cselekedni. A határtalan jó 
cselekvésére, a feltétlen sze-
retetre (lásd: Jézus az életét is 
képes volt értünk adni) csak 
a lelki ember képes. Ez Isten 
ajándéka – ő tesz képessé lel-
ki életet élni.

És az embert megállíthatják, 
bezárhatják, bilincsbe vethe-
tik. Történhet vele sok minden. 
Gyász, bánatos dolgok, beteg-
ség, gazdasági krízis, elszegé-
nyedés, csalódás és magány. De 
Isten Igéje nincs bilincsbe ver-
ve és az, akinek Isten megadta, 
hogy megtanulhatta miként le-
het keresztyén, az a szenvedést 
is úgy vállalja, mint Krisztus Jé-
zus jó katonája.

Imádkozzunk ezért az is-
meretért. Imádkozzunk egy-
másért, hogy kitartással él-
jünk e kísértő világban Isten 
akarata szerint. Függesszük 
szemünket Jézusra, a húsvé-
ti feltámadásra, mert ez a mi 
evangéliumunk, a mi örömhí-
rünk. Gondolkozz emlékezve, 
ahogy Pál mondja. Isten meg-
adja neked az áldott, az igazi 
húsvétot!

Ezennel kívánok áldott ün-
nepeket az olvasóknak a Báná-
ti Református Egyházmegye és 
a Nagybecskereki Református 
Egyházközség nevében,

MGR. TH. KISS NÁNDOR, BÁNÁTI 
ESPERES, REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

„
Isten Igéje nincs 
bilincsbe verve és 
az, akinek Isten 
megadta, hogy 
megtanulhatta miként 
lehet keresztyén, az 
a szenvedést is úgy 
vállalja, mint Krisztus 
Jézus jó katonája.

Ajándékcsomagok a 
leendő elsősöknek
A Magyar Nemzeti Ta-

nács (MNT) közremű-
ködésével a Muzslai Petőfi 
Sándor Magyar Művelődé-
si Egyesület nagytermében 
megrendezett ünnepi mű-
sor keretében került sor a 
magyarországi Rákóczi Szö-
vetség ajándékcsomagjá-
nak kiosztására a magyar 
nyelven tanuló összesen 
41 lukácsfalvi, szentmihá-
lyi, nagybecskereki és mu-
zslyai leendő elsős tanulók 

számára. A most még nagy-
csoportba járó óvodások-
nak a jelenlevők tartalmas 
taneszközből álló csoma-
got adtak át, arra buzdítva 
a szülőket, hogy válasszák 
az anyanyelven való okta-
tást gyermeküknek. A beis-
koláztatási program kereté-
ben az ősz folyamán a ma-
gyar tagozatra iratkozott di-
ákok - a RákócziSzövetség 
jóvoltából - ösztöndíjat fog-
nak kapni.  BORBÉLY TIVADAR

 »Kiss Nándor ref. esperes

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN 

 »A leendő elsősök

A MAGYAR HÁZ (MUZSLYAIAK KLUBJA) NAGYTERMÉBEN
TOJÁSFESTŐ VERSENYT SZERVEZNEK MUZSLYÁN

A Muzslyai Amatőr Képzőművészeti Klub (MAKK) tagjai nagypénteken, 
március 30-án, 17 órától az óvodások és iskolások számára hagyományos 
húsvéti tojásfestő versenyt szerveznek a Magyar Ház nagytermében. A 
verseny keretében a zsűri tagjai kiválasztják a legszebb és legötletesebb 
alkotásokat. A szervezők szeretettel várnak mindenkit.  B.TIVADAR

A SZÉKESEGYHÁZBAN RENDEZTÉK MEG

Bérmálkozók 
püspökségi szintű 
találkozója
Hagyományosan a Virág-

vasárnapot megelőző 
szombaton tartják a Nagy-
becskereki Egyházmegye 
hittanosainak a találkozó-
ját, amelyen Dr. Német Lász-
ló SVD püspök megismerke-
dik a bérmálkozásra készü-
lő fiatalokkal, egyúttal be-
mutatja nekik a székesegy-
házat is. A találkozó kereté-
ben a főpásztor magyar és 
szerb nyelven köszöntötte a 
bérmálkozókat. A sokszínű 
Bánát szórványjellege egyre 
jobban megnyilvánul ezen 
az összejövetelen is, hiszen 
a nem magyar anyanyelvű 
hittanosok száma folyama-
tosan növekszik. Párhuza-
mosan két helyszínen zajlott 
a találkozó, amelynek kere-
tében két lelkipásztor foglal-
kozott a fiatalokkal.

A szláv anyanyelvűek-
nek  Masa Tamás  atya be-
szélt mindazokról a lelki 
gyümölcsökről, amelyek 
gazdagítják lelki életünket 
és hangsúlyozta a bérmá-
lás jelentőségét. Elias Ohoi-
ledwarin SVD atya a magyar 
anyanyelvűeknek Jim Ca-
viazel életpéldáját mutatta 
be, valamint megosztotta 
amerikai tanulmányainak 
tapasztalatait is a jelenlé-
vőkkel. Tekintettel a már-
ciusi hideg időjárásra, a fi-
atalokat – akiknek rendha-
gyó módon még hógolyó-

zásra is lehetőségük volt a 
püspökség udvarában – ta-
lálkozó szünetében forró te-
ával kínálták, majd főpász-
tori szentmisével folytató-
dott az összejövetel. A püs-
pök atya magyarul és szer-
bül mondott homíliájában 
beszélt annak fontosságáról, 
hogy még a bérmálás előtt 
megismerkedhessen a fia-
talokkal; bemutatta a szé-
kesegyházat és kiemelte a 
bérmálás szentségének fon-
tosságát. Ezen a szentmisén 
a fiatalok olvastak fel, a zenei 
szolgálatot Elias SVD atya 
látta el Micsik Béla hitokta-
tó-kántor segédletével.

Az összejövetel végén 
hagyományosan Coca Co-
la-hamburger menüvel ven-
dégelte meg a főpásztor egy-
házmegyéje fiataljait.

Dr. Német László SVD 
püspök tíz éve vezeti a 
Nagybecskereki Egyház-
megyét, s célja, hogy a fia-
talok örömmel és ne féle-
lemmel készüljenek a bér-
málkozásra. Ezért eltörölte 
a bérmákozók vizsgáját, he-
lyette bevezette a bérmálko-
zók találkozóját. Emellett a 
bérmálkozásra készülő fia-
taloknak a plébániájuk te-
rületén fát kell ültetniük és 
részt kell venniük egy szo-
ciális programban.

NAGYBECSKEREKI 
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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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.

Продајем хармонику, 
мотор томосм, сто и столице, 
огледало са ормарићима 
за купатило, туш кабину, 
хармоника врата, витафон и 
решо на плин. Тел. 065/803-16-
06.

Продајем шалоне 140х140, 
шалони 220х140, прозор са 
вакум стаклом 60х60, прозор 
80х60 са шалоном, тучану каду 
90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин 
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, 
две фотеље, врата дрвена и 
решо плински са 3 рингле. Тел. 
013/833-806, 064/957-70-76 и 
066/570-40-00

Продајем фотељу, лежај, 
шиваћу машину, дрвени регал, 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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

Продајем кућу 150 м² на плацу 9 
ари, ужи центар Вршца, близу поште. 
Тел. 064/121-62-62.

На продају кућа са сутереном ул. 
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) 
Повољно. Тел. 069/869-60-13

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна 
страна погодно за  воће, виноград и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-
210.

Продајем 60 ари на  брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и 
воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. 
Може замена или договор. Тел. 064/280-
58-81.

Продајем двособни ста 51,5 м² у 
Вршцу, приземни са нуз просторијама 
и гаражом, укљижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00

Продајем кућу од 53м² са 
помоћним објектима 121м², плин, 
струја, клима, вода, канализација. 
Тел. 064/007-86-68

Продајем једнособни стан 
у центру површине 35 m² (соба, 
кухиња, купатило, тераса) Хитно. 
Тел. 064/23-55-436. 

Купујем стан од 60 до 70 м², 
предност Војнички трг. Тел. 060/020-11-
74.

Продајем плац на  мору Сушћепан 
код Игала. Тел. 063/257-823.

Продајем кућу у ужем центру 
града, у Улици Гаврила Принципа. Тел. 
063/308-355. 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€Кајмакчаланска 25, 10 мин. Од 
центра. Стамбени део 77м², плац 438 
м², комплетна инфраструктура. Одмах 
усељива и за адаптацију. Тел. 062/157-65-
80 звати од 18 до 20 часова. 

плински решо, електрични 
шпорет комбиновани и 
кухињске елементе. Тел. 
064/186-52-44. 

Купујем половну , исправну 
мешалицу за бетон. Тел. 
013/401-210 и 060/74-01-210.

За продају веш машина 
„Горење“ WА60085 тип, 
капаццитета 6,5 кг, 5 година 
стара, цена 100€, и „Обод“ 
Цетиње старије производње. 
Обе потпуно исправне, као 
и машина за сушење веша  
„Електролукс“ Немачка  цена 
50 €. Тел. 064/429-06-14.

Уступам породичну 
гробницу на Православном 
гробљу у Вршцу – уз договор. 
Тел. 013/401-210 и 060/740-12-
10.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
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 орион-
гизмо 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. 060/74-012-
10.

Самсунг, у исправном стању, 
цена по договору. Телефон 065-
57-15-014.

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. 065/88-37-
420.

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. 061/18-44-
316.

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- 88-
26-144.

Продајем плинске пећи, 
тики бојлер и косилицу за 
трактор. Тел. 064/047-54-90.

Откупљујем орах у љусци и 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
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.

Потребна кућа за 
становање  жени са двоје деце 
у Пландишту или у околини, 
за чување и одржавање. Тел. 
062/872-72-04

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.

Издајем намештену 
гарсоњеру за самца или самицу. 
Гарсоњера је прелепа, а цена 
врло повољна. Тел.064/35-12-
026.

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.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру, има 
централно грејање, интернет, 
кабловску. Тел. 060/350-30-60.

Издајем стан у Хемограду, 
50 м² комплетно намештен! 
Слободан од 15. априла. Цена 
100€  плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13.

РАЗНО
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. 064/123-17-56.

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. 064/123-17-
56.

Продајем спаваћу собу 
„Бети“ и пећ на чврсто гориво, 
шамотна „Горење“. Тел. 805-
095.

Продајем “Самсунг“ колор 
телевизор исправан. Цена 
30€. Тел 065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање 
цеви , за грађевинаре. Тел. 
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. 061/67-101-
77.

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 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.

Продаје се локал 
површине 30 м2 у улици 
Немањина 3. Информације на 
телефон: 013/805 117. 

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014 и 
145/2014) Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЗА КРАТКОТРАЈНИ 

БОРАВАК ИЗЛЕТНИКА ПО+П+1 У ВРШЦУ, ПОТЕС ВИНОГОРЈЕ, НА 
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.22838 КО ВРШАЦ

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДОО „ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ“ 

Наведени урбанистички пројекaт биће изложен у холу зграде СГ Вршац. 
Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 07.04.2018. године.

 Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на 
изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације, 
у писаном облику и предају их Одељењу за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће обавештења о 
садржају јавне презентације. 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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Расписује се оглас за  спровођење јавног 
надметања за давање локација на јавним 
површинама у Вршцу, ради постављања 
апарата за кокице, на следећим локацијама 
предвиђеним Планом размештаја привремених 
објеката и то:

1) Локација 12А,  у Улици Стеријина,  код 
раскрснице са улицом Вука Караџића, испред 
кућног броја 26,

2) Локација 44А, на Тргу победе, испред 
кућног броја 3, 

3) Локација 44Б, на Тргу победе, испред 
продавнице «Лили», 

4) Локација 45А, на Тргу Светог Теодора 
Вршачког, између кућног броја 5 и постојећег 
билборд паноа (поред рекламног стуба),

5) Локација 45Б на Тргу Светог Теодора 
Вршачког, између кућног броја 11 и трговине 
«Гомеx»,

6) Локација 54А на Тргу Николе Пашића,
7) Локација 55А у улици Балканска, поред 

споредног улаза у Градски парк.
Локације за постављање апарата за кокице 

дају се на период до једне године.
Право учешћа на јавном надметању за 

наведене локације имају активна правна лица и 
предузетници.

Почетна цена за спровођење јавног 
надметања утврђена је у износу од 100.000,00 
динара по локацији.

Учесници јавног надметања дужни су да 
уплате депозит у висини од 30% од наведеног 
износа за сваку локацију за коју се надмећу 

и доказ о уплати доставе уз пријаву за јавно 
надметање. (Уплата се врши на рачун Депозита 
Градске управе Вршац бр. 840-720804-40 са 
позивом на број одобрења по моделу 97, 
контролним бројем и шифром Града Вршца 54-
241).

Пријава за јавно надметање подноси се на 
адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за постављање 
привремених објеката у Вршцу, Трг Победе  
бр.1, 26300 Вршац или   лично  на  писарници  
Градске управе Вршац (образац пријаве може 
се преузети на званичном сајту Града Вршца 
или  у канцеларији 211 Градске управе Вршац). 
У пријави учесник јавног надметања обавезно 
уписује e-mail адресу коју користи.

Свим учесницима  у јавном надметању, осим 
најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити 
након спроведеног поступка. Најповољнијем 
учеснику, депозит ће бити урачунат у 
излицитирани износ. 

Уколико најповољнији понуђач за одређену 
локацију одустане од своје понуде, Комисија 
ће о томе обавестити електронском поштом 
следећег по реду учесника јавног надметања 
са нижом понудом од најповољније и понудити 
му локацију. Уколико се сваки следећи понуђач 
не изјасни да ли остаје при својој понуди у року 
од 48 часова,  сматра се да је одустао од своје 
понуде. Локација ће се доделити понуђачу који 
остане при својој понуди и писмено се изјасни 
о томе.

Најповољнији понуђач, као и сваки следећи 

учесник јавног надметања према утврђеном 
редоследу понуда, који одустане од своје 
понуде, нема право на повраћај депозита.

Рок за подношење пријаве је до   17.04.2018. 
године.

Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете 
после рока неће се разматрати.

Јавно надметање ће се обавити у Великој 
сали  Градске управе Вршац,  дана    18.04.2018.  
у 12 часова.

Приликом надметања свака следећа 
понуђена цена не може бити мања од 1.000,00 
нити већа од 10.000,00 динара у односу на 
претходно понуђену цену за ту локацију.

Најповољнији учесник у јавном надметању 
дужан је да уплати понуђену – излицитирану  
цену до   20.04.2018. године и поднесе захтев 
за издавање одобрења за заузимање јавне 
површине. У случају да се цео износ не уплати 
у предвиђеном  року  неће се одобрити 
постављање  привременом објекта.

Правно лице или предузетник, коме се по 
спроведеном поступку додели локација,  у 
обавези је да месечно плаћа комуналну таксу 
за коришћење јавне површине чији износ је 
утврђен Одлуком о локалним комуналним 
таксама. 

Ближе информације, могу се добити у 
канцеларији 211 на II спрату зграде Градске 
управе Вршац или на телефон 013/ 800-534. 

КОМИСИЈА

 На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-5/2018-III-01 од 23. фебруара 2018. године Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката Вршцу, расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ  НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА  У ВРШЦУ

FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija doo
Vršac

O G L A Š A V A
PRODAJU KORIŠĆENE MASINE ZA DUVANJE KANISTERA

Proizvodjac:Uniloy Milacron 
Model: UMS150/S
Seriski broj: M08S005 
Godina proizvodnje: 2008
Masina ima 4 alata za 5,6,8,10 litara kanister. Svaki alat ima po jedan kavitet 
kanistera
Brzina: Takt masine je 28 sec / 1 kom kanistra
Rok za podnosenje ponuda 7 dana od dana objavljivanja oglasa
Vise informacija o opremi možete dobiti slanjem zahteva na e-mail Nenad.
Milosev@fmc-ag.com
Ponudu poslati na:
Fresenius Medical Care Srbija doo
Beogradski put bb
26300 Vršac
Sa naznakom: PRODAJA KORIŠĆENE MASINE ZA DUVANJE KANISTERA

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014 и 
145/2014) Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОШИРЕЊА ПОСТРОЈЕЊА У 

СМИСЛУ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОШИРЕЊА РАДИ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА 
ОТПАДНИХ ВОДА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.18868 КО ВРШАЦ

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ЈКП „2. ОКТОБАР“ ЗА ГРАД ВРШАЦ

Наведени урбанистички пројекaт биће изложен у холу зграде СГ Вршац. 
Јавна презентација трајаће 7 дана почев од 07.04.2018. године.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени 
урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације, у писаном 
облику и предају их Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће обавештења о 
садржају јавне презентације. 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

Циљ конкурса:
-подстицање активности унапређења ликовне уметности и креативности 

деце и омладине
-приказивање резултата постигнутих у остваривању програма наставе 

као и организованог рада са децом
-подстицање примене разноврсних ликовних техника као ликовног 

израза које обухватају  цртање, сликање, графику, вајање, примењену 
уметност и остале саврмене видове уметничког изражавања

Пропозиције:
-На изложби могу да учествују деца и млади од 5-25 година старости из 

земље и иностранства, појединци, предшколске установе, школе, ликовни 
атељеи, дечији културни центри и сличне дечије установе и асоцијације

-Избор теме и технике рада је слободан
-Свака школа или установа на конкурс може да пошаље највише до 50 

ликовних радова
-Један аутор не може да учествује на конкурсу са више од 2 рада, било да 

конкурише самостално или путем установе
-Сваки рад мора бити означен налепницом дефинисаном конкурсом која 

се лепи на полеђину рада. Подаци морају бити читко попуњени и потпуни, у 
супротном се неће узимати у разматрање.

Налепнице се могу преузети са сајта Културног центра Вршац (www.
kulcentar.com) и у самој институцији, улица Стеријина 62, Вршац

-Ликовне радове враћамо доносиоцима до краја 0ктобра 2018. године. 
Организатор не сноси трошкове доставе и враћања радова. Радови се 
враћају на исти начин на који су и предати на конкурс, након тог датума 
Културни центар Вршац нема обавезу чувања радова.

-Изложба ће бити званично отворена 28. септембра 2018. године
Избор радова и награђивање врши стручна Комисија од пет чланова
Жирирање радова ће бити обављено 05. јуна 2018.
Резултати конкурса ће након жирирања бити објављени на сајту 

Културног центра www.kulcentar.com  и путем медија

Награде се додељују за пет старосних категорија:
•Прва старосна категорија   –    5 - 6 година (годиште 2012 – 2013 )
•Друга старосна категорија  –    7 - 10 година ( годиште 2008 – 2011)
•Трећа старосна категорија   –  11 - 14 година ( годиште 2004 – 2007)
•Четврта старосна категорија – 15 - 18 година( годиште 2000 – 2003 )
•Пета старосна категорија    –   19 - 25 година ( годиште 1993 – 1999 )

Рок за приспеће радова је   07. Мај 2018.
Радови се примају у просторијама Културног центра Вршац од 10 - 14,00h 

сваког радног дан, као и на адреси - Културни центар Вршац, Стеријина 
62, 26300 Вршац, Србија

Контакт особа: 
Нада Грозданић  013 830 900, бр.  Мобилног  0628030200, e-mailoffice@kulcentar.com

КОНКУРС
05. Априла – 07. Маја 2018.

59. Ликовна манифестација деце и омладине  
„Награда Паја Јовановић“
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  Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Година 1816. беше по Вршац несретна година. 
Већ месеца априла и маја беху услед честе 
кише поплављени западни делови вршачког 
земљишта, а то је по обављеном попису од 20. 
маја проузрокувало штету од 137.996 ф. 21. јуна 
опет проломио се облак код манастира Месић, 
услед тога изашао је из свога корита поток 
Месић, што се провлачи српском страном и 
поплавио околне домове . Вода је порушила 86 
домова и 105 побочних здања. Тадашња штета 
рачунала се на 150.000 фор. али је и 5 људи 
нашло смрт у валима Месића. Водом почињено 
пустошења беху знатна. Подизала је пуну бурад 
из подрумова, једно велико буре пуно ракије 
изнела је изван вароши. Из домова износила је 
многе ствари, из једног дома изнела је кола, на 
којима је био плуг, па их је однела до каменитог 
моста код Кушевића. Из села Месића пак понела 
је бачву из дома неког Јонаска, а у бачви беше 
до пола пшенице, на њој је лежала квочка и тако 
је допловила бачва са квочком до такозване 
калуђерске ливаде, те је једва ту застала. 
Најчудноватије пак беше то, да онога дана није 
било у Вршцу ни капи кише.

Но ови догађаји беху тек као нека предигра 
ономе, што ће да следи. 12. јула око 2-3 сата у 
зору беснио је у Вршцу и околини му такав оркан, 
каквога често нема за више столећа. Природа се 
била у пуном смислу речи разуздала. Сев муња 
страховито је осијавао све крајеве предела, а 
од рике громова тресла се и најјача здања. Уз то 
је ваздух проламао падање крупе, од величине 
кокошјег јајета. Кроза све то продирала је 
ломњава порушених зидова и лелек на смрт 
ужаснутог становништва.

Када је свануло, Вршац је изгледао као 
права рушевина. Баш ни једно здање не остаде 
сасвим неповређено, многа беху сасвим 
порушена. По јавним местима и улицама било 
је делова искиданих кровова, дрвета из корена 
ишчупаних, па и кубе са овдашње православне 
цркве беше спало. На многим крововима било 
је опрљених трагова муње. Само је бујна киша, 
што је истом падала, могла да предупреди 
пожар.

Становници још не беху пренули од једног 
страха, када чуше нову тужну вест, да је сав 
хатар сасвим потучен од града. Винограда беше 
тада 4021 ланац, па од тога је остало само 80 
ланаца на такозваној Црвенци, пољска рана пак 
беше сасвим утамањена.

Штета око приватних и општинских здања 
износила је  630.094 фор., а штета на обема  
српским црквама  и камералним здањима 
100.000 фор. Највећма је пострадала и 
камерална, коњичка касарна и жупанијски 
сенски магазин, који се сасвим срушио. Сва 

штета онога мрачнога тренутка износила је по 
званичном попису 4.031.405 ф. W.W. На жалост 
платило је главом и неколико људи.

И општинско представништво и спахилук 
гледали су свачим могућим да ублаже јаде, што 
су услед оне несреће настали, делила се шеница 
за храну и за семе и т.д. но невоља је ипак тако 
расла, да је јула 1817. плаћано за шиник жита 50 
фор. а шиник кукуруза 30-40 фор. W.W.  На срећу 
беше ова година берићетна, те је жито одмах по 
жетви продавано по 4 фор.

Децембра месеца 1805. умро је овдашњи 
српско-православни владика Јовановић 
од Шакабенде, искрено ожалошћен од 
становништва вршачког. Није он био само 
ваљан пастир свога стада, већ и искрен 
пријатељ овога места, чије је  представништво 
често делом потпомогао да извојује права 
привилегисане општине. Општина није знала 
другаче да му захвали, већ му је посветила неки 
немачки спев под насловом „Tempora mutantur, 
non mutabantur in illis“, па је и то штампала. 
Тим, што је његовом иницијативом подигнута у 
Вршцу граматичка школа, створио је себи часно 
место у историји образованости јужне Угарске.

За ваканције администровао је у дијецези 
гргетешки архимандрит Јосиф Путник. Али већ 
год. 1806. а по највишем решењу, премештен 
је у Вршац горњо-карловачки владика Петар 
Јовановић – Видак. Свечана инсталација му је 
обављена 23. новембра исте године 3).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (116)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Извештај мађистрата комори и Ch. Baumann´schn Aufzeichnungen, 
стр. 24-26 

2)Ch. Baumann´schn Aufzeichnungen, стр 26
3)Економска седница од 19. новембра 1806.

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. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 40, БРОЈ 1005, 27. МАРТ  2015.

„ОТИСЦИ“ 
Градска библиотека Вршац била је тесна да прими 

све љубитеље писане речи, поштоваоце књижевног 
стваралаштва др Драгице Станојловић, који су дошли 
да  присуствују промоцији њене нове збирке песама под 
називом „Отисци“, 18. марта.

У промоцији су учествовали ауторка др Драгица 
Станојловић, неуропсихијатар, Оливија Русовац, 

новинарка листа „Република“, др Милош Ђорђевић, 
професор српске књижевности на Високој школи 
струковних студија „Михаило Палов“ у Вршцу, и Драгана 
Ракић, у име организатора Градске библиотеке.

- Ово је једна моја реминисценција на старост, збирка 
песама о старењу, моја лична пројекција тог неког стања, 
које нисам баш довољно проживела, па су ми стихови, 
ваљда, били неки увод у тај део, каже ауторка Станојловић. 
Овде су идеје, које нису стале у оне претходне збирке, 
обично се односе на моја размишљања о општим животним 
ситуацијама, које покушавам да оденем у лепе речи, па да 
те лепе речи имају неко значење за мене, али да могу да 
разумеју и други. Моје песме су личне пројекције које могу 
да имају и неки универзални значај.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 40, БРОЈ 1005, 27. МАРТ  2015.

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ 
ПОЕЗИЈОМ ДОЗВАЛИ ПРОЛЕЋЕ

Књижевна општина Вршац и Вршачки књижевни клуб 
обележили су Светски дан поезије у Руском парку перформансом 
„Поезијом дозовимо пролеће“. Тиме се Вршац придружио бројним 
градовима широм света који тог дана славе поезију.

Организација Уједињених нација за просвету, науку и културу 
– УНЕСКО, 1999. године прогласила је 21. март за Светски дан 
поезије. Циљ је одавање признања националним, регионалним и 
интернационалним покретима кроз промовисање и подстицање 
читања, писања, објављивања и проучавања поезије широм света. 

Светски дан поезије осмишљен је с намером да се јавност подсети на 
снагу и важност песничке речи и да се подржи језичка разноликост.

Своје песме казивали су и случајним пролазницима делили 
најлепше љубавне стихове наших и иностраних аутора Слободан 
Ђекић, Анастас Настевски, Драгица Станојловић, Јелена Маринков, 
Емил Сладоје, Ержебет Фехер Лиза, Божица Михај, Рада Ушурел, 
Слободан Милинковић, Верица Величковић, Михајло Прошевски, 
Николина Бабић, Дамјан Грозданић, Слободан Калиновић и Зоран 
Ђуровић. Овај песнички сусрет украсили су и наши најмлађи 
суграђани рацитујући поезију.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 18. КОЛО

ОФК Вршац – Пролетер   1 : 1
Слога - Јединство (НБ)  1 : 2
ЖАК - Слобода (НК)   0 : 2
Војводина 1928 – Бегеј  4 : 2
Јединство (БК) - Кикинда 1909  2 : 1
Козара – Полет    3 : 0
Будућност - Младост (О)   0 : 4
Раднички (К) - Раднички (С)  7 : 2

1.ОФК Вршац  18     12  4  2  40
2.Козара  18     11  4  3  37
3.Кикинда 1909  18     10  4  4  34
4.Слобода (НК)  18      9  5  4  32
5.Младост (О)  18      9  4  5  31
6.Војводина 1928  18      9  4  5  31
7.Јединство (БК)  18      8  3  7  27
8.Будућност  18      7  4  7  25
9.Пролетер (-1)  18      7  4  7  24
10.Јединство (НБ)  18      7  2  9  23
11.Раднички (К)  18      6  3  9  21
12.Бегеј   18      6  3  9  21
13.Слога  18      6  1  11  19
14.ЖАК   18      5  2  11  17
15.Раднички (С)  18      3  5  10  14
16.Полет  18      2  2  14   8

ПФЛ ПАНЧЕВО 18. КОЛО

Црвена звезда – Југославија  0 : 1
Долина - Јединство Стевић  4 : 2
Раднички (Б) - Јединство (В)   2 : 3
Војводина (ЦЦ) - Слога (БНС)  1 : 2
Стрела – БАК    2 : 0
Вултурул -  Борац (Ст)   4 : 0
Дунав - Партизан (У)   2 : 0
Војводина (Цр) - Војводина (С)  1 : 0

1.БАК   18    14  1  3  43
2.Долина  18    13  2  3  41
3.Борац (Ст)  18    10  4  4  34
4.Партизан (У)  18    10  3  5  33
5.Стрела  18     8  5  5  29
6.Слога (БНС)  18     9  1  8  28
7.Војводина (Цр)  18     8  3  7  27
8.Јединство (В)  18     7  4  7  25
9.Раднички (Б)  18     7  2  9  23
10.Јединство С.  18     6  4  8  22
11.Војводина (С)  18     6  3  9  21
12.Вултурул  18     6  3  9  21
13.Дунав  18     4  6  8  18
14.Црвена звезда  18     4  4  10  16
15.Југославија  18     4  2  12  14
16.Војводина (ЦЦ)  18     2  5  11  11

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 14. КОЛО

Шевац - Борац (ВГ)   1 : 1
Потпорањ – Полет   1 : 1
Јаношик - Будућност (А)   0 : 5
Партизан (К) - Борац (ВС)   2 : 1
Владимировац – Ратар   1 : 2
Караш (К) – Виноградар   1 : 0
Хајдучица – Добрица   6 : 0

1.Будућност (А)  14     9  3  2  30
2.Полет   14     9  3  2  30
3.Хајдучица  14     8  2  4  26
4.Потпорањ  14     8  2  4  26
5.Шевац   14     8  2  4  26
6.Ратар   14     7  3  4  24
7.Добрица  14     7  2  5  23
8.Борац (ВС)  14     7  1  6  22
9.Партизан (К)  14     6  2  6  20
10.Борац (ВГ)  14     6  2  6  20
11.Караш (К)  14     5  1  8  16
12.Владимировац  14     2  1  11   7
13.Виноградар (-1) 14    1  3  10   5
14.Јаношик  14     1  1  12   4

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
400, судија: Дејан Радишић (Зрењанин) 
7, стрелци: Војводић у 17. за ОФК Вршац, 
Милошевић у 59. за Пролетер, жути 
картони: Барић, В. Благојевић, Балан 
(ОФК Вршац), Томић, Ћирић, Побра 
(Пролетер)

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, 
Лукић, Бељин, Радосављев, Војводић, 
Белић, В. Благојевић (од 66. Станковић), 
Барић (од 86. Михајловић), Тошић (од 
66. Крачуњел), Балан.

ПРОЛЕТЕР: Живановић, Настановић 
(од 69. Побра), Караклић, Младеновић, 
Миковић, Митић, Милошевић, Ћирић, 
Ђорђевић (од 86. Мошеску), Томић (од 
62. Ракић), Јефтић.

Комшијски дерби завршен је 
поделом бодова иако су Вршчани 
доминирали током читавог меча. Јунак 
утакмице био је голман Пролетера 
Милош Живановић који је чинио чуда 
у ситуацијама када су сви на стадиону 
видели лопту у мрежи. Вршац је 
повео у 10. минуту после одличне 
акције и асистенције Балана, стрелац 
је био Војводић. Вршац је до краја 

првог полувремена задржао велику 
предност у поседу лопте, али није 
успео да створи изгледну прилику. 
У наставку су гости из једине опасне 
акције успели да дођу до изједначења, 
стрелац је био Милошевић. Уследила 
је тотална афнзива Вршца, ређале 

су стопостотне прилике Војводића, 
Крачуњел је погодио пречку, а ударце 
Белића и Балана Живановић је чудесно 
одбранио. Последњу прилику у 
надокнади времена имао је капитен 
Вршца Бељин, али је његов шут 
маказицама завршио поред гола.

КИКС ВРШЧАНА У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

КАРЛОВЧАНИ ИЗНЕНАДИЛИ ЛИДЕРА
ВРШАЦ – ПРОЛЕТЕР 1:1 (1:0)

ФУД БА Л

ФУ ТС А Л
ФОРУМ – ВИКИНГ 5:0 (2:0)

Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: Јоцовић 
(НС), Минић (БГ), стрелци: Радак 2, Јанковић 18, Јоксимовић 22. 
и 29, Анђелковић у 23. минуту

ФОРУМ: МОРАРИУ, РАДАК, С. МИЛОВАЦ, Б. МИЛОВАЦ, 
ЈАНКОВИЋ, Чакара, Анђелковић, Борковић, Јованов, Рашић, 
Радуловић, Везмар, Јоксимовић, Н. Богдановић.

ВИКИНГ: МАРГЕТИЋ, СТОЈАНОВИЋ, МИЛАНОВИЋ, ЈЕРЕМИЋ, 
ПОПОВИЋ, Марковић.

Вршчани су лако и убедљиво дошли до важне победе у борби за 
опстанак, иако је тренер Варађан одмарао већину носилаца игре. 
Гости су у Вршац дошли са само шест играча, али су се трудили да 
изборе што часнији пораз. Форум је имао константну иницијативу, 
поред пет постигнутих голова тешко је и набројати број пропуштених 
изгледних прилика. Гости су такође могли до почасног поготка, али 
су голмани Морариу и Небојша Богдановић били на висини задатка.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 18. КОЛО

Форум - Викинг   5 : 0
Српска - Пут-инжењеринг  6 : 6
САС - Металац Колорадо  6 : 4 
Сопот - Врање   1 : 6
Ивањица - Економист  8 : 1
Винтер спорт - Пожаревац одложено за 12. 4.

1.Ивањица 18    13 1 4 40
2.Винтер спорт 17    11 1 5 34
3.Врање  18    10 4 4 34
4.Сопот  18     9 2 7 29
5.САС  17     9 1 7 28
6.Економист 18     9 0 9 27
7.Српска  18     8 3 7 27
8.Пожаревац 17     8 2 7 26
9.Форум  18     8 2 8 26
10.Металац К. 18     7 3 8 24
11.Пут-инж. 17     2 3 12  9
12.Викинг 18     1 0 17  3

Кикс: Данило Белић (ОФК Вршац)

БЕЗ ПОБЕДНИКА У ДЕРБИЈУ, КАРАШ ДУБОК ЗА ГУДУРИЧАНЕ

ИЗБИШТАНИМА СЛАЂИ БОД
ПОТПОРАЊ - ПОЛЕТ 1:1 (0:0)

Потпорањ, судија: Предраг Јањуш (Панчево), стрелци: Ћулибрк у 
56 за Потпорањ, Слађан Бранков у 70. минуту за Полет

ПОТПОРАЊ: Богош, Мунџић, Секулић (од 76. Јованов), Олујић, 
Јоксимовић, Попов (од 89. Вренчев), Јовановић, Лазин, Ћулибрк, 
Бихлер (од 83. Прошевски), Булаја (од 62. Јанковић)

ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин, Савић, С. Илић, Петровић (од 75. 
Марко Бранков), Ранимиров (од 84. Милунов), Димитријевић, 
Јовановић, С. Бранков, Оморац, Бежановић (од 66. Стојанов).

БЕЗ ПОБЕДНИКА У ДЕРБИЈУ, КАРАШ ДУБОК ЗА ГУДУРИЧАНЕ

НЕДИМОВИЋ РЕШИО МЕЧ 
КУШТИЉУ

КАРАШ - ВИНОГРАДАР 1:0 (1:0)

Куштиљ, судија: Јован Субић (Вршац), стрелац: Недимовић у 41. 
минуту

КАРАШ: Томаш, Мадић (од 58. Божана), Недимовић, Ђорђевић, 
Шипош, Мојсић (од 58. Бошковић), Јовчић, Иримија (од 46. 
Милојковић), Стевановић, Милованов, Божин.

ВИНОГРАДАР: Митов, Јерковић (од 67. Дуда), Богдановски, 
Станковић, Драгосављевић, Фехер (од 82. Цветковић), Петровски, 
Батинић, Цветановић (од 46. Витас), Мрђељи, Божић. 

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ ПЕВАЈУЋИ ИЗ БАРАНДЕ

ПАВЛОВ ОДБРАНИО ПЕНАЛ
РАДНИЧКИ (БАРАНДА) - ЈЕДИНСТВО 2:3 (1:0)

Баранда, судија: Милош Максимовић (Старчево), стрелци: 
Кнежевић у 22. и Добрић у 65. за Раднички, Костадиновић у 60, 
Ракитован у 70. и Станојловић у 75. минуту за Јединство

РАДНИЧКИ: Васић, Лазин, Вуков, Гојчиновић, Тома, Костић (од 
70. Јовичин), Кнежевић, Добрић, Стекић, Цветковић, Стојков (од 60. 
Лутовац).

ЈЕДИНСТВО: Павлов, Москић, Бирђан, Попов (од 65. Мрђа), Биља 
(од 46. Гуја), Живанов, Костадиновић, Ивановић, Милентијевић, 
Станојловић (од 89. Јованов), Ракитован.

Влајковчани су освојили важне бодове у Баранди иако је домаћин 
два пута водио. Јунак утакмице био је голман Јединства Саша 
Павлов који је при вођству Радничког 1:0 одбранио једанаестерац и 
покренуо своје саиграче да дођу до резултатског преокрета.

 УЉМАНИ БУЋНУЛИ У ДУНАВ

ИЗНЕНАЂЕЊЕ У БАНАТСКОЈ ПАЛАНЦИ
ДУНАВ - ПАРТИЗАН (УЉМА) 2:0 (1:0)

Б. Паланка, судија: Драган Милановић (Панчево), стрелци: Рудић 
у 36, Николовски у 90. минуту

ДУНАВ: Зековић, Балог, Стојшић, Путник (Николовски), Радић, А. 
Јовић, Маричић, Тахировић (Ј. Јовић), Колески, Анђеловић, Попов 
(Остојић).

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Бану, Добричић (Пандуревић), Танасић 
(Обрадовић), Јовановић, Тимић, Војнов, Колак, Радић, Богојевић, 
Миливојев.

Уљмани су дошли као велики фаворити у Банатску Паланку, 
али без жеље да то потврде на терену. Мотивисани домаћин је био 
бољи током целе утакмице и заслужено славио. Уљмани су само 
једном запретили када је Тимић погодио стативу, исувише мало од 
кандидата за висок пласман.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО
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ПРВА Б ЛИГА 21. КОЛО

Срем Итон - Нови Сад   1 : 3
Баваниште – Банат   0 : 3
Дубочица - Топлички Витезови  0 : 3
Тимок – Ужице    1 : 3
Борац – Бечеј    3 : 1
ФАП Ливница – Лозница   1 : 3

1.Лозница  21  20  1  59
2.Нови Сад  21  17  4  49
3.Ужице   21  16  5  48
4.Дубочица  21  14  7  39
5.Банат   22  11  11  36
6.Борац   21  10  11  31
7.Тимок   21  10  11  30
8.Баваниште  21  8  13  28
9.Топлички Витезови  21  7  14  22
10.Срем Итон  21  7  14  20
11.Бечеј   21  6  15  19
12.ФАП Ливница  21  0  21   0

Отворено првенство Вршца у бенч пресу које је бодовано 
и за шампионат државе одржано је у недељу 1. априла у Сали 
Хемијско - медицинске школе. Наступило је 39 такмичара у 8 
категорија. Вршчанин Данијел Гајта освојио је титулу првака 
у категорији до 74 килограма савладавши у првом покушају 
тежину од 140 кг. Антон Вокоун је у категорији до 83 килограма 
заузео пето место са савладаном тежином од 110 кг.

Резултати по категоријама:
- 66 кг: 1. Владимир Јовић (127,5 кг), 2. Бранимир Бабин (120), 

3. Горан Лалић (82,5)
- 74 кг: 1. Данијел Гајта (140), 2. Бошко Стаменковски (125), 3. 

Душан Раденковић (122,5)
- 83 кг: 1. Бојан Павлов (130), 2. Далибор Огњеновић (130), 3. 

Милета Поломац (127,5)
- 93 кг: 1. Урош Радић (170), 2. Милан Ранђелковић (160), 3. 

Новак Филиповић (150)
- 105 кг: 1. Душан Јовановић (207, 5), 2. Денис Мирковић 

(200), 3. Срећко Спасић (180)
- 120 кг: 1. Зоран Копић (170), 2. Горан Трнинић (165), 3. Денис 

Петровски (160)
+ 120 кг: 1. Милан Смиљанић (227,5), 2. Радивоје Бајић (150).

У ВРШЦУ ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

ДАНИЈЕЛ ГАЈТА ПРВАК У КАТЕГОРИЈИ ДО 74 КГ
Б Е Н Ч  П Р Е С

ОД Б О Ј К А

Одбојкаши Баната успешно 
су завршили сезону у Првој Б 
лиги остваривши две победе 
у последња два кола, против 
Баваништа у гостима и против 
Срем Итона у Миленијуму. На 
тај начин екипа је заузела пето 
место на табели, што у клубу 
сматрају успехом.

- Изузетно сам задовољан 
имајући у виду да смо новајлије 
у овом такмичењу и да тим чине 
искључиво играчи из Вршца. За 
нас је ово велики подстицај да 
вцећ наредне сезоне покушамо 
да направимо још осбиљнији 
корак напред, рекао је први 
човек Баната Душан Павловић.

Кошаркаши Вршца после великог успеха у 
премијерној сезони АБА 2 лиге и пређеног пута 
од квалификанта до завршног турнира, нису 
успели да направе спортско чудо и домогну 
се АБА 1 лиге. У полуфиналном окршају са 
Приморском изабраници тренера Горана Топића 
играли су добро једно полувреме, изванредно 
једну четвртину, а то није било довољно да се 
дође до тријумфа. 

Вршац је предвођен Пашајлићем и 
Симеуновићем средином прве четвртине дошао 
до вођства и до првог одласка на одмор стекао 
је шест поена предности (22:16). Друга четвртина 
припала је Копранима у чијим су се редовима 
распуцали тројкаши Ферме, Ребец и Хоџић. 
Њиховим далекометним хицима Прморска је на 
полувремену имала вођство од 6 поена (48:42).

У другом полувремену очекивао се наставак 
неизвесне борбе, али Вршчани су почели да 
посустају, нестало је идеја у нападу, често се 
организација свела на импровизацију и све 
теже се излазло на крај са надахнутим играчима 
Приморске. У последњој четвртини било је јасно 
да Вршчани немају снаге за преокрет и морали 
су да честитају ривалу на заслуженој победи. 
Плејмејкер Мирослав Пашајлић покушао је да 
резимира учинак екипе.

- Почели смо добро и играли одлично 17 
минута, али смо дозволили пад, пре свега 
физички. Приморска је јаче ушла у утакмицу 
од нас, са више контаката, диктирали су темпо 

који је њима одговарао а ми смо се, на жалост, 
прилагодили и на крају је то резултирало нашим 
убедљивим поразом. Као екипа смо остварили 
огроман успех доласком на фајнал фор, ми 
између нас знамо у каквим смо се ситуацијама 
били током сезоне.

Тренер Горан Топић био је реалан у оцени 
игре својих играча, не и разочаран.

- Приморска је умела да казни све наше, 

мане, била је стрпљивија у организацији напада, 
преломила је утакмицу почетком четврте 
четвртине и ја им честитам на пласману у финале.
Наш тим је млад а играчи немају искуство носиоца 
игре, већини је ово прва година да има значајнију 
минутажу. Сви у клубу су изузетно задовољни 
оствареним успехом, пласманом на фајнал фор.  
Потајно смо се надали да можемо достојније да 
се супротставимо противнику, међутим Копрани 

су били изузетно шутерски расположени док смо 
ми затајили у многим сегментима игре који су до 
сада били наше оружје.

У полуфиналном окршају између домаћина 
турнира Борца и Крке славио је тим из Новог 
Места. 

У суботу је на програму последње коло КЛС 
у којем Вршац гостује у Панчеву екипи Тамиша. 
Потом следи почетак Суперлиге.

ВРШЧАНИ БЕЗ ПЛАСМАНА У ФИНАЛЕ ЗАВРШНОГ ТУРНИРА АБА 2 ЛИГЕ У ЧАЧКУ

СРПСКО ФИНАЛЕ ОСТАЛО САМО САН
ПРИМОРСКА - ВРШАЦ 88:64 (16:22, 32:20, 18:12, 22:10)

КО Ш А Р К А

Сакривен и неприметан у Чачку: Душан Кутлешић (Вршац)

ПОБЕДОМ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ПРВЕ Б ЛИГЕ ВРШЧАНИ ЗАУЗЕЛИ ПЕТО МЕСТО

УСПЕШНА СЕЗОНА 
ЗА БАНАТ

БАНАТ - СРЕМ ИТОН 3:1 (25:23, 25:23, 16:25, 32:30)

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 13. КОЛО

Жабаљ Волеј – Крајишник   1 : 3
Херцеговина - Дунав   1 : 3
Банат – Житиште    3 : 1
Клек Србијашуме 2 - Вршац   играно 5. априла

1.Банат   13  11  2  31
2.Дунав   13  10  3  31
3.Клек Србијашуме 2  12  10  2  29
4.Вршац   12  7  5  22
5.Житиште  13  7  6  20
6.Херцеговина  13  3  10  10
7.Крајишник  13  3  10  10
8.Жабаљ Волеј  13  0  13   0
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