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КОНКУРС

за доделу Књижевне
награде „Васко Попа“ За
најбољу песничку књигу
објављену у 2017.години.
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ВРШЧАНИ УЖИВАЛИ У ПРИРОДИ ТОКОМ ПРАЗНИКА РАДА

ПРВОМАЈСКИ УРАНАК НА БРЕГУ

-Хиљаде излетника провело на брегу Празник рада - Крцати аутобуси који су саобраћали на релацији
град - брег - Похвала комуналцима који су дан након уранка уредили излетишта и уклонили све заостале
трагове излетника -

За Награду конкуришу све
песничке књиге стваране и
објављене на српском језику.
Право предлагања за Награду
имају сва правна и физичка лица.
Одлуку о избору најбоље књиге
песама за 2017. годину, донеће
петочлани жири именован од
стране оснивача награде.
ЖИРИ ЗАСЕДА У БЕОГРАДУ У
ФРАНЦУСКОЈ 7
Награда ће бити уручена у Вршцу,
на дан рођења песника
Васка Попе
29. јуна 2018.године, тачно у подне.
Конкурс остаје отворен до
30. маја 2018.године.
Књиге песама, у три примерка,
слати на адресе:
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ,
ФРАНЦУСКА Бр.7
11000 Београд
или
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА
ВОЈВОДИНЕ БРАЋЕ РИБНИКАР Бр.5
21000 Нови Сад
са назнаком:
ЗА НАГРАДУ ВАСКО ПОПА
информације на телефон: 0600 813
813

По већ устаљеној традицији, Вршчани
првомајске празнике проводе на свом
лепом излитишту - Вршачком брегу. Тако
је било и овог 1. маја. На првомајски
уранак кренуло је много грађана,
спремних да дан проведу уживајући
у природним лепотама Вршачких
планина.
Град Вршац се потрудио да обезбеди
превоз са све оне који одлучили да
планинаре и да своје аутомобиле оставе
код куће.
-Град Вршац и овдашња Туристичка
организација, као и претходних година
обезбедили су превоз до Вршачког
брега и то четири поласка за брег, и
исто толико повратка у град, кажу у
Туристичкој организацији Града Вршца.
Био је то прави погодак, јер су аутобуси
у правцу брега били крцати грађанима
који су кренули на брег. Исто је било и

у повратку. Првих пар полазака били су
пуни, једино је последњи аутобус био
практично празан. Претпостављамо да
су људи одлучили да се врате пешице.
Вршчане је послужило лепо време,
а према речима организатора, за
посете су били отворени Туристичко
- информативни центар „Вршачке
планине“, одмаралиште Црвеног крста
на Брегу, Планинарски дом, Вршачки
замак , Клуб екстремних спортова
„Изазов“.
-Било је много људи, пуно деце на
свим местима на Вршачким планинама,
задовољно кажу организатори. Све
је било пуно гостију, излетника, од
Вршачког замка, објекта Црвеног крста,
„Изазова“. Сви су уживали у природи,
посебно малишани чији се смех орио
брегом. Посебну похвалу заслужују
радници ЈКП „Други октобар“ који су

одмах сутрадан ујутро покупили смеће
и уредили брег и излетишта тако да
се не види да су 1. маја тим путевима
протутњале хиљаде људи.
За пецароше, који више воле да
уживају уз воду, Еко риболовачко
излетиште „АБЦ“ било је спремно да
прими све заинтересоване грађане на
излетишту код Страже, на Каналу Дунав Тиса - Дунав. Излетиште је уређено и има
прилагођену писту намењену особама
са инвалидитетом.
Бројни љубитељи природе провели
су пријатан дан на Вршачким планинама,
уживали у лепотама нашег излетишта, а
већина њих је поново обећала да неће
чекати наредну годину и првомајске
уранак како би користила Стазу здравља,
Планинарски дом... и све остало што
пружа вршачки Брег.
Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ ВРШАЧКЕ ВЛАСТИ И УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПОСЕТИЛИ БЕЛОЦРКВАНСКИ ДОМ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

КЊИГЕ НА ДАР ШТИЋЕНИЦИМА „ВЕРЕ РАДИВОЈЕВИЋ“

Штићенике Дома за децу без
родитељског старања „Вера Радивојевић“ у
Белој Цркви обрадовала је недавна посета
делегације из Вршца у којој су били: Наташа
Маљковић Чонић, чланица Градског већа
задужена за културу,в.д.директорка Весна
Златичани и Иван Стојановић из Градске
библиотеке и Сања Вукелић из Књижевне
општине Вршац.
-Посета је уприличена поводом Светског
дана књиге, а штићеницима Дома „Вера
Радивојевић“ уручили смо књиге, каже
Наташа Маљковић Чонић. Било је велико
задовољство дружити се са љубазним
особљем и децом, а посебно то што смо их
мотивисали да нам читају поезију. Сви су
читали, дечаци највише, али и девојчице.
Неко се определио за прозу, а поједини
су своје емоције исказали ликовним
радовима. Сви су били одушевљени.
Провели смо предиван дан у дружењу у
овом белоцркванском Дому.
Након ове посете, Библиотека Дома
„Вера Радивојевић“ постала је богатија за
књиге које су даровали вршачка Градска
библиотека и Књижевна општина Вршац.
„Вера Радивојевић“ је дом за смештај
деце и омладине без родитељског
старања, узраста од 7 година до завршетка
школовања. При Дому се налази и

прихватна станица за децу и мајке жртве
породичног насиља. Тренутно у овој
установи борави 40 штићеника. Деца
похађају градске основне и средње школе,
један штићеник је на студијама, а известан
број њих са сметњама у развоју похађа
Специјалну школу за основно и средње
образовање „Јелена Варјашки“ у Вршцу.
Штићеници белоцркванског Дома
врло су активни и учествују у бројним
секцијама: ликовна, шаховска, креативна,
компјутерска... Баве се и различитим
борилачким спортовима, попут џуда,

аикида, а нарочито се истичу у кошарци и
фудбалу.
Запослени у Дому брину о својим
штићеницима, о њиховом образовању,
васпитању. Организују им едукативне
радионице
на
тему
алкохолизма,
наркоманије,
насиља,
сексуалног
васпитања и репродуктивног здравља...
са циљем да штићеницима подигну свест
о поменутим пороцима и припреме их за
улазак у свет одраслих.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИЈОМ ОЧИШЋЕН ВРШАЧКИ БРЕГ

Заједничком акцијом Града Вршца, ЈКП„Други
октобар“ и грађана очишћен је Вршачки брег
пред првомајске празнике, у петак, 27. априла.
Акција је оцењена као успешна, а Брег је уређен
и спреман за предстојећу туристичку сезону коју
су отворили Вршчани првомајским уранком.
-Задовољни смо јер су Вршчани још једном
показали да поштују природу и воле своје
излетиште, каже Милош Васић, члан Градског
већа задужен за заштиту животне средине.
Била је то традиционална пролећна акција
чишћења Брега, којој се одазвало више од
400 учесника. Покупљен је отпад на свим

површинама поред пута, на платоима код обе
црквице и код „Славише“, у амфитеатру, код
одмаралишта Црвеног крста, код Шумарове
куће и Планинарског дома.
Према речима Васића, акцију је реализовао
Град Вршац у сарадњи са Јавним комуналним
предузећем „Други октобар“ и уз помоћ грађана
који су се одазвали у задивљујућем броју.
-Други октобар“ је покосио комплетан потез
од Хелвеције до Планинарског дома, уредио
банкине уз путеве и успели да сав прикупљени
отпад однесу на градску депонију, истиче члан
Већа за заштиту животне средине. Акцији су

ВРЕДНИ СРЕДЊОШКОЛЦИ
Велики допринос акцији пролећног чишћења и уређења Вршачког брега дали су
средњошколци - ученици све четири вршачке средње школе, а њима се придружило и
50 ђака и професора средње фармацеутске школе из Темишвара, тако да је акција добила
и међународни карактер. Раме уз раме стали су и основци ОШ „Паја Јовановић“ који су
уредили окружење одмаралишта Црвеног крста и Планинарског дома. Еколошка свест
вршачких ђака је на завидном нивоу, а томе су допринеле бројне едукације спроведене
у школама последњих година.

Вршчани су, од раног јутра, похрлили у нови
ритејл парк Стоп шоп, који је отворен у Вршцу,
у четвртак, 26. априла. Власник поменутог
ритејл парка је Имофинанс, водећа аустријска
компанија за некретнине, инвестирање и развој
у Централној и Источној Европи, а вршачки Стоп
шоп је шести по реду ритејл парк ове компаније
отворен у Србији. У новоотвореном трговинском
центру посао је добило око 200 Вршчана.
-Велико ми је задовољство што је компанија
Имофинанс одлучила да баш у Вршцу
реализује овако велику инвестицију, рекла је
градоначелница Драгана Митровић у свом
обраћању на свечаном отварању Стоп шопа
пожелевши успешан рад новоотвореном
тржном центру. Ово је први ритејл парк у
Вршцу који, као град са 22 насељена места и
две општине које гравитирају ка њему, свакако
заслужује да има један овакав тржни центар.
Највећи значај изградње ритејл парка је, управо,
у томе што Граду Вршцу доноси неколико
стотина нових радних места. Поред тога, грађани
Вршца ће сада имати на располагању већи
избор квалитетне робе захваљујући познатим
међународним брендовима.
Градоначелница је нагласила да ће вршачка
локална самоуправа и даље настојати да
створи пословни амбијент свим будућим
инвеститорима и на тај начин омогућити даљи
развој Вршца.
-Наш Стоп шоп ритејл парк у Вршцу је други
новоотворени Стоп шоп овог месеца у Србији,
рекао је Дитмар Рајндл, директор операција
компаније Имофинанс . Само пре недељу дана
прославили смо отварање Стоп шоп ритејл парка
у Пожаревцу. Ова чињеница потврђује наше
обећање, које смо дали 2015. године када смо
ушли на српско тржиште, нашу опредељеност
да останемо и да ширимо наш мултинационални

се одазвали ученици свих вршачких средњих
школа, а придружили су им се и основци из
ОШ “Паја Јовановић”. Придружили су нам се и
гости, ученици средње фармацеутске школе
из Темишвара, што нам је посебно драго.
Подршку су нам пружили и чланови Удружења
пензионера, СУБНОР Града Вршца, као и бројне
организације и удружења која се баве заштитом
животне средине.
Циљ акције уређења Брега је да се очисти
наше најлепше излетиште, створи један леп
амбијент пред првомајске празнике, али и
наставак туристичке сезоне током које ће град и
Брег посетити бројни гости, од ђачких екскурзија
до групних и појединачних посета. Акцији су
се придружили и поједини чланови Већа, као и
Небојша Перић, директор ЈКП “Други октобар“.
-Желим да се захвалим свим учесницима
акције уређења Брега на одзиву и ангажовању,
нагласио је Васић и позвао Вршчане да више
користе ово прелепо вршачко излетиште и

уживају у природним лепотама Вршачких
планина.
Васић је најавио следећу акцију уређења
заказану за 12. мај са циљем да се очисти прилаз
граду из правца Румуније и државне границе.
-Акција ће, такође, бити спроведена са
ученицима, грађанима и удружењима, као и
Јавним комуналним предузећем„Други октобар“
и предузећем „Јужни Банат“, каже Васић. План је
да се очисти Велики вршачки канал у делу који
протиче поред депоније и да се покупе све
пластичне кесе које је ветар разнео, као и да
посечемо све растиње, да уредимо тај простор
да се не види да је он близу депоније.
Овом акцијом, каже Васић, послаће поруку
да је Град Вршац за укидање пластичних кеса
и даће предлог великим трговинама у граду да
полако смањују употребу пластичних врећа и
уводе папирне, добијене рециклажом.

Ј.Е.

УЗ БОГАТ ЦЕЛОДНЕВНИ ПРОГРАМ ОТВОРЕН ШЕСТИ ИМОФИНАНС-ОВ РИТЕЈЛ ПАРК

ПОЧЕО СА РАДОМ СТОП ШОП У ВРШЦУ

ланац ритејл паркова. Стоп шоп Вршац у Србији
је 72. локација у осам земаља у којима послујемо.
Када смо, пре 2 и по године, почели да
инвестирамо у Србији са нашим концептом Стоп
шоп, изјавио сам да је наше очекивање да ћемо
уложити 60 милиона евра. Са завршетком ритејл
парка у Вршцу, могу рећи да смо премашили
ту цифру. То је 60.000 квадратних метара
малопродајног простора у Србији, са више од
1.000 запослених у 6 ритејл паркова. У Стоп шопу
у Вршцу посао је добило око 200 радника. Стоп
шоп подразумева добру вредност за потрошени
новац и нуди јединствено, ефикасно и пријатно
искуство куповине за све.
Према речима Јошка Питеше, представника
Имофинанса за Србију, вршачки ритејл парк
обухвата продајни простор од око 8.250
квадратних метара и више од 320 паркинг места
испред објекта.
-Са 20 домаћих и интернационалних
брендова, овај ритејл парк представља
јединствено шопинг искуство за све грађане
Вршца и околине, истакао је Питеша. Закупци су
инострани и домаћи добро познати брендови
као што су Рода, LC Waikiki, Reserved, Sinsay, CCC,
Deichmann, DM, Sport vision, Planeta, Pertini, Nefa,
Top shop, Win win, Katrin, Planika, Stop kafe, Galaxy
code, Вип мењачница, Протеини и Хедонизмус.
Вршачки Стоп шоп је смештен уз
међународни пут за Румунију, поред градског
језера. Имофинанс је отворио ритејл паркове у
Чачку, Нишу, Ваљеву, Лазаревцу и Пожаревцу,
а у току су и радови на ритејл парку у Сремској
Митровици, који ће бити отворен наредне

године.
Вршчани су уживали у целодневном
програму отварања Стоп шопа, а на отвореној
позорници у кругу ритејл парка наступили
су чланови локалних културно-уметничких
друштава. Након церемоније свечаног отварања,
представили су се бројни уметници, забављачи,
а програм су водили Инспектор Блажа и Марија

Килибарда. Након Лексингтон бенда, Вршчани
су имали прилику да уживају у концерту Бајаге
и инструктора, једног од најпознатијих рок
бендова некадашње југословенске и српске
музичке сцене.

Ј.Е.

У ОКВИРУ КАМПАЊЕ ХЕМОРАМ ФОНДАЦИЈЕ „НЕ ДОЗВОЛИ ДА ПУКНЕ“

БЕСПЛАТНА КОНТРОЛА КРВНОГ ПРИТИСКА У ВРШЦУ У СУБОТУ НА ГРАДСКОМ ТРГУ

У оквиру кампање Хемофарм фондације “Не
дозволи да пукне” која за циљ има подизање
здравствене културе и подстицање људи на
редовне контроле крвног притиска, током
претходног викенда организовано је бесплатно
мерење крвног притиска на централним
градским локацијама у Београду, Новом Саду,
Зрењанину и Зајечару. Овом приликом скоро

хиљаду грађана измерило је крвни притисак,
при чему је због повишених вредности 125 људи
упућено да се обрати свом лекару ради даљих
прегледа.
Акција превентивних прегледа и мерења
крвног притиска биће настављена и следећег
викенда, 5. и 6. маја, у Вршцу, Краљеву, Шапцу,
Крагујевцу, Нишу и Лесковцу и то према

следећем распореду:

- Вршац- 5.5. од 10-14ч на Тргу Светог
Теодора
- Краљево- 5.5. од 10-14ч на Тргу српских
ратника
- Шабац- 5.5. од 10-14ч на Градском тргу
- Крагујевац- 5.5. од 12-16ч у Схоппинг

центру- Булевар Краљице Марије 56
- Ниш- 6.5. од 10-14ч на Градском тргу,
Обилићева улица
- Лесковац- 6.5. од 10-14ч на Градском
тргу, Булевар ослобођења
Позивамо грађане да и наредног викенда
преконтролишу свој крвни притисак.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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САША ПОПОВ, РУКОВОДИЛАЦ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА ИСПИТИВАЊА ЕНОЛОШКЕ СТАНИЦЕ ВРШАЦ

ДУГА ТРАДИЦИЈА И БОГАТО
АНАЛИТИЧКО ИСКУСТВО

Саша Попов, мастер, специјалиста физичке хемије,
на 3. години докторских студија, руководилац је
Лабораторије за инструментална испитивања
Енолошке станице Вршац. У овој реномираној
институцији ради од 2000. године. Стекао је много
искуства и знања што га је довело у сам врх стручњака
физичке хемије и отворило му врата светске
аналитичке сцене.
Чиме
се
конкретно
бави
Енолошка станица Вршац?
-Лабораторија Енолошке станице
позната је по дугој традицији и веома
је богата у аналитичком искуству.
Бави се, пре свега, испитивањем
безбедности хране биљног порекла,
као и здравствене исправности
предмета опште употребе, и по томе
је позната на тржишту. Енолошка
станица има и низ других активности:
сертификација
производа
са
географским пореклом - овлашћена
је, од стране Министарства, да
даје ознаку производа „Српски
квалитет“. Поседује и Саветодавну
службу, која се бави саветодавством
у
оквиру
Покрајинског
секретаријата за пољопривреду.
Даје савете произвођачима вина
за решавање проблема у процесу
производње. Енолошка станица
врши и мониторинг аерозагађења
поленом, у име Агенције за заштиту
животне средине. Бавимо се и
органолептичким
испитивањима
узорака вина, оцењивања. Члан сам
Дегустационе комисије, на званичној
сам листи оцењивача, заједно са још
4 колега из Енолошке станице, за
банатски рејон.
Поменули сте дугу традицију
Енолошке
станице.
Када
је
основана?
-Основани смо 7. маја 1933. и то при
Пољопривредној школи ради давања
услуга и потпомагања винарске и

виноградарске производње. Касније
смо пресељени на садашњу локацију
и временом је аналитика ширена у
правцу испитивања хране биљног
порекла. Много је великих стручњака
потекло из Енолошке станице.
То су, пре свега, Вукашин Тоскић,
Велимир Вучковић, Божило Јанковић,
Драгислав Биочанин.
Када сам дошао овде, затекао сам
скромно опремљену лабораторију,
али и велико знање и искуство. Када
имате више од 80 година традиције,
она се преноси са колена на колено
аналитичара. Временом смо кренули
у модернизацију опреме, променили
смо све, остао је још само један
апарат. То је било неопходно, јер
ако не усавршавате опрему, људе,
врло брзо падате на тржишту
посебно данас у ери дигитализације
и учења кроз читав живот да бисте
били успешни у свету аналитике. За
Енолошку станицу се каже:“Оно што
је нашисала, то је и урадила“. То је
школа Божила Јанковића и тога се и
данас придржавамо.
Колико је тешко пробити се и
опстати на тржишту?
-Да бисте изашли на светско
тржиште, морате да задовољите
одређене стандарде. Тако је Енолошка
станица
данас
акредитована
лабораторија по међународном
СРПС ИСО 17025 стандарду из 2006.
Сертификат додељује Акредитационо
тело Србије што гарантује да смо

Одређивање метала и металоида у храни

Саша Попов у лабораторији у Шпанији
испунили одређене стандарде да
бисмо се појавили на тржишту. Од
стране Министарства овлашћени
смо и за извозне анализе, тако је
наш налаз, који прати један узорак,
валидан свуда у свету. Ја сам лично, од
2013, сарадник Акредитационог тела
Србије, прво као технички експерт за
инструменталне анализе, а од 2015.
и као технички оцењивач и идем
по лабораторијама широм Србије и
проверавам њихову компетентност,
задовољење одређених стандарда.
Ми контролишемо здравствену
безбедност хране. Када је реч о
храни, имамо увозне намирнице
и то су узорци које добијамо од
нашег послодавца - Министарства
пољопривреде Републике Србије.
Такође, имамо и храну коју нам
Министарство доставља у оквиру
мониторинга
унутар
земље
производи који су на тржишту,
као и узорке хране који долазе
у лабораторију као производи
домаћих произвођача. Значи, не само
пића, него и сви остали производи.
Имамо доста кондитора, затим
уља, масти, адитиви, ароме... Сви се
ти узорци сливају у лабораторију
где се врше анализе. Сем оног
основног - квалитет производа,
задовољење декларације, испитују
се и тешки метали, разни метали,
металоиди, затим око 120 једињења
активних компоненти пестицида,
резидуалних, који се налазе у храни,
мико токсини, антибиотици, генетска
модификованост хране...
Какву ми храну једемо?
-Могу да кажем да једемо солидну
храну, није идеална, све што не ваља
повлачи се са тржишта, али то није
неки превелики проценат. Мислим
да већи проблем прави храна која се
продаје „на црно“, без сертификата,
без контроле, а маса је такве хране на
тржишту. Људи треба да воде рачуна
од кога купују храну. Јер, превенција

је сигурно битна када је здравље у
питању. Све токсичне материје се
акумулирају у организму, изазивају
промене и једног дана ескалирају
у виду болести. Лично производим
храну на селу за породицу, имамо
башту и воћњак и веома сам срећан
због тога. Мислим да људи треба
више да се окрену природи.
Највећа опасност су пестициди.
Савремене пољопривреде нема
без хемије и остаци тих пестицида у
храни, код неправилне примене, су
опасни, јер је маса њих канцерогена
по људски организам. Зато је врло
важно да се поштују и прописани
начин примене пестицида и каренца.
Индивидуални
произвођачи
тешко се одлучују за сертификацију
својих производа, мислећи да је то
компликован процес, да се ради ко
зна где. А, све то могу да обаве у
Енолошкој станици?!
-Да.
Енолошка
станица
је
акредитована и за тај део посла и
овлашћена је да даје сертификате о
географском пореклу. Произвођач
који жели да буде сигуран и
препознатљив на тржишту, може код
нас да добије сертификат и налепницу
„Српски квалитет“ - један гарантован
квалитет производа, са којим
може да изађе на светско тржиште.
Потребно је да се уради снимање
комплетног производног процеса,
од њиве до трпезе, од земљишта
до упакованог производа. Прави се
елаборат у коме се прописује начин
производње и произвођач мора тога
да се придржава. Коначну оцену
даје Акредитационо тело Србије и
сваке године се преиспитује да ли се
произвођач придржава прописаних
стандарда.
Наши
произвођачи,
нажалост, још увек нису препознали
значај сертификације производа, али
требало би то да учине што пре како
би заузели своје место на тржишту.
Ј.Е.
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МИЛОМИР МАНДИЋ, МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ, РАДНИ ВЕК ПРОВЕО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ У ВРШЦУ:

М

ВОЛЕО САМ МОЈУ ЛОКОМОТИВУ

иломир Мандић
зарадио је
пензију радећи на
железници, цео радни век.
Почео је као физички радник,
али је био вредан и упоран,
усавршавао се и у пензију
отишао као машиновођа на
маневри. Волео је, каже, свој
посао, своју локомотиву.
Није било лако, али када се
нешто воли - ништа није
тешко.
Где почиње Ваше детињство?
-У Великом Гају. Тамо сам рођен,
1938. године. За неки дан биће ми
рођендан, 10. маја. Немам браћу,
немам сестре, син сам јединац. Отац
ми се звао Жарко, а мама Олга. Отац
ми је био из Гаја, а мама из Павлиша,
из фамилије Никић. Бавили су се
пољопривредом. Не могу да кажем
да смо били сиротиња, а нисмо били
ни неки богати. Живели смо солидно.
Нисмо имали никаквих проблема,
нисмо гладовали. Отац ми је био мало
болестан од младих година, срчани
болесник, вероватно сам зато и остао
једино дете. Али, није добро кад си
јединац. Лепо је кад имаш браћу и
сестре, велику породицу. Јединци то
најбоље знају.
Гај је био велико село. Било је
много деце, 4 одељења у школи, једно
одељење је било у сали општине,
друго у забавишту, а било је деце и
у католичкој школи. Сада је Гај село
са старачким домаћинствима, има
мало деце, мало младих. Од моје
генерације у Гају је остало само њих
двоје.
Кад сте се преселили у Вршац?
Где добијате посао?
-Кад сам се вратио из војске,
1961, почео сам да радим на
железници и прешао у Вршац. Као и
већина железничара, почео сам од
најнижег степеника, па после сам
напредовао корак по корак. Био сам
прво физички радник, радио сам на
угљу, онда сам полагао за лозача, па
помоћника... Кад је дошла дизел вуча

било је мало лакше. Када сам ја дошао
на железницу, шеф ложионице био
је Милан Ђуричић, посао је предао
Блажи Мирковићу, па онда је шеф
био Ђорђе Шкорић, мењали су се
један за другим. Миша Величков био
је шеф вуче. Ја сам цео свој радни век
провео на железници.
Како је ишло то напредовање на
железници?
-Почео сам као физички радник
на угљу, онда сам полагао за ложача
парне машине, ту сам провео пар
година. После сам био помоћник на
дизелки, па сам ишао у Зрењанин,
у школу, у истурено одељење
београдске Железничке школе, и
онда сам полагао за машиновођу на
маневри, 1983. До краја сам остао на
том радном месту.
Шта то значи машиновођа на
маневри?
-Нисам ишао на пут са парном
машином, возио сам по железничкој
станици, вршио сам маневру.
Маневра је аранжирање возова,
растављање
и
састављање
композиција, премештањем вагона.
У то време било је јако много возова,
и путничких и теретних. Радили смо,
што кажу људи, од јутра до сутра.
Највише је долазило из Румуније,
бруто, теретни возови. Кад дође воз,
напуни по два колосека. Буде по 80 100 вагона. То је требало раставити,
па поново саставити композицију
и уклопити вагоне који треба да
иду даље на пут. Дођу прегледачи
кола, погледају, напишу који вагони
иду даље, који остају, а руковалац
маневре даје сигнал и ја вучем вагоне
и саставим композицију да крене
даље на пут.
Било је много теретног саобраћаја,
највише из Румуније, слали су живу
стоку, бикове за Италију. Долазиле
су овце из Аустралије бродом до
Костанце, претоварали су их у воз и
ишле су, преко Вршца, даље за Јужну
Србију. Било их је баш много, никада
нисам чуо да ли су се прилагодиле на
нашу климу.
Да
ли
сте
на
вршачкој
Железничкој станици имали у то
време много локомотива, и парних
и дизел?
-Југословенске железнице узеле су
из Русије парне локомотиве, 33 серије,

које су Немци спремали за рат. Биле су
то велике локомотиве, можда најјаче
што се тиче теретног саобраћаја тада.
Могле су доста да повуку, али наша
пруга према Београду је јако тешка,
посебно за теретни саобраћај. Кад
се крене из Вршца, до Владимировца
је узбрдица, после је лакше, јер иде
низбрдо. Кад се враћаш, онда је
обрнуто, до Владимировца је тешко
због узбрдице, а после иде лако.
Локомотиве 33 серије вукле су 600 до
700 тона, а кад су дошле „Канађанке“
- велике дизел локомотиве, оне су
вукле по 1.000, 1.100 тона. Ја сам
био у Радничком савету, доносили
смо одлуке и давали мање дизел
локомотиве, а од Београда смо
добили „Канађанке“. Имали смо ми
тада мање дизелке из Француске, из
Мађарске, па смо их давали у замену
за велике. И таман смо лепо саставили
наш возни парк, да имамо све што
нам треба, дошла реорганизација,
и то се растурило. Било је много
тих реорганизација, док сам радио,
променили смо неколико ЖТП-а. Кад
сам дошао на железницу, били смо
ЖТП Нови Сад, па ЖТП Београд, па
Зрењанин... Стално се мењало. Сећам
се да смо једне године тражили наше
самоуправно право да Вршац не иде
под Зрењанин, да остане сам, али
нису нам дозволили, иако смо имали
много већи обим рада од њих. Ми смо
имали 5-6 мањих парних локомотива
- 51 серија, било је и већих - 21 серија,
106 серија, а касније су дошле 33
и 38 серије. Имали смо 15 парних
локомотива и биле су нон стоп на
путу. Кад су биле велике композиције

ишле су по две локомотиве до
Владимировца, да може да се извуче
терет због узбрдице. Кад стигне
теретни воз до Владимировца,
локомотива која је гурала воз, враћа
се „режи“ – празна, сама, у Вршац, а
воз наставља даље.
Железница је била као војска,
знао се ред, дисциплина. Да ли су
Вам контролисали и здравствено
стање, јер били сте учесници у
саобраћају?
-Јесу.
Имали
смо
редовне
здравствене прегледе, ишли смо у
Београд, Нови Сад, а долазили су и они
код нас у повремене контроле. Ако
здравље није било добро, скидала се
група, тако смо ми говорили. Скидали
су нас из саобраћаја док се стање не
поправи. Много се бринуло о томе.
Сећам се, ја сам већ био најстарији
мајстор на станици, дошли су нам из
Новог Сада инспектори у контролу.
Обавезно питају да ли пијемо, ја нисам
никада пио ни овако, а не док сам на
послу. Кад су ми измерили притисак,
а он висок, 170 са 90. Одмах су ме
„скинули“, пар месеци нисам возио.
Кад ми се притисак стабилизовао,
вратио сам се нормално на посао.
Пред крај радног века, поново је
почео да ми скаче притисак. Није
ми пријала терапија, коју су ми
преписали, нисам никако могао да
регулишем притисак, и престао сам да
пијем лекове. Једно вече, већ сам био
у пензији, 2001, добро ме је звизнуло,
пао сам у соби. Кад је дошла Хитна
помоћ, измерили су ми притисак 260
са 140. Заглавио сам у Психијатрији
3 недеље. Био сам и у коми, одузела

ПЕТАК • 4. мај 2018.

ми се нога. Али, срећа, извукао сам
се, све се вратило на нормалу и сад
редовно пијем лекове.
Каква је атмосфера владала
на железници? Да ли је било
међусобног
поштовања,
другарства?
-Код нас је увек морала да буде
дисциплина. Свако је на посао
долазио обријан, подшишан, у
униформи. Гледам сад - браде, дуге
косе, онај дошао у папучама... Док сам
ја радио, знао се ред. Једно време су
нас терали и кравате да носимо са
униформом. Униформе су нам шили
свакоме посебно по мери, а данас
добијају неку конфекцију, па коме
одговара добро, а коме не - нека се
сналази.
Морао си да бринеш о својој
локомотиви, да буде чиста, уредна.
Биле су некада јаке зиме, локомотива
сва у леду. Морао си да дођеш
раније да је откравиш, спремиш за
рад. Било је прилика кад дођеш с
пута, останеш још сат-два и дуже
да средиш локомотиву. Сећам се
великих снегова, крстарице су ишле
да разбијају сметове од по неколико
метара, да пруга буде проходна. Снег
је знао и да завеје локомотиву.
Била је строга дисциплина, али
владало је и велико другарство.
Помагали смо једни другима када је
год требало, кад неко зида кућу, има
неку велику акцију, скупљали смо се
као моба. Шалили смо се, смештали
зврчке једни другима, смејали се. Било
је лепо. Редовно смо се окупљали за
Дан железничара, славило се, цвећем
се китиле локомотиве... Наш колега
Сабадош одселио се у Суботицу када
је отишао у пензију. Кад је био Дан
железничара обавезно је долазио у
Вршац да заједно прославимо.

ИНТЕРВЈУ

Некада су све пруге овде
функционисале: према Београду,
Панчеву, Белој Цркви, Зрењанину,
Ковину, и путнички и теретни
саобраћај. Ове наше пруге су
најстарије у Србији, увек је било
промета, а сад се испоставило да су
нерентабилне. Од кад памтим, стално
су нам обећавали електрификацију.
Ништа од тога ни до данас. Урадили су
ремонт пруге, кренули су да сређују
железничку станицу, пескарили
нешто, скинули надстрешицу и све
тако оставили. На шта то сад личи?!
Исто је и у ложионици. Треба да се
затвори ложионичка шупа да може
да стане цела моторна гарнитура, да
преко зиме буде заштићена. Ни од
тога ништа! Не могу ни да идем тамо.
Ухвати ме нека туга кад видим како
је све пропало и кад се сетим како је
некад све то изгледало.
Кад сте отишли у пензију? Да ли
је било лепо радити на железници?
-У пензију сам отишао 1993. године.
Имао сам бенефицију, напунио сам
године радног стажа и отишао у
пензију.
Мени је било лепо на железници.
Посао није био лак, али ја сам волео
моју локомотиву! Увек сам, у шали,
говорио да је онај што је измислио
парну локомотиву био паметан
човек, али нека дође да он мало ради
на њој. Напоран је то посао. У почетку
нисмо имали ни ХТЗ опрему. Сећам
се да смо ватру на парњачи чистили
пуцвалом. Узмеш онај памук у руке, а
он се упали од ватре, жарачи усијани,
није било лако. Али, волео сам
свој посао. Можда чак више парну
локомотиву него дизелку. Да ли због
те струје, или зашто, али увек сам се
осећао уморнији на дизелки него на
парњачи. Имао сам прилике да одем

са железнице, многи су кренули у
иностранство на рад у то време, али
нисам хтео. Никад ја не бих ишао
тамо да радим!
Није ме живот нешто пуно мазио,
од младих дана. Тата је био болестан,
морало је да се коси жито, ради у пољу.
Стриц је узимао годишњи одмор да
дође да помогне. Ја сам имао 17 година,
морао сам да вучем косу.
Када сте основали породицу?
-Оженио сам се пре одласка у армију.
Имао сам 20 година. Оженио сам се
Горинком, и она је из Гаја. Девојачко
презиме било јој је Павков. Кад сам
се, 1960, вратио из армије, живели
смо још мало са родитељима па смо
се преселили за Вршац. Почео сам да
радим на Железници 1. фебруара 1961.
Прво смо становали у Змај Јовиној, где
је био каменорезац, била је то фамилија
моје таште па смо ту провели једно
годину дана. Много смо се селили.
Прешли смо у Радакову, у Филипа
Вишњића, кад су газде продале ту кућу,
једва смо нашли стан. Где год одемо,
питају да ли имате деце. Не разумем
те људе који не воле децу. Горинка и
ја имамо двојицу синова: Бранимира
и Будимира. Моја Горинка је много
волела децу.
После силних станова које смо
променили, купили смо кућу у
Косанчић Ивана. Била је стара, средили
смо је, онда су се и родитељи преселили
код нас. Касније су они добили стан у
згради код Дома пензионера.
Горинка и Ви сте били старатељи
незбринутој деци. Како је то било?
-Моја је Горинка била дивна жена.
Нажалост, преминула је 2014. године.
Радила је нешто мало у Бриксолу, у
Кексари и после нигде. Много је волела
децу. Уз наше синове бринула је и о
деци из Центра за социјални рад. У то
време није било као сада радног стажа,
плате. Сами смо бринули о тој деци.
Сећам се да сам био у СУП-у да узмем
пасош и тамо су донели бебу, мајка је
оставила на клупи ту код Педагошке
и отишла, било је то седамдесетих
година. Тако је била слатка, буцкаста,
црнпураста, лепа беба. Кад сам ја то
рекао мојој Горинки, одмах ме је питала
зашто је нисам узео. Па, није то куче,
па да можеш да узмеш кад га нађеш?!
Узели смо касније ту малу, била је 5 и по
месеци код нас. Онда се појавила мајка,
па су је вратили мами.
Бринули смо после и о једном Саши
и Ненаду. Били су мали. Сећам се да сам
морао за Ненада да идем у Београд да
купим „хуману“, оно вештачко млеко за
бебе. Био је осетљивог здравља, имао
је неки бронхитис. Били су код нас
нешто више од годину дана, после су их
усвојили неки људи. Сви смо бринули
и волели ту децу. И наши синови су их
лепо прихватили.
Једном су нам из Центра донели бебу
од 5 дана, малу Тању. Из Центра су се, у
почетку, стално распитивали о беби,
као да су је већ били отписали. Изгледа
да је мала била недоношче. Била је
доста осетљива док мало није очврсла.
Заволели смо Тању као да је била наша.
Код нас је и проходала. Хтели смо да
је оставимо да буде стални члан наше
породице. Међутим, једно вече кад сам
се вратио с посла, видим моји сви нешто
покуњени, смушени. Нема ни мале, она
увек истрчи испред мене, звала ме је
тата, Горинку мама. После сам чуо да
су ови из Центра само дошли и одвели
је. Дете је спавало кад су је узели. Све
нас је то јако, јако повредило, било нам
је жао, сви смо је заволели, и супруга
више није хтела да узме ни једно дете.

ВРШАЧКА КУЛА

77

Да ли сте задовољни својим
животом?
-Јесам. Недостаје ми моја Горинка.
Била је добра супруга, мајка,
домаћица. Ја јој донесем плату,
касније пензију, и онда она брине
о свему. Кафане нисам посећивао.
Нисам кући долазио пијан. Волео сам
своју породицу и трудио се да што
више допринесем да можемо лепо да
живимо.
Бавио сам се спортом, играо сам
фудбал као млад. Волим и лов. Био
сам ловац од 1966. све до 2015.
године. Био сам редован у лову. То ми
је велико задовољство.
Наши синови Бранимир и Будимир
већ одавно су одрасли људи. И они
имају своје породице. Радили су на
железници, обојица су машиновође.
Будимир је у пензији, а у новембру ће
и Бранимир.
Бранимир и снаја Нада имају сина
Данијела. Има 26 година. И он ради
на железници, кренуо је татиним,
чикиним и дединим стопама. Полагао
је за моторвођу.
Будимир и снаја Божица, зовемо је
Жана, имају двојицу синова: Небојшу
и Немању. И они су велики момци, али
ниједан од унука се није још оженио.
Волео бих и то да доживим.
Мислим да је у животу најважнија
породица, да она буде задовољна, да
жени и деци човек пружи највише што
може. Ја сам се трудио да тако живим.
Нисмо никад имали било каквих
проблема у породици, у нашем браку.
Били смо сложна породица. Наша
деца нису знала шта значи да нешто
нема. Радио сам и прековремено,
сваки динар сам доносио кући, само
да бисмо имали све што треба. Моја
породица ми је увек била на првом
месту.
Јованка Ерски

8

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 4. мај 2018.

УСПЕШАН НАСТУП ВРШАЧКОГ ХОРА НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ВАЉЕВУ

“РАСПЕВАНИ ПРОФЕСОРИ” ПРВИ НА “ХОРФЕСТУ”

На 3. Међународном такмичењу хорова
“Хорфест” у Ваљеву, Хор “Распевани
професори” из Вршца, под диригентском
палицом Марине Клиска, освојио је
прву награду. Конкуренција је била јака,
учествовало је петнаест хорова, а Вршчани
су, уз прву награду Фестивала, добили
и специјално признање за за најбоље
извођење популарне композиције.
-Награда нам је још дража, јер је
ово наше прво појављивање на неком
такмичењу, задовољно кажу вршачки
хористи и додају да ће им ово признање
бити нови подстрек у даљем раду.
Стручни жири на такмичењу у Ваљеву
био је у саставу: мр Весна Шоуц Тричковић,
професор Факултета музичких уметности
у Београду, Аљоша Новаковић, диригент
Српског певачког друштва “Вила” из

Републике Српске и Вања Урошевић ,
уметнички директор Фестивала. Вршачки
“Распевани професори” представили су
се композицијама: “Девојко мала”,“ The lion
sleeps tonight”, „Stand by me“ и „Кuм bа yах”.
“Распевани професори” су задовољни
подршком Града Вршца који је препознао
значај њиховог ангажовања и који им
пружа финансијску подршку.
-Од подршке за пројекте на основу
конкурса за област културе, успели смо
да обезбедимо костиме за чланове хора,
набавимо електрични клавир, покријемо
трошкове наступа у Србији и ван њених
граница, кажу „Распевани професори“
не скривајући задовољство и додају да
је њихова мисија да шире љубав према
доброј музици, али и да презентују Вршац
у најбољем светлу.

“Распевани професори” почели су са
радом 2012. године, а након две године хор

је и званично регистрован.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНИХ УСТАНОВА И ВРШАЧКИХ ШКОЛА

ПРИБЛИЖАВАЊЕ КУЛТУРЕ МЛАДИМА

Под окриљем градске
власти, вршачке установе
културе и школе настављају
пројекат сарадње започет
прошле године чији је
основни циљ едукација и
приближавање
културе
младима.
-Прошле године успешно
смо
спровели
више
заједничких пројеката где
је
успостављена
добра
сарадња између установа
културе и вршачких школа,
подсећа Наташа Маљковић
Чонић, чланица Градског
већа задужена за област
културе. Један од примера
је изложба „300 година
ослобођења
од
Турака“
Завода за заштиту споменика
културе из Панчева, која је
била приказана у Конкордији,
и у оквиру тога вршачки
основци и средњошколци
имали су часове историје
у Градском музеју. Слична
дешавања организовале су и
Градска библиотека и остале
установе културе. Идеја нам

је да, заједно са школама,
организујемо обележавање
свих светских дана, да
уђемо у план и програм
школа и прилагодимо те
догађаје томе. То може бити
нека представа из школске
лектире, поставка експоната
из депоа Градског музеја...
Како би се начинио
детаљан план активности,
одржан
је
заједнички
састанак
чланова
Већа

за културу и образовање
и
директора
овдашњих
основних и средњих школа и
градских установа културе.
-Директори
установа
културе изнели су своје
идеје и предлоге, школе
су рекле шта њима треба,
све ћемо то ставити на
папир, а организовали смо
и комисију која ће све то
прегледати и објединити,
наглашава чланица Већа за

културу. Тако ћемо имати
један заједнички план по
коме ћемо радити. За Дан
музеја отворићемо Апотеку
на степеницама и, у сарадњи
са Хемијско - медицинском
школом,
ђаци
будући
фармацеутски
техничари
радиће тамо огледе, а биће
изложена и природњачка
збирка. Верујем да ће то бити
интересанто за вршачке ђаке.
Ту ће моћи да се организују

Ј.Е.

часови биологије, хемије, да
изађу из учионица и дођу
у Музеј. Основни циљ је да
им се приближе установе
културе и да стекну навику
да их и касније, када одрасту,
посећују.
Досадашње
искуство
показало се врло позитивно.
Ђаци
су
били
веома
заинтересовани јер су имали
нешто ново и занимљиво
да науче, а представници
установе културе били су
задовољни јер су отворили
врата и изнели на светлост
дана део културног блага о
коме брину.
-Када гледамо из угла
ђака,
оваква
сарадња
значи богатије програме,
веће могућности за лакше
стицање
информације,
приближавање позоришту,
библиотекама,
музејима,
домовима омладине, сматра
Вељко Стојановић, члан
Градског већа за образовање.
Гледано из угла културних
институција, оне ће добити
додатне
послове,
нове
идеје како да задобију своје
кориснике и публику.
Ј.Е.
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У СУСРЕТ 55. ГОДИШЊИЦИ РОКЕНРОЛА У ВРШЦУ
ИВАН КОСТИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА МУЗИЧАРА ВРШЦА „SAX“:

„УСМЕРИТИ МЛАДЕ КА
ИНОВАТИВНОМ АУТОРСКОМ РАДУ!“

Удружење музичара Вршца „SAX“
овог лета, 3. и 4. августа организује
прославу 55 година рокенрола у
Вршцу. Јубилеј ће бити прослављен у
башти Дома омладине, која је партнер
манифестације.
-Свака досадашња прослава је
била у неком другом простору, осим
КЦ-а који се поновио 2003. и 2013.
године. Почело је у Билију 1998, када
смо обележили 35 година рокенрола
у Вршцу, четрдесетогодишњицу смо
2003. прослављали у Културном
центру, 45 година у Миленијуму и
50 година поново у башти КЦ-а. Ове
године партнер прославе је Дом
омладине. Датум смо одредили
још прошле године. Лето у Србији
је препуно концерата, дешавања,
водили смо рачуна да се с неким
не преклопимо. Из тог разога смо
чак и наш традиционални фестивал
ауторске музике Тауер рок фест (Tower
Rock Fest) померили за новембар.
Како у овом тренутку изгледају
припреме? Знају ли се већ имена
неких бендова који ће наступити?
- Прва идеја је била да овогодишња
прослава траје само један дан, али
врло брзо смо од домаћих снага
попунили једно концертно вече.
У Вршцу то није проблем. Већина
актера рок сцене се међусобно дружи,
па чак иако су неки од њих одавно
баталили музику и ретко узимају
гитаре у руке, кад се појави прилика,
поново се скупе. Некад смо сви
ми, у разноразним комбинацијама,
свирали заједно, пре педесет,
четрдесет или двадесет година.
Остала је та нека хемија међу нама и
то стварно фино функционише.

Очекујете ли и ове године
госте из иностранства, ветеране
вршачке рок сцене?
- Свакако! Најавио нам се Маринел
Србу Нелу, он долази из Њујорка,
доћи ће Горки Николић из Америке,
Милан Несторов Чапа из Париза,
Чоле из Беча...
Како стоје ствари са младим
надама?
- Остаје да видимо да ли ће свирати
неко од младих бендова. Врло је
мало младих рок бендова у Вршцу
данас. Сви су отишли да тезгаре,
отишли у естраду... Ми смо некад
кад купимо инструмент сањали да

ИЗОСТАЈЕ ПОДРШКА МЕДИЈА
- Доста смо локализовани. Ми у Вршцу немамо појма
шта се дешава у Панчеву или Зрењанину ако не покажемо
иницијативу да сазнамо, а ни тада то не можемо ако то
неко није објавио. То је велики минус, а медији су криви.
На пример, Телевизија Нови Сад је пре неколико година
покренула емисију Војвођански рокенрол. Она је рађена
на основу Енциклопедије војвођанског рокенрола у коју
је уврштено неколико вршачких бендова. Чак је и једна
емисија из тог серијала била посвећена Вршцу. Тек кроз
ту књигу и ту емисију смо ми сазнали шта се дешавало
на пример у Апатину или Суботици, јер нисмо имали
прилику то нигде раније да чујемо јер нигде није било
ни објављено. Врло је тешко ући у медије, промовише се
углавном само оно што доноси новац.

будемо Хендрикс, Џегер, Лорд, а они
данас прво мисле о томе колико ће да
зараде. Сви се окрећу материјалном.
Ипак, конкурс за бендове је отворен
до 1. јула, има још доста времена до
коначног списка бендова.
Да ли ће поред концерта бити и
пратећих програма?
-У изложбеном простору на спрату
зграде Дома омладине планирана
је
мултимедијална
изложба.
Изложићемо
плакате,
флајере,
фотографије и поставићемо видео
бим на ком ће се пројектовати видео
материјали. Постоји и идеја да се
изложи стара музичка опрема, гитаре,
појачала...
Видите ли овакве манифестације
и као прилику да млади освесте
традицију рокенрола у нашем
граду и да се рок популаризује
међу млађом публиком?
- Да, а зато смо и покренули Тауер
рок фест, 2004. године и од тада траје
са прекидима. Он је замишљен и
траје као фестивал младих ауторских
бендова. Прво је био намењен
вршачким бендовима, међутим, како
је време пролазило вршачки бендови
су се осипали и после четрнаест
година, прошле године се први пут
догодило да на том петом Тауер рок
фесту није био ниједан вршачки
бенд. Цело друштво је окренуто
материјалном и то се одражава и
на културу. Неколико гитариста у

Вршцу има школе гитаре, али не знам
зашто те клинце не усмере ка неком
стваралачком раду. Они их науче да
свирају гитару, али када већ достигну
неки ниво требало би их усмерити
и ка неком иновативном ауторском
раду. Ја сам радио са два млада
ауторска бенда – Кибицфенстер и
Мајкровејв, али нажалост, оба бенда
су се растурила. Почели су као
средњошколци, а кад је дошло време
за факултет, куд који мили моји. У
међувремену у бенду није створена
та хемија која би их држала на окупу и
једноставно се све распало. Младима
недостаје креативности. Технологија
их је заробила. Вероватно постоје
негде неки клинци који у некој соби
у четири зида нешто свируцкају, али
неко треба да их изведе из те собе.
Колико је ту важна подршка
институција?
-Музичка школа је својим џез
одсеком направила сјајну ствар.
Окупила је добре људе, професоре
који су заиста у тој причи и дају све
од себе да то успе. Незгодно је што је
процес стварања музичара дугачак,
то не иде преко ноћи. После иде оно
што је у свакој уметности битно, а у
музичкој нарочито, а то су ред, рад и
дисциплина, и ту многи отпадну. Али
они који хоће да раде, они ће успети.

Т.С.
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ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА МАРТЕ ФРАЈНД

„У ТРАГАЊУ ЗА ЛАЗОМ КОСТИЋЕМ“
Књижевна општина Вршац
представила је прошлог
четвртка у Београду у Вуковој
задужбини књигу Марте
Фрајнд „У трагању за Лазом
Костићем“ (КОВ, 2017). О
књизи су говорили др Бошко
Сувајџић, др Ана Бабуц Крду,
др Зорица Несторовић, др
Зорица Бечановић Николић,
др Драшко Ређеп и др Марта
Фрајнд.
У другом делу програма
одржана је „Изложба једне
слике“. Портрет „Исидора
Секулић“ (16.2.1877 – 5.4.1958)
Вуковој задужбини даровао
је Милан Стојков, сликар и
архитекта из Сомбора. Тако
је обележено 60 година од
смрти Исидоре Секулић.
- Компонована складно,
писана маниром најлепшег
научног стила, занимљива по
увидима и анализама, књига
Марте Фрајнд „У трагању за
Лазом Костићем“ представља
драгоцени
допринос
проучавањима Костићевог
стваралаштва.
Не
мање

значајна чињеница је и та
што се њоме проучаваоцима
нашег романтизма, драме и
позоришта омогућава да на
једном месту имају сабране
њене раније радове који су
за ову прилику уклопљени
у једну кохерентну целину
и услед тог прилагођавања
унеколико и измењени. На
тај начин се посведочава
квалитет ових студија будући
да – иако су већ део традиције
тумачења дела Лазе Костића
– нимало не губе на свом
значају и својој актуелности
– каже рецензент ове књиге
Зорица Несторовић.
Марта Фрајнд, научни
саветник, рођена је 1938.
и школована у Београду
(Гимназија, 1957, Филолошки
факултет, 1961, магистар
књижевних
наука
1963,
доктор књижевних наука
1972). Од 1963. до 2002.
радила је у Институту за
књижевност и уметност у
Београду (сарадник 1963,
асистент 1964-72, научни

сарадник 1972-77, виши
научни сарадник 1977-1983,
научни
саветник,
1983) на пројектима „Свеске“,
„Поетичка изучавања српске
књижевности“,
„Историја
српске књижевне периодике“
и др. Од 1972. до 1982.
руководила је пројектом

„Критичка историја српске
драме“ у Институту. Бави
се историјом и теоријом
драме
и
позоришта,
периодиком, компаративним
проучавањима
српске
књижевности и превођењем.
Приредила је више издања
дела из српске драмске

МИОДРАГ ТАБАЧКИ ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„ЖИВОТ КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ“

Прошлог
четвртка
у „Салону
код
Порте“
Удружење „Тачка сусретања“
приредило
је
сусрет
са
бардом
позоришне
уметности, сценографом и
костимографом Миодрагом
Табачки. Разговор на тему
„Живот кроз слике и речи“
са аутором је водила Марија
Васић
Каначки,
проф.
књижевности и књижевница.
Кроз фотографије из личног
и професионалног живота
и причу која их је пратила,
Табачки
је
вршчанима
приближио свет позоришта,
али и уметности уопште.
Миoдрaг Тaбaчки прeдaјe
нa
Фaкултeту
дрaмских
умeтнoсти
oд
1978.
гoдинe. Диплoмирao је нa
Aрхитeктoнскoм фaкултeту
1972. и нa Aкaдeмији зa
примeњeнe умeтнoсти 1974.
гoдинe, oдсeк сцeнoгрaфијe,
у Бeoгрaду. Сaмoстaлнo рaди
oд 1973. и урaдиo јe прeкo двe

стoтинe сцeнoгрaфијa и вишe
oд стoтину кoстимoгрaфијa зa
дрaмскe, oпeрскe, бaлeтскe
и луткaрскe прeдстaвe зa
рeпeртoaрскa
пoзoриштa,
фeстивaлe и нeфoрмaлнe
групe. Кao сцeнoгрaф и
кoстимoгрaф гoстoвao је

у вeћини југoслoвeнских
пoзoриштa кao и у Бeлгији,
Итaлији, Чeшкoј, Слoвeнији,
Слoвaчкoј,
Мaкeдoнији,
Бoсни и Хeрцeгoвини. Зa
свoј рaд нaгрaђивaн јe
брoјним нaгрaдaма, између
осталих
и
Стeријином

нaгрaдом зa сцeнoгрaфију нa
Југoслoвeнским пoзoришним
игрaмa у Нoвoм Сaду
(1982, 1996, 1998, 1999),
Aрдaлиoн
нaгрaдом
зa
нaјбoљу сцeнoгрaфију нa
Југoслoвeнским пoзoришним
игрaмa у Ужицу (1996,

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

традиције.
Објавила
је
већи број научних радова
из ових области. Добитник
је Стеријине награде за
театрологију 1997. за књигу
„Историја у драми – драма у
историји“.

1997, 1999, 2000, 2003),
Злaтним
лoвoрoвим
вијeнцом
нa
Фeствaлу
мaлих и eкспeримeнтaлних
сцeнa у Сaрaјeву, 1982,
Злaтном
мeдaљом
зa
нaјбoљу
сцeнoгрaфију
нa Бaлeтнoм бијeнaлу у
Љубљaни, 1985, Срeбрном
плaкeтом зa сцeнoгрaфију
нa Дeвeтoм мeђунaрoднoм
тријeнaлу сцeнoгрaфијe и
кoстимoгрaфијe у Нoвoм
Сaду, 1990, Нaгрaдом зa
живoтнo дeлo УЛУПУДС-a
1997, Нaгрaдом СAНУ из
фoндa Ивaн Тaбaкoвић, 2004.
и мнoгим другим. Дoбитник
јe Стaтуeтe „Јoaким Вујић“, зa
изузeтaн дoпринoс рaзвoју
пoзoришнe
умeтнoсти
2007. године. Сaмoстaлнo
је излaгao у Бeoгрaду,
Брaтислaви, Пaризу, Зaгрeбу,
Сплиту, Сaрaјeву, Скoпљу,
Прaгу,
Будимпeшти
и
Њу Oрлeaнсу. У Свeтскoј
eнциклoпeдији
умeтнoсти
спeктaклa другe пoлoвинe 20.
вeкa, „Модерна сцена“ (Кaрe,
Пaриз 1997) aутoра Ђoвaни
Листa, Миoдрaг Тaбaчки имa
свoју јeдиницу.
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Градски музеј Вршац и Епархија банатска организовали су у сарадњи са „Лавром Св. Александра
Невског” из Санкт Петербурга изложбу фотографија „Романови – у сусрет судбини”. Изложбу у Вршцу
приредили су музејски историчари Дејан Чимбуровић и Стефан Мавровић.
Династија Романов представља једну од најстаријих династија у Русији. Њихова владавина је
започела 1613. године, када је на власт дошао Михајло Романов, а трајала све до 1917. године када
је уcлед револуције абдицирао последњи руски цар Никола Романов. Романови су временом поред
царске титуле Русије, носили и титуле кнежева Финске као и краљева Пољске.

„РОМ

Марија Маша Николајев
Романов

Никола Други Романов

Цар Николај у официрској униформи

Икона Романових

Књегиње Олга, Татјана и
Марија

Николај, Олга, Татјана и официри

Александра Фјодоровна

Царица Александра, цар
Николај Други и царевић
Алексеј

Анастасија Николајевна Романов

Николај и Алексеј у заробљеништву (Тобољск)

Царевић Алексеј

Романови у шетњи

Та

Породица Р

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА СЛАВНЕ РУСКЕ ДИНАСТИЈЕ

МАНОВИ – У СУСРЕТ СУДБИНИ“

Романови, породични портрет (1914)
Марија Маша Николајевна Романов као девојчица

атјана Николајевна Романов

Цар Николај Други и царица Александра
Фјодоровна

Олга Николајев Романов

Романов у пратњи личне гарде козака

Цар Николај и царица Александра

Анастасија и Марија са рањеницима

Породица Романов (1904-1905)
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PRIMA EDIȚIE A TÂRGULUI DE COOPERATISM ȘI AL TINERILOR AGRICULTORI

Manifestare economică cu o
serie de prezentări, și întâlniri
P
rima ediție a Târgului de
Cooperatism și al Tinerilor Agricultori din satele Serbiei, intitulat,,Mladenci”, s-a desfășurat în perioada 22-24 martie în sala „Medison” din Zrenianin. Este vorba depre un proiect lansat recent pentru 500 de cooperative și sate, în scopul de a atrage
atenția asupra probleme serioase a dispariției satului, dar,
de asemenea, pentru a încuraja tinerii să rămână la sat.
Cu această ocazie la Zrenjanin a fost deschis primul târg
al cooperativelor agricole și a
tinerilor gazde de la sat numit
„Mladenci”. Expozanți din toata Serbia sau prezentat la 90 de
standuri.
„Mladenci „ este o manifestare economică, educațională,
sociologică, etno-rurală și cultural-artistică care și-a propus
să reunească tineri și reprezen-

tanți ai cooperativelor agricole
din mediul rural. Cei prezenți
au avut ocazia de a prezenta
activitatea desfășurată și de a
interacționa cu specialiștii din
domeniul agricol, social și educațional pe diverse teme de ac-

tualitate. Astfel s-a realizat un
transfer de cunoștințe și modele de bună practică a cooperatismului și a reținerii tinerilor
în mediul rural.
Târgul a durat trei zile în
cadrul ediției au avut loc numeroase tribune și consultări
pe tema agriculturii și vieții
la sat, cu întâlnirea tematică
centrală ,,Dezvoltarea producției ecologice în Serbia”. Târgul a cuprins un program cultural-artistic bogat, promovarea produselor alimentare
și meșteșugărești, precum și
o serie de prezentări, promoții și prelegeri susținute de reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor, clusterelor, asociațiilor, instituțiilor de învățământ, întreprinderilor agricole și producătorilor agricoli și asociațiilor din regiune.
Prezența la târg au confirmat

cei mai responsabili reprezentanți ai instituțiilor relevante
de stat și provinciale, organizații, grupuri, asociații, instituții de învățământ, lucrătorii
agro-economiei și jurnaliști.
Printre expozanți la un ștand
sa prezentat Asociația Femeilor „Banačanke-Bănățenele”
din Torac care au reprezentat
Comuna Jitiște și care au prezentat lucrările lor.
Vizitatorii au putut să guste
și să cumpere produse alimentare locale și de artizanat.Organizatori primei ediți a Târgului
de Cooperatism și al Tinerilor
Agricultori din satele Serbiei au
fost, orașul Zrenjanin, precum
și Agrar pres „Zrenjanin”, Asociația Generală a Antreprenorilor, Camera Economică Regională Zrenjanin, și Asociația de
Dezvoltare Bagljaš, (organizaM. V.
torii tehnice).

O FRUMOASĂ IMAGINE ATLETICĂ TRIMISĂ SPRE LUME, PE TRASEUL DIN APROPIEREA CASTELULUI DIN ECICA

La Ecica a avut loc Campionatul Balcanic de Marș
M
unicipiul Zrenianin, Clubul de Atletism „Proleter”, Comunitatea Locală Ecica, Federația de Atletism a Serbiei și Federația Balcanică au
organiza, sâmbătă, 14 aprilie, Campionatul Balcanic de
Marș. Orașul Zrenjanin și Comunitatea locală din Ecica au
fost gazdele Campionatul Balcanic de Marș. 115 concurenți
din nouă țări, care au concurat în trei categorii de vârstă,
competițiile pentru bărbați și
femei, pe traseul din apropierea Castelului din Ecica. În
oraș au sosit sportivi din Bulgaria, România, Moldova, Grecia, Turcia, Croația, Slovenia,
Ucraina și Serbia, și pentru prima dată Ucraina.

Campionatul a fost inaugurat în parcul Castelului toți participanții și oaspeții au fost salutați de primarul adjunct al
Municipiului Zrenianin, Simo
Salapura, și de directorul al Fe-

derației de Atletism a Serbiei,
Slobodan Branković, care a inaugurat concursul.
Adjunctul primarului orașului Zrenjanin, Simo Salapura, a subliniat că Zrenjanin este

un centru sportiv, în care sportul ocupă un loc foarte important. La linia de start au fost
115 sportivi din 9 țări balcanice,precum și 90 de copii de la
Școala Generală Generale „Dr.
Aleksandar Sabovljev” și Clubul de Atletism „Proleter” din
Zrenianin, în cursa promoțională denumită „Cursa Prieteniei”. La competiţie au concurat
cei mai buni atleţi la disciplina
marș din Balcani, printre care și
6 sportivi din Serbia și 12 sportivi din România, ţinând cont că
acest campionat balcanic este și
un criteriu de calificare pentru
Campionatul Mondial de Marș
pe echipe, ce va avea loc în China, în luna mai.
Dominant la acest campionat a fost Turcia, ale cărei
concurenți au câștigat 9 medalii, dintre care 3 au fost de
aur, 4 de argint și 2 de medalii de bronz. Grecii au cucerit 5 medalii - 2 aur, 1 argint
și 2 bronz. Ucraina, aur și argint o medalie de bronz a plecat în România, la fel ca Serbia.
În partea culturală și artistică
a programului, au participat
membri S.C.A. „Lala” cu jocuri
populare din zona Dragačevo și
Secția de folclor a Școlii Generale „Dr. Aleksandar Sabovljev” cu
jocuri populare românești din
Banat, în coregrafia învățătoarelor Lavinica Brenda și Doina
M. V.
Bugar.

ÎNTÂLNIREA ANSAMBLURILOR FOLCLORICE

Primăvara începe cu
muzică, dans și cântec
E
diţia a XXII-a a festivalului de folclor „Spomenari”, se organizează în fiecare primăvară la Jitiște, organizator fiind Comunitatea
Cultural-Instructivă din Jitiște. În ultimii 22 de ani,
aproape 19.000 de participanți dansatori, soliști vocali sau instrumentiști veteranii, în vârstă de peste 35
de ani,care iubesc muzica și
folclorul, din Serbia, Republica Srpska, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Croația, Slovenia, Grecia și România sau prezentat pe scena din Comuna Jitiște.
Spomenarul din acest an
a fost deschis pe 17 martie și
sa încheiat sâmbătă, 31 martie. La deschidere, oaspeților și participanțiilor s-au
adresat Edit Sarka, directoarea Comunității culturale și educaționale din Jitiște, George Juja, vicepreședintele comunei Jitiște, care
a deschis acest eveniment și

cu această ocazie a subliniat
că în acest mediu se acordă
o mare atenție cultivării culturii și creativității populare. Oaspeții celui de-al 22lea „Spomenar”, la deschiderea sa, au fost și Snežana Vučurević, prefecta districtului administrativ al Banatului Central, precum și
Dragana Petković, președinta Adunări Comunei Jitiște.
Și în acest an, de la defileu până la concert, sa prezentat creațiea populară,
costume, muzică, jocuri folclorice, fiecare având o semnificație deosebită pentru
regiunea din care provin artiștii și interpreți. Mai mult
de 30 de societăți cultural
artistice și interpreți care au
prezentat tradiția regiuni.
De asemenea, a fost organizată o expoziție de picturi
de artiști ai coloniei de artă,
organizată în fiecare an de
Comunitatea Culturală Educațională.
M. V.

ADUNAREA ASOCIAŢIEI VÂNĂTORILOR ȘI A POMPIERILOR

Retrospectiva și
planuri pe viitor
D
uminică, 25 martie, a
avut loc Adunarea Asociaţiei Vânătorilor „Fazanul”
din Torac. Pe ordinea de zi
s-au aflat mai multe puncte, printre care au fost raportul anual și financiar pe anul
2017, activităţile asociaţiei
în anul trecut, planul activităţilor și planul financiar
pe anul 2018 și diverse. La
începutul ședinţei, președintele Asociaţiei, Octavian Martin, i-a salutat pe cei
prezenţii, ca apoi să facă o
retrospectivă a activităţii din
perioada trecută.
Când este vorba despre
activităţile Asociaţiei din
anul 2017, s-a relatat că vânătorii au vânat, respectând
calendarul de vânătoare, căprioare, iepuri, fazani, prepeliţe, gâște, raţe sălbatice,
vulpii și șacali. Când s-a vorbit despre planul de activitate pe anul 2018, s-a discutat
despre adăpostul de fazani
care există la ieșirea din localitate, unde se vor crește
în continuare pui de fazani,
care apoi se vor elibera.
În baza hotărârii Adunării Vânătorilor, se vor desfășura anumite acţiuni, cum
sunt numărarea, distrugerea
predatorilor, hrănirea, întreţinerea obiectivelor tehnice
de vânătoare, precum și îngrijirea puilor de fazani, ca
și în anii trecuți. Vânătorii
turiști vor fi invitaţi și anul
acesta, pentru că în acest
mod se poate îmbunătăţi
starea financiară a acestei
asociaţii.
La Torac s-a ţinut și
Adunarea Anuală a Societății Pompierilor Voluntari
din localitate. Raporturile
au fost citite de președintele Cristian Popi. Este vorba
despre cele referitoare la activitatea din anul trecut, respectiv și despre cele pentru

anul în curs, apoi despre situaţia financiară actuală în
care se găsește această societate a pompierilor, planul
financiar pe 2018, proiectele de viitor, etc.
Președintele Societății
i-a informat pe cei prezenții despre activitatea pompierilor în anul 2017, ședințele care au avut loc, acțiunile de muncă la amenajarea
Căminului Pompierilor, pe
care le-au efectuat benevol
membrii acestei societăți,
care deasemenea au participat la controlul tehnic al
mașinilor agricole la începutul sezonului de seceriș,
în luna iunie, și au fost de
gardă. În cursul anului, SPV
din Torac a avut mai multe
acțiuni de prevenire și combatere a incendiilor, care au
fost localizate cu succes și în
scurt timp. Este vorba despre câteva incendii în localitate, dar și pe hotar. Un lucru foarte laudabil este că
SPV din Torac s-a majorat
în anul 2017 cu 10 membri,
așa că în prezent numără 41
de membri activi și 10 membri de onoare și în rezervă.
Când este vorba despre
planurile pe anul curent, putem menționa că SPV din
Torac va organiza cursuri
de teorie și practică pentru
membrii noi, va controla și
anul acesta mașinile agricole
la începutul secerișului, iar
membrii se vor strădui să
amenajeze și în viitor Căminul Pompierilor. Colaborarea cu societățiile pompierilor din Comuna Jitiște și din
Provincie va continua și în
viitor, precum și colaborarea cu Comunitatea Locală
Torac și cu Comuna Jitiște.
Membrii SPV și anul acesta
vor colabora cu instituțiile,
asociațiile și societățile din
Comuna Jitiște. FLORIN RAȘA
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ВРШАЧКИ МАЛИШАНИ БЕСПЛАТНО ПОХАЂАЈУ СПОРТСКУ ШКОЛИЦУ

“ЖИВИ ЗДРАВО”
У ВРТИЋИМА ВРШАЧКЕ
“ЧАРОЛИЈЕ”

Школица “Живи здраво” чији је аутор
Игор
Сантрач,
вршачки
професор
физичке културе, реализије се у сарадњи
са Спортским савезом Вршац а под
покровитељством Града Вршца. За циљ
има решавање деформитета, гојазности
и побољшање моторичких способности
најмлађих. Тренинзи и едукативни
програми у склопу спортске школице
“Живи здраво” одржавају се у објектима
Предшколске установе “Чаролија” и
бесплатни су. Руководиоц програма је
Игор Сантрач а у реализацији учествују и
професори спорта и физичког васпитања:
Никола Савин, Перица Ранков, Борис
Горјуп. У првим недељама рада Школице
у реализацији програма учествовао је и
Ален Ризвић.
- У првих месец дана реализације
бесплатне школице спорта “Живи здраво”,
одазив малишана је 100%, и тренутно
програм фискултуре похађа 360 деце.
Адаптација деце на режим тренинга је
прошла брзо и с завидним резултатима,
истиче Сантрач.
Током претходног периода деца су
се упознала са природним облицима
кретања и вежбама обликовања, и имала
су прилику да науче формације са којима
ће се сусрести са поласком у школу.
- Тај први сет тренинга је био
комбинован динамички и статички
режим рада као адаптација и припрема
малишана за прдстојеће полигоне. Такође,
стручни чланови школице “Живи здраво”
већ су почели с упознавањем малишана
с полигонима, који им предстоје, као и
с реквизитима који су им неопходни за
постизање виших нивоа моторичких
способности. Реквизити које користе
предшколци су опрема најновијих
тренажних технологија, истиче идејни
творац овог јединственог пројекта.
У наредном периоду, како је најављено,
чланови школице спорта и малишани
бавиће се и прорачунима везаним за
тежину школских торби у односу на тежину
детета, као и питањем колико би дете
требало да проводи у школској клупи од
почетка похађања првог разреда.
- Предвиђени обим тренинга (свака
група деце по два пута недељно) је
одлично одрађен и испуњен, закључују
организатори пројекта.
Циљ школице “Живи здраво” је да уз
стручни рад анимира децу и упозна их
са спортским активностима, начином
спортског живота и постулатима здраве
исхране.
У оквиру Спортске школице “Живи
здраво” организовано је и скенирање
стопала
у сарадњи са Удружењем
параплегичара
и
квадриплегичара
“Параквад ВШ” из Вршца и ортопедском
кућом “Хуманис” из Београда.
Истраживања показују да 80 одсто
предшколаца има равна стопала, због чега
је веома важно да проблем са стопалима
и дефирмитетима што раније буде
дијагностикован. Код великог броја деце
овај проблем је стечен, а јако мали број
деце има урођени деформитет.
Такође, важно је нагласити и да је
обликовање стопала константан процес,
те да се стопало непрестано мења током
одрастања детета.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу,
67м2 и 76м2 за издавање
или продају. Потпуно нови,
некоришћени. Строги центар,
Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено
опремљени,
други
спрат,
етажно
грејање,
клима,
телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици,
Отона Жупанчића 34, кућа са
окућницом 27 ари. Тел. 061/
217-68-26
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел.
831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој
улици, приземље и два спрата,
вода, струја, канализација,
укљижена, 200 м², плац 5 ари
или мењам за Београд или
Нови Сад. Тел. 064/038-37-57
Хитно продајем кућу у
Избишту
са
комплетном
инфраструктуром. Тел. 064/39062-76
Продаје се приземна кућа
од 120 м², на плацу од 7
ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30
На продају двособан стан
86 м² и два и по ланца земље,
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац, потез Кевериш. Тел.
062/511-751
Продајем пољопривредно
земљиште КО Уљма потес
„Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28м²,
КО Уљма потез „Велика бара“
Број

1167

(Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55м², КО Павлиш
потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98м². Тел.
062/133-09-79
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 210 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м² у
другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-3399
Продајем стан од 46 м² у
центру Вршца (С. Немање) и
издајем гарсоњеру опремљену
у центру града. Тел. 061/249-1161
Продајем или мењам за
Београд или Нови Сад спратну
кућу сутерен, високо приземље
и спрат, почетак Борачке
улице, 200 м², плац 5 ари,
вода, гас, струја, канализација,
укњижено. Тел. 064/897-46-35
Продајем
дворишну
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора
(поред Комерцијалне банке)
Тел. 062/582-616
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м². Тел. 013/837631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 м² у центру
Вршца, реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара
земље у Великом Средишту.
Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 м² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Продајем једнособан стан 43 м²,
приземље, средина, Архитекте
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2.
ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Брашована 8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две
куће једна до друге са плацом.
Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 м², плац 44 ара
(око 4.000м²) са воћњаком,
лешником, виноградом. Друга
је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919
Купујем стан од 60 до 70 м²,
предност Војнички трг. Тел.
060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински
решо, кухињске елементе,
шиваћу
машину,
дечији
креветац и дрвени регал. Тел.
064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан
стан. Тел. 060/16-32-372
Продајем плац на мору
Сушћепан код Игала. Тел.
063/257-823
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.
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 кућу од 53м² са
помоћним објектима 121м²,
плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-8668
Продајем 60 ари на брегу
потез „Павлишко брдо“ погодно
за виноград и воћњак као и
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
нус просторијама и гаражом,

укњижен без дугова. Улица
Првомајска 43/1 стан 4. Тел.
013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем
два
ланца
пољопривредног
земљишта
у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и
064/451-24-75
Продајем кућу у ужем
центру града у Улици Гаврила
Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“ и
радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
Продајем кућу са две
стамбене целине у Скадарској
42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома
„Широко било“ погодан за узгој
пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара
дужина 108метара. На плацу су
дрва (липа и багрем), пролази
струја и вода. Тел. 062/873-1135

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом
центру Вршца, 97м2, на првом
спрату изнад Рајфајзен банке,
Дворска 3. Нов, подно грејање,
гранитна керамика, армстронг
плоче,
клима,
телефони.
Идеалан за агенције, бирое,
ординације. Контакт 063 68 40
40
Продајем пржионицу за кафу
комплетна, са целом опремом.
Продајем кола опел омега,
регистрована до 10.7.2018. Тел.
065/452-33-37
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
Потребна гарсоњера у Новом
Саду за две студенткиње.
Понуде доставити на телефон
064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен
стан у Београду, у близини
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Маракане. Тел. 062/403-127
Издајем двособан намештен
стан у близини ВМА у Београду.
Тел. 062/403-127
Издајем
једнособан
намештен стан запосленој
девојци у ул. Југ Богдана. Тел.
064/186-52-44
Издајем намештен, потпуно
опремљен, трособан стан на
одличној локацији у Београду
(код Сава Центра) Тел. 064/24608-32
Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно
за магацин. Тел. 064/125-53-76

РАЗНО
Математика, помагање при
учењу, припреме за пријемне
испите. Тел. 013/2839-461
Дајем часове енглеског језика
основцима и средњошколцима.
Повољно. Тел. 069/62-66-99
Услужно радим дизајн, припрему
за штампу, слике по поруџбини.
Повољно. Тел. 069/62-66-99 и
063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62
Продајем “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
Продајем балконска врата,
дупло
стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631 и
064/280-58-62
Продајем половна, исправна,
балконска
врата“Словенијалес“,
очувана са дуплим термо стаклом
и пластичним ролом. Цена 60€. Тел.
064/123-17-56
Продајем
полован
очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац, први
власник, само лицима са дозволом.
Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем
полован
очуван

пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка, први
власник, само лицима са дозволом.
Цена 200€. Тел. 064/123-17-56
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
странбе велика појачања, дупло
дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30€. Тел.
064/123-17-56
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 100, са
електроинсталацијом. Тел. 064/12317-56
Продајем два половна очувана
лимена поклопца мотора „бубрега“
и предњи лимени блатобран од
Piago vespe Px 200. Тел. 064/123-1756
Продајем спаваћу собу „Бети“
и пећ на чврсто гориво, шамотна
„Горење“. Тел. 805-095
Продајем
кауч,
бицикл,
хармонику, пећ на дрва, фрижидер,
судоперу, писаћу машину, веш
машину, ауто приколицу, зимске
ауто гуме. Тел. 063/275-986
Продајем бојлер 10 л, фриз
стојећи, веш машину, тепихе,
бицикле, кауч, Симпо гарнитуру,
врата
унутрашња, дечји џип,
бебифон, пеглу за косу. Тел. 065/8031-606.
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 ракију од кајсије,
шљиве, грожђа и од виноградарске
брескве. Тел. 065/2-579-100.
Дводелна
судопера,
комбиновани
креденац
за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића
за телевизор, комода за постељину.
Тел. 061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“
цена по договору. Тел. 065/571-5014 или 013/835-105.
Продајем кровни носач за
кола, буре за нафту од 200 литара,
хеклане столњаке за астал. Tel. 837124.
Продајем дечија колица, тепих
стазу, бојлер „Тики“, цреп. Тел.
069/869-63-71.
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.
Пекарска пећ за продају. Тел.
064/197-90-69.
Продајем очувану тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип.
3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор
томос, 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
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 зидну панел грејалицу
на струју. Цена 3.000. тел. 060/74012-10.
Продајем двособни стан 51,5
м² у Вршцу, приземни са нус
просторијама и гаражом, укљижен
без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Продајем
фотељу,
лежај,
шиваћу машину, дрвени регал,
плински решо, електрични шпорет
комбиновани и кухињске елементе.
Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну , исправну
мешалицу за бетон. Тел. 013/401210 и 060/74-01-210.
Косим и крчим траву са
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Продајем
четири
бицикла
брзинца, три пони бицикла, кућу
у Југ Богдана 48, веш машину,
фрижидер, корпу за мерење свиња,
ауто приколицу. Тел. 013-28-32-536.
Поклањам женку немачког
птичара
стару
1,5
године,
вакцинисана и стерилисана. Звати
од 17 до 21 часова. Тел. 063-73-42609 и 060/73-42-609.
Продајем шпорет на дрва, тучану
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно.
Тел. 065/878-44-10.
На продају бутан боца 10л,

бицикл женски, две канте за маст
од 10 и 20 литара, врата балконска
„Словенија лес“ дупло стакло
80х210 цм. Тел. 837-631 и 064/28058-62.
Продајем потпуно нов котао на
чврсто гориво са косим ложиштем
25kw „УНИКО“ Ковачица, плус
пумпа. Под гаранцијом је. Тел.
062/80-46-504.
На продају цвеће лале, већу и
мању количину, преко 1000 комада
доносим кући. Тел. 013/837-631 и
064/280-58-62.
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. 064/429-0614.
Уступам породичну гробницу
на Православном гробљу у Вршцу
– уз договор. Тел. 013/401-210 и
060/740-12-10.
Поклањам антибиотике сл.
Doksicilinforteca
dovicin
Тел.
064/917-47-77
Продајем
кауч,
дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали прозор
60х60 са шалоном два ТВ сочића.
Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа плам“
Врање 7 kw, коришћена у
добром стању. Цена 60 € . Две ел.
плафоњерке (руске производње
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.
Продајем фрижидер, балоне за
ракију(обучени), кауч, викендицу
на ватинском путу. Тел. 806-158.
Продајем дечији креветац . Тел
065/540-53-90
Потребна жена за помоћ у кући и
око куће, неколико дана у недељи у
близини града. Тел. 064/448-49-678
Продаје се столарија са вакум
стаклом
и
алуминијумским
дихтлајснама, столарија је половна
и дрвена. Продаје се шиваћа
машина са постољем “Хауман“.
Може замена за огревно дрво. Тел.
061/111-28-21
Продајем виолину и гоблене
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију
са свом пратећом опремом цена
6.000 дин. Sonic Pep 20BTE слушни
апарат са гаранцијом годину дана
мало коришћен, цена 10.000 дин.
Тел. 060/483-09-80 или 061/604-9646.
Биљни мелем „Станил“ против
шуљева, оједа и знојења ногу.Тел.
065/22-03-44.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 29, 25. МАЈ 1977.

ВРЕМЕ ПРОШЛО, ВРЕМЕ САДАШЊЕ

Оснивањем Реалке у Вршцу пре 125 година приближени су
овдашњој школској младежи, истина скромни извори знања ,
али значајни за доцнија стасавања духовних кретања. Премда
вршачку Реалку – указом високих царских и краљевских земаљских
школских власти од 3. октобра 1852. – установљава туђински режим
(с намером да у њој ствара своје будуће чиновнике), ипак је то била
наша школа, у којој је младост откривала путеве ка слободи. Године
1863. Реалка прераста у Гимназију, да би од 1870. ова школа постала
прва грађанска установа те врсте у Угарској.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (121)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVII ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Житељи Вршца, упућују, међутим, октобра 1886. петицију
Министарству просвете са захтевом да се у граду оснује виша
реалка, што је доцније учињено. Подигнута је данашња зграда
Гимназије у Стеријиној улици. Тако су у години пред крај прошлог
века почеле из ове школе да излазе прве генерације ђака са
завршеним испитима после осам година учења. Од 1884/85, па до
завршетка Првог светског рата, настава у овој школи одвијала се на
мађарском језику.
Након ослобођења 1918, па до1920 (када је у школама Војводине
владала нека врста „inert regunum“-а) настава у гимназији – која
отада носи назив Државна гимназија у Вршцу – одвија се на
мађарском а затим на српскохрватском, немачком и румунском
језику.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 30, 27. ЈУН 1977.

НАЈДРАЖИ ГОСТ

У велику групу југословенских градове
чије је име
најнепосредније везано за ратничку и државничку личност друга
Тита, спада и Вршац. У њему је, наиме, у периоду од 4. до 22. октобра
1944. године са делом Врховног штаба НОВ и ПОЈ боравио Јосип
Броз, одакле је руководио операцијама за ослобођење Београда и
Војводине. Ту је, у згради привременог седишта штаба у улици Ђурђа
Смедеревца 9 у Вршцу, Маршалу Титу уручено и високо совјетско
одликовање – Орден Суворова 1. реда за успешно командовање
у току ослободилачког рата против фашистичке војске. Орден је
другу Титу уручио совјетски генерал Корњејев 6. октобра 1944.
године. Иначе, друг Тито је током протеклих година у више наврата
пролазио кроз Вршац на одласку у СР Румунију, или при повратку
из ове суседне пријатељске земље, а 24. августа 1968. године је
имао у нашем граду сусрет и разговор са румунским председником
Николае Чаушеском.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство, граматикална се школа обуставља, а оснива
богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина Друштвене прилике - Несретни догађаји
Жалило се на „расипање
са
општинским
имањем“,
те је после метнут секвест
гледе чланова мађистрата и
спољашњег света, као што је
било и год. 1822. Ова истрага
трајала је до у годину 1830. 1).
Није доста, што је управа
општине
давала
повода
жалбама, него је траљаво
изгледао и одношај комуне
према њеним властима. По
вишој наредби од 10. августа
1798. могао је мађистрат међу
осталим да решава у првом
степену све грађанске парнице
вршачког становништва
и
могао је, ако је нужно, и да
заклиње сведоке, као што је то
великобечкеречки мађистрат
од почетка чинио. То је пак
сада овдашњи солгабироват
забранио мађистрату, са чега
је општина у рестаурационом
записнику од 1827. год.
израза дала својој жалби и
призив уложила на Његово
Величанство 2).
По овој истрази комисар
Лањи израдио је , а краљ.
штатхалтерија 16. марта 1830.
под број. 7307. потврдила
упутство за судске послове
и камерално упутство, по
којем је укупно особље
мађистрата имало ваљано да
се влада уопште, а нарочито у
приликама економије 3).
1830. год. био је нов избор
мађистрата. За варошког судију
изабран је Тодор Недељковић,
за градоначелника Жигмунд
Најзер, а за формундера
Арсеније Гаврилов 4).
Но и сада не беше мира у
општини, год. 1830. постао је
на име опет надсолгабировом
вршачког
округа
Јосиф
Тормаши, не баш најбоље
запамћен
из
прошлости

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1832. тужили се жупанији
наизменице
надсолга
и
мађистрат, жупанија је затим
суспендовала вршачког судију
Недељковића на годину дана.
Но и Тормаши није најбоље
прошао, јер већ исте године
видимо да је његово место
заузео Антоније Сабо 5).
Од ото доба уређенија је
унутрашња управа општине.
Само још једном десила се
неуредност при руковању са
новцем око вашарских цедуља,
услед чега је суспендован и
вел. бележник и подбележник.
Одлука
Његовог
Величанства цар-краља Фрање
I од год. 1817. бр.15.025, којом је
in thesi одобрена елибертација,
добила је највишом одлуком
од 5. маја 1836. потврду
Његовог Величанства краља
Фердинанда V.
Год. 1836. разрешено је
овдашње камерално управно
звање и премештено у Денту,
где се и данас налази.
Услед
наредбе
штатхалтерије од 12. априла
број 13.548, закључено је год.
1842. у вршачком мађистрату,
да се заведе мађарски језик
као језик пословни 6).
По томе што се Вршац
налазио у прелазној стадији,
било је нужно, да се још
1827. год. установи за Вршац
„краљевски
комисаријат“.
Први такав комисар, ком је
био потчињен и општински
економски комисар, био је
Имре Лањи, вел. жупан угарске
жупаније, но пошто је исти на
своју молбу год. 1839. са тога
звања подигнут, наименован
је за комесара камерални
асесор Жигмунд Посавац 7).
Он је у друштву са рачунским
официјалом
Хиндијем
и

Ibidem, и списи у варошкој архиви
Рестаурациони записник од год. 1827.
Економска седница од 22. марта 1812.
Рестаурациони записник од год. 1830.
Економска седница од 22. маја и 11. децембра 1832.
Економска седница од 15. јуна 1842.

7.
8.
9.
10.
11.

практикантом
Мелцнером
од 23. септембра 1843-1847.
спровео давно
очекивану
мађистратску
рестаурацију,
пошто је најпре изравнао
размирицу између општине и
мађистрата 8).
Посавац држао је 17. марта
1845. и за овим следећих још
6 дана помешану господску
столицу, која је имала да
подигне секвестар, што га је
краљ Фрања према мађистрату
и спољашњем савету изрекао
9). Но под Посавцем одржана
је и спроведена год. 1847. и
коначна расправа у парници
противу чланова мађистрата
и спољашњег савета због
издатих 94.000 ф. W.W. око
елибертације
Господска
столица
ослободила је
оптужене. 10).
Једва једном год. 1847. када
је елибертациони заостатак
износио још само 43.352 ф. 28
¼ н. стављено је Вршчанима у
изглед, да ће им се потписати
диплома слоб. краљ. вароши
11).

Списи у варошкој архиви
Седнични записник од 16. децембра 1847.
Ch. Baumann`sche Aufzeichnungen, стр.47
Седнични записник од 25.маја 1852.
Списи

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ТАМНИЈА ОД УГЉА

ГАСНИ ЏИН ЈЕ ЈЕДНА
ОД НАЈТАМНИЈИХ
ПЛАНЕТА ИКАД

Постоји планета величине Јупитера која
се креће око звезде удаљене од Земље
466 светлосних година и може бити боје
шљиве или жеравице или отприлике било
чега другог.
Истраживачи не могу засигурно рећи
како изгледа тај свет, јер је масивна,
гасовита планета једна од најмрачнијих
коју су астрономи икад детектовали.
Планета позната као WАСП-104б је “тамнија
од угља” и можда је “прогутала” 99%
светлости којом је обасјава њена звезда.
- Од свих мрачних планета на које
сам налетео у литератури ова је међу
прве три – каже аутор студије Тио
Мокник, истраживач Универзитета Кили
у Стефордширу, Енглеска. Тренутно је
најмрачнија откривена планета ТрЕС 2Б,
удаљена од нас око 750 светлосних година.
Ова егзопланета апсорбује више од 99%
светлости која дође до ње. Мокник није
открио WАСП-104б, али је скренуо пажњу
на њен импресивни мрак. Ова планета
је откривена 2014, од када се проучава.
Зато што не може да се види, планета се
проучава посредним методама.
Овакве планете зову се и “врелим
Јупитерима”, што значи да су масивне попут
њега, али да је њихова орбита екстремно
близу сунца, што за последицу има високе
температуре на површини. У случају WАСП104б, планета је толико близу своје звезде
да пуну орбиту заврши за 1,76 дана.
Једно њено лице је увек окренуто сунцу,
баш као код нашег Месеца, због чега је на
једној страни увек дан, а на другој вечна
ноћ.
Сматра се да WАСП-104б има густу,
магличасту атмосферу богату магнезијумом
и натријумом, који могу да апсорбују многе
боје из видљивог спектра. То је разлог због
којег планета “прогута” између 97-99%
светлости која дође до ње.
Извор: Блиц
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Кофер из Берлина, Јелена Бачић Алимпић

2. Мушка азбука, Мирјана Бобић Мојсиловић
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик Бакман
4. Ја, тајкун, Мирослав Мишковић
5. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман

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

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
4. Ово је моја шпијунска мисија, Ендру Џаџ и
Крис Џаџ
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз Пишон

НАУЧНИЦИ У ШОКУ

У ЉУДСКОЈ ЋЕЛИЈИ ОТКРИВЕН НОВИ ОБЛИК ДНК
Научници су по први пут детектовали
ДНК структуру унутар живе људске ћелије
и она изгледа више као четвороструки чвор
него елегантна двострука спирала о којој
учимо у школама. Замршени облик, познат
и као “и-мотив”, виђан је у лабораторији и
пре, али је мали број истраживача очекивао
да ће се он појавити у људској ћелији. Ново
истраживање показује не само да и-мотиви
постоје у људским ћелијама, већ да су
уобичајени.
- Наше снимање указује да је ово
нормална ствар која се догађа. Веома је
вероватно да геноми у свим ћелијама
нашег тела формирају и-мотиве у неком
тренутку времена – каже Марсел Дингел,
молекуларни биолог са Института за
медицинска истраживања Гарва у Сиднеју,
Аустралија.
Ова студија даје основу идеји да ови
необични облици ДНК можда играју
суштинску улогу у људској биологији.
-Можда и-мотиви помажу контролу тела,
кад се гени укључе да праве протеине и
кад су тихи. Шта год да раде, сигурно су
важни хемијској биологији и молекуларним
терапијама – истиче Лоренс Херли,
професор хемије на Универзитету Аризона.
ДНК у нашим ћелијама већину времена

проводи у познатој структури двоструке
спирале. Али чак и у том стабилном облику,
ова флексибилна молекула је у константном
току.
Кад се део ДНК реплицира, две нити
се раздвоје и упаре са новом секвенцом
која је направљена да се поклапа. ДНК
молекуле такође се раздвајају кад ћелија
чита инструкције за ген. Кад се овај
процес заврши, нити се поново спајају.
Четвороструки и-мотив појављује се само
у релативно малом подручју генома –
штрчећи чвор у глаткој, спиралној форми.
Не може сваки део ДНК да се замота у
и-мотив облик. Мора постојати специфичан
низ слова који укључује неколико цитозина,
који се уписују као Ц у генетичком коду.
Још почетком деведесетих француски

научници су открили да се регион ДНК
нити богат цитозином може уплести на
врху самог себе, стварајући четвероструки
облик у којем су “Ц” упарени са другима “Ц”,
уместо са својим уобичајеним партнерима
гуанинима (Г). Назвали су га и-мотив, где “и”
стоји за “интеркалацију”, хемијски термин за
слојевиту структуру.
Истраживачи су показали да се и-мотив
може оформити у околини која је екстремно
натрпана, чак и кад није кисела. Нуклеус
ћелије засигурно мора бити довољно
натрпан да се овако нешто појави.
И-мотиви су оно што научници зову
динамиком – они се могу заплитати и
расплитати зависно од киселости свог
окружења, пренео је “Лос Анђелес тајмс”.
Такође, секвенце које су кодови за и-мотиве

обично се не налазе унутар самог гена, већ
нешто “узводно”, у делу генома познатом
као промоторски регион који одређује да
ли ће се одређени ген укључити или не.
- Ове чињенице указују да се и-мотиви
могу користити као својеврсни прекидач
који регулише изражавање гена – каже
Ренди Вадкинс, биохемичар Универзитета
Мисисипи у Оксфорду.
Могуће је, такође, да и-мотиви не раде
апсолутно ншта.
-Антитела можда просто хватају ове
необичне структуре у замку чим се оформе
и оне немају никакав значај – рекао је
Вадкинс.
Истраживање је објављено у журналу
“Природа хемије”.
Извор: Блиц

СПОРТ
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ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 24. КОЛО
ОФК Вршац - Бегеј 		
Слобода (НК) - Кикинда 		
Јединство (НБ) – Полет 		
Пролетер - Младост (О) 		
Слога - Раднички (С) 		
ЖАК - Раднички (К) 		
Војводина 1928 – Будућност
Јединство (БК) – Козара 		

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

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

2
4
4
6
8
8
11
8
11
12
11
14
13
11
15
18

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
16
13
12
11
11
11
9
10
8
8
8
7
6
6
4

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

ВРШЧАНИ ТРИЈУМФОМ ПРОТИВ ЕКИПЕ ИЗ ЖИТИШТА ЗА КОРАК БЛИЖЕ ТИТУЛИ НА ВОЈВОЂАНСКОМ ИСТОКУ

БАЛАН ПРОБИО БЕДЕМ БЕГЕЈА
ОФК ВРШАЦ – БЕГЕЈ 3:2 (1:1)

54
52
46
42
38
38
35
34
33
28
28
26
25
25
21
14

Вршац, Градски стадион, гледалаца
450, судија: Игор Андрејић (Бела Црква),
стрелци: Крачуњел у 15, Балан у 78.
и Тошић у 87. минуту за ОФК Вршац,
Баришић у 8. и Грбић у 90. минуту
из једанаестерца, жути картони: Б.
Благојевић, Балан, Лукић, Радосављев
(ОФК Вршац)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Лукић, Ранков, Радосављев, Војводић,
В. Благојевић (од 68. Радак), Барић,
Крачуњел (од 84. Јевтић), Тошић, Балан.
БЕГЕЈ: Миљевић, Д. Мијатовић, Ј.
Мијатовић, Тањга, Вукоје (од 68. Грбић),
Шаренац, Раденковић, Баришић (од
82. С. Мијатовић), Ћурчија (од 55.
Нинковић), Јањанин, Умићевић.
Вршчани су тријумфом против врло
доброг Бегеја оверили победу у дербију
у претходном колу и направили велики
корак ка титули првака. Одсуство
тројице искусних првотимаца, капитена
Бељина, најбољег стрелца Белића
и креатора Станковића, итекако се

осетило у игри изабраника тренера
Мијаиловића, а гости су, без икаквог
респекта према лидеру, заиграли
храбро и повели у раној фази утакмице
евроголом Баришића. После неколико
минута узвратио је Крачуњел, голом
какав се ретко виђа, са 20 метара. У
другом полувремену Вршац је имао
потпуну теренску иницијативу, али у
73. минуту севнула је контра Бегеја,
Шаренац је избио сам пред голмана
Ђулчића, и када се очекивао сигуран
погодак, Лукић је невероватном
интервенцијом изблокирао нападача
гостију и сачувао гол Вршца. Праве
шансе за домаћи тим није било све до 78.
минута, када је Сава Балан прецизним
ударцем савладао голмана Миљевића.
Неколико минута касније, Војводић
је идеално упослио Тошића који је
оверио победу ОФК Вршца. Гости су
ублажили пораз у надокнади, стрелац
из оправдано досуђеног пенала био је
резервиста Грбић.

Разгалио навијаче: Сава Балан
(ОФК Вршац)

СТРЕЉАШТВО

УЉМАНКЕ БРОНЗАНЕ НА ЕКИПНОМ ПРВЕНСТВУ
СРБИЈЕ, СРЕБРО ЗА ЈОВАНУ СТОЈАДИНОВ

ПФЛ ПАНЧЕВО 24. КОЛО
Црвена звезда - Слога (БНС)		
Јединство (В) - БАК		
Јединство Стевић - Борац (Ст)
Југославија - Партизан (У)		
Долина - Војводина (С)		
Раднички (Б) - Војводина (Цр)
Војводина (ЦЦ) - Дунав		
Стрела - Вултурул		

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

1.БАК		
24
2.Долина
24
3.Партизан (У)
24
4.Борац (Ст)
24
5.Слога (БНС)
24
6.Стрела		
24
7.Јединство (В) 24
8.Војводина (Цр) 24
9.Дунав		
24
10. Војводина (С) 24
11.Вултурул
24
12.Јединство С. 24
13.Црвена звезда 24
14.Раднички (Б) 24
15.Југославија
24
16.Војводина (ЦЦ) 24

4
4
5
5
9
9
8
10
10
12
12
11
11
14
17
15

17
16
16
14
12
10
8
9
8
9
8
7
7
7
5
3

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

54
52
51
47
39
35
32
32
30
30
28
27
27
24
17
15

У недељу је у Горњем Милановцу одржано првенство
Србије у стрељаштву ваздушном пушком.
У појединачној категорији сениорка Јована
Стојадинов заузела је 2. место, док је екипа јуниорки
у саставу Милица Јовановић, Тања Јанковић и Јелена

Јованчов освојила је 3. место - за 5 кругова им измакло
сребро.
Екипа сениорки у саставу Јована Стојадинов, Јелена
Крекешић и Тања Јанковић освојила је такође 3. место за 4 круга им је измакло сребро.

Р У КО М Е Т
ЛИДЕР ПРВЕ ЛИГЕ СЕВЕР ОПРАВДАО УЛОГУ ФАВОРИТА

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 19. КОЛО
Ратар - Шевац			
Караш (К) - Партизан (К)		
Хајдучица - Јаношик		
Добрица - Потпорањ		
Виноградар - Борац (ВГ)		
Владимировац - Полет		
Борац (ВС) - Будућност (А)		

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

1.Полет		
19
2.Потпорањ
19
3.Шевац		
19
4.Будућност (А) 19
5.Ратар		
19
6.Хајдучица
19
7.Борац (ВГ)
19
8.Добрица
19
9.Борац (ВС)
19
10.Партизан (К) 19
11.Караш (К)
19
12.Виноградар (-1)19
13.Јаношик
19
14.Владимировац 19

3
4
5
4
6
7
8
8
9
9
11
12
15
15

12
12
11
10
10
9
9
9
9
8
7
4
3
3

4
3
3
5
3
3
2
2
1
2
1
3
1
1

“ЛАВОВИ” ПРЕЖИВЕЛИ МИЛЕНИЈУМ
МЛАДОСТ - ЛАВОВИ 28:29 (14:15)

40
39
36
35
33
30
29
29
28
26
22
14
10
10

Центар Миленијум, судије: Грубачки
(ЗР), Војводић (НС), седмерци: Младост 4
(3), Лавови 3 (2), искључења: Младост 10
минута, Лавови 8 минута
МЛАДОСТ: Константинов, Костић, Н.
Раковић 5, Бегенишић 5, И. Спремо, Јоловић
2, Ћосић 4, Вит 1, Барна, Петровић, Бранков
1, Велковски, Д. Спремо, Дудић 1, Јовановић,

Д. Раковић 9.
ЛАВОВИ: Медић, Окука 3, Ђурковић 11,
Мракић 1, Урошев, Чупковић 2, Ћирковић,
Ђукић, Радовић 1, Бубања, Пуђа 6, Јовић 5,
Косјер.
Рукометаши Младости пружили су
снажан отпор водећем тиму прволигашког
севера и били близу великог изненађења.

Бачкопаланчани су, ипак, у финишу имали
више снаге и нерава и казнили пропусте
Вршчана. За Младост следи најважнији
меч у сезони, против Срема из Сремске
Митровице, директног конкурента у борби
за опстанак.

ФУ ТС А Л
ФОРУМ ПОБЕДИО У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ, АЛИ СЕЗОНУ НИЈЕ ЗАВРШИО У ЛУЦИ СПАСА

ФОРУМ - МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО 4:1 (2:1)

Вршчани су победом у последњем колу
против директног конкурента у борби за
опстанак, Металца из Горњег Милановца,
опростили од својих навијача. Да ли и
од друголигашког друштва, још увек је
неизвесно, иако је Форум заузео девету
позицију, која води у нижи ранг. Ипак,
постоје индиције да ће неки тимови из Друге

лиге Србије одустати од такмичења наредне
сезоне па би на тај начин Вршчани могли да
сачувају статус друголигаша. О томе ће се
више знати у наредним недељама. Тренер
Форума Ненад Варађан задовољан је како
је екипа одиграла последњи меч ове сезоне.
- Могу да казем да је утакмица више
изгледала као борба за улазак у виши ранг

него за опстанак. Иако смо лоше ушли у
утакмицу, примили гол имали 5 фаулова
у првих 5 минута, ипак смо наставили са
пресингом. Мислим да смо заслужили
опстанак, али ипак нисмо успели. Честитам
мојим играчима јер су показали да им је
место у овој лиги и публици се захваљујем
јер су нас носили до победе.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

НЕНАПЛАЋЕНИ ТРУД
ВРШАЦ – ФМП 89:102 (28:25, 23:24, 20:31, 18:22)

СУПЕРЛИГА - Б ГРУПА 5. КОЛО
Вршац - ФМП 		
89 : 102
Динамик - Војводина 94 : 83
Партизан - Металац 91:79
1. Партизан		
2. ФМП		
3.Динамик 		
4.Вршац 		
5.Војводина 		
6.Металац 		

5
4
5
5
5
4

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

10
8
8
7
6
5

ТИЈАНА ЈОКИЋ
ПРВАКИЊА ДРЖАВЕ
У Темерину је одржано Јуниорско
првенство Србије, на коме је до титуле и
најсјајнијег одличја дошла Уљманка Тијана
Јокић чланица СТК “ВРШАЦ“.

(фото: А. Ивошев)

Вршчани и „пантери“ су на Међународни празник
рада приредили кошаркашки празник љубитељима
спорта у Миленијуму који су се, емотивно, пре
почетка меча, присетили кошаркашке историје и
громким аплаузом обележили 13 година од освајања
титуле победника АБА лиге.
Гости из Железника су заслужено славили, њихово
искуство и физичка снага до изражаја су дошли у
последњим минутима, када су стекли двоцифрену
предност. Међутим, коначан резултат ништа не
говори о великој борби која се водила током читавог
меча.
Изабраници тренера Горана Топића одиграли
су једно од бољих првих полувремена ове сезоне
и практично 20 минута били у вођству. У првој
четвртини имали су надахнутог Ђорђевића, а у
другој Остојића, који су, праћени одличном игром
Момирова и далекометним хицима Пашајлића и
Ђерића, успевали да држе госте на резултатској
дистанци, највећој у 14. минуту, када је износила 7
поена (35:28).
У другом полувремену гости из Железника су
заиграли чвршће у одбрани, а арбитри су разгневили
домаћу публику, када су после очигледног прекршаја
над Ђерићем при шуту за три поена, беку Вршца
досудили техничку због симулирања. Са трибина
се заорило „лопови, лопови“, а све се завршило

Тијана је током турнира одиграла девет
мечева, четири у мешовитим паровима са
Матијом Јовичићем, и пет појединачно. У
мешовитим паровима освојили су друго
место.
Освојивши прво место у појединачној
конкуренцији Тијана је наставила низ успеха
ове сезоне, које прате ову перспективну
јуниорску репрезентативку Србије.

Добра партија: Данило Остојић

одстрањивањем са трибина једног симпатизера
Вршца и поенима ФМП-а за +7 (54:61). Тада се
битка распламсала, најпре су Вршчани вратили
предност (69:68) тројком Ђерића уз фаул, и још
једним далекометним хицем Митровића, али су
„пантери“ узвратили преко Јеремића са две и
Ђоковића са једном тројком. У наредном нападу,
НБА акција Вршчана и нестварно закуцавање младог
Ђорђевића, међутим, била је то и лабудова песма
Топићевих момака на овом мечу, јер је ФМП од тада
преузео потпуно контролу игре и резултата. Епитет
играча утакмице заслужио је Апић, незадржив
у офанзивним акцијама под кошем Вршца и
најефикаснији на терену.

Џ УД О
9. ТРОФЕЈ ВРШЦА ОКУПИО 600 ЏУДИСТА ИЗ 8 ЗЕМАЉА

17 МЕДАЉА ЗА “ЛОКОМОТИВУ”

Вршачки Џудо клуб “Локомотива” по
девети пут је организовао Трофеј Вршца,
окупивши на татамију Миленијума преко
600 такмичара из 60 клубова који су
дошли из 8 земаља, Румуније, Бугарске,
Грчке, Македоније, Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Хрватске и Србије. Вршац је
представљало 28 такмичара који су укупно
освојили 17 медаља, 2 златне, 2 сребрне
и 13 бронзаних. Такмичења су се одвијала
у шест млађих узрасних категорија, од
млађих полетараца до кадета. Прва
места освојили су Јован Деспотовић и
Тара Ђекић, сребрне медаље припале
су Стефану Патаки и Ањи Мартон, док су

2323

С ТО Н И Т Е Н И С

ВРШЧАНИ ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ БОРБЕ ИЗГУБИЛИ ОД ФМП-А У 5 КОЛУ СУПЕРЛИГЕ

Центар Миленијум, гледалаца 1.000,
судије: Глишић, Обркнежевић, Весковић
(БГ)
ВРШАЦ: Ђерић 11, Пашајлић 16 (8
ас), Митровић 10 (2 ас), Радивојевић,
Мунижаба, Вељковић, Јововић, Узелац,
Остојић 11 (10 ск), Момиров 14 (7 ск),
Павловић 5 (2 ск), Ђорђевић 22 (7 ск).
ФМП: Ђоковић 7, Јеремић 20 (4 ск,
3 ас), Апић 30 (9 ск), Пот 6 (8 ск, 10
ас), Ненадић 18 (7 ск, 5 ас), Бурсаћ 2,
Радовановић 2, Хемфрис 8, Шешлија,
Симанић 4, Симеуновић 5, Оџо.

ВРШАЧКА КУЛА

бронзана одличја заслужили: Реља Павлов,
Вук Павлов, Милош Станковић, Мартин
Тот, Михајло Радомировић, Матеја Тошић,
Огњен Ферчик, Ђурађ Деспотовић, Матеја
Релић, Немања Стојков, Вук Ожеговић,
Лука Судар и Данијел Колаков.
- Добили смо похвале за организацију
од председника Џудо савеза Војводине
Мирољуба Ничића и легенде европског
и српског џудоа Славка Обадова.
Комплименти пријају, али и обавезују.
Надамо се да ће већ наредни “Трофеј”
превазићи претходни, рекли су тренери
Џудо клуба Локомотива, Виктор Ожеговић
и Бојан Ђекић.

24 ВРШАЧКА КУЛА
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