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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

У Центру за ментално здравље 
Вршац одржана је кулинарска 
радионица, као један од корака 
ка оспособљавању корисника 
за самостални живот у Кући 
заштићеног становања. Реч 
је о пројекту под називом 
„Деинституционализација кроз 
заштићено становање“ који 
спроводи вршачка Специјална 
болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб 
Бакаловић“. 

Према речима др Татјане 
Воскресенски, директорке 
Специјалне болнице „Др 
Славољуб Бакаловић“, овај 
пројекат се реализује у оквиру 
грант шеме из средстава ИПА 
фонда.

-Вредност пројекта је 
215.699,24 евра са учешћем ЕУ, 
односно ИПА фонда од 90 одсто, 
док Покрајински секретаријат 
за финансије АПВ обезбеђује 
10 одсто вредности пројекта, 
истиче др Воскресенски. -  
Република Србија је 2007. године 
усвојила Стратегију заштите 
менталног здравља и у њој се 
посебно наглашава потреба 
за деинституционализацијом 
особа са менталним сметњама, 
уз стварање мултисекторске 
сарадње ради побољшања 
њихове инклузије у друштву. 
Успостављање услова за 

деинституционализацију и 
социјалну инклузију пацијената 
Специјалне болнице „др 
Славољуб Бакаловић“ Вршац 
главни је циљ овог пројекта, 
који је, уједно, и наставак плана 
д е и н с т и т у ц и о н а л и з а ц и ј е , 
започетог 2015. године, 

када је у Вршцу основан 
Центар за ментално здравље, 
уз финансијску подршку 
Европске уније, Покрајинског 
секретаријата за здравство, 
социјалну политику и 
демографију и Покрајинског 

секретаријата за финансије 
АПВ. Захваљујући раду Центра 
за ментално здравље до сада 
је деинституционализовано 
више од 30 пацијената, 
а комплетан процес 
д е и н с т и т у ц и о н а л и з а ц и ј е 
завршава се изградњом и 

опремањем куће за заштићено 
становање, у складу са 
модерним стандардима. 
Након процене тима Центра за 
ментално здравље, шесторо 
пацијената биће отпуштено 
са стационарног лечења и 

започеће самосталан живот у 
овој кући.

Др Воскресенски напомиње 
да ће посебна пажња бити 
посвећена рехабилитацији 
пацијената кроз социо и радно 
окупациону терапију, како би 
се побољшао квалитет живота 
корисника. 

-Организоваће се обуке 
и радионице везане за 
пољопривредну и занатску 
производњу, како би корисници 
унапредили своја знања, 
вештине и навике потребне за 
живот у заједници, истиче др 
Воскресенски. Један од модела 
радно окупационе терапије 
јесте и постављање пластеника, 
како би се корисницима Куће 
омогућило учествовање у 
процесу “зеленог лечења”, као и 
генерисање прихода од продаје 
пољопривредних и занатских 
производа. 

На овај начин, лица са 
менталним сметњама добиће 
прилику да се активно укључе 
у друштво, као и да допринесу 
смањењу дискриминације 
и стигматизације, што је 
од суштинског значаја за 
постизање и одржавање доброг 
нивоа менталног здравља. 
Пројекат траје 24 месеца и 
завршава се јуна 2019. године.

Ј.Е.

КУЛИНАРСКА РАДИОНИЦА У ЦЕНТРУ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ОСПОСОБЉАВАЊЕ КОРИСНИКА ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ

ЗАВРШЕН КОНКУРС БЕСПЛАТНЕ 
ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ВИШЕ ОД 
7.800 ПРИЈАВА 

ЗА IT ОБУКЕ
Национална служба за 

запошљавање обавештава 
јавност да је завршен конкурс 
за бесплатне специјалистичке 
информатичке обуке, који 
је расписала ова служба. 
Интересовање је било изузетно, 
укупан број исправних пријава 
је 7.859. 

-Највећи број пријављених 
кандидата који су испунили 
услове је са подручја Београда, 
њих 2.963, затим са подручја 
Новог Сада - 826, следе Ниш 
са 821 и Крагујевац са 471 
кандидатом, кажу у ПРЕС 
служби Националне службе 
за запошљавање. Највеће 
интересовање је исказано за 
обуке за Java програмирање 
(3.378 кандидата), затим за 
Front-End Web програмирање 
(2.211), за обуке за Web 
апликације (913), обуке за PHP 
програмирање (532), обуке за 
NET програмирање (525) и за 
JavaScript (300). Ово је до сад 
највеће интересовање за обуке 
које спроводи Национална 
служба за запошљавање.

Програм специјалистичких 
информатичких обука 
представља наставак успешно 
спроведеног пројекта Владе 
Републике Србије, који је, 
у 2017. години, покренуо 
Министарски савет за 
информационе технологије и 

иновационо предузетништво, 
којим председава Ана Брнабић, 
председница Владе Републике 
Србије. 

Из ПРЕС службе НСЗ 
најављују да је следећа фаза 
одабир кандидата, у оквиру које 
се ће се вршити психолошко 
тестирање и провера знања 
енглеског језика, које спроводи 
Национална служба. У наредној 
фази селекције извођачи обукa 
тестираће основно познавање 
рада на рачунару. Први циклус 
информатичких обука почиње 
у септембру у десет градова у 
Србији. 

Ј.Е.

Управни одбор 
Специјалне болнице за 
психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ 
предложио је Влади АП 
Војводина и Покрајинском 
секретаријату за здравство 
др Татјану Воскресенски 
за директорку поменуте 
вршачке здравствене 
установе. Одлука је донета 
једногласно  на седници 
Управног одбора, одржаној  
24. јула. Предлог за реизбор 
др Воскресенски, садашње 
директорке Болнице, 
усвојен је узимајући у обзир 
њене досадашње резултате 
рада на унапређењу рада у 
овој здравственој установи. 

Иначе, конкурс за 
избор директора вршачке 
Специјалне болнице за 
психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ 
расписан је 20. јуна и на 
конкурс се пријавио само 
један кандидат - др Татјана 
Воскресенски. Мандат 
новоизабраног директора 
поменуте медицинске 
установе трајаће наредне 
четири године.

Др Воскресенки 
је неуропсихијатар, 
субспецијалиста за област 
клиничке неурофизиологије, 
са успешном и лекарском и 
директорском каријером. 
Током протеклих година на 
челу Психијатријске болнице 
у Вршцу, др Воскресенски 
је успела да подигне 
квалитет медицинских 
услуга на завидан ниво и 
за лечење пацијената, али 
и за рад особља Болнице. 
Реализовала је и низ 
пројеката финансираних 
средствима из домаћих, 
као и фондова Европске 
уније. Сваки је од њих донео 
неко побољшање у раду 
Болнице, а резултат једног 
од последњих пројеката 
је набавка ЦТ апарата, 
првог скенера у граду, и 
отварање радиолошког 
кабинета. То је обезбедило 
квалитетну дијагностику у  
вршачкој Психијатријској 
болници, тако да више 
нема свакодневног одласка 
пацијената у Београд и Нови 
Сад због дијагностике.

Ј.Е.

УПРАВНИ ОДБОР ВРШАЧКЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ  ПРЕДЛОЖИО ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ

НОВИ ДИРЕКТОРСКИ МАНДАТ 
ДР ТАТЈАНЕ ВОСКРЕСЕНСКИ 

Др Татјана Воскресенски предложена за директора за наредне 4 године
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Добра сарадња Града Вршца са 
Јавним комуналним предузећем 
„Други октобар“, и представницима 
Савета Месних заједница вршачких 
села, омогућила је да се активности на 
уклањању дивљих депонија наставе. 
Потврда за то је и акција уклањања 
велике дивље депоније у Великом 
Средишту.

Депонија је, годинама у назад, 
стварала ружну слику, јер се налазила 
одмах поред сеоског гробља, места 
које би требало да буде најуређеније 
у селу. Депонија је била на великој 
површини на земљишту које је 
предвиђено као сеоски пашњак 
и угрожавала је пољопривредно 
земљиште, биљни и животињски свет. 
Дивља депонија у Великом Средишту 
сада је уређена, сав прикупљен отпад 
однесен је на градску депонију.

ЈКП „Други октобар“ је обновио 
своју механизацију која је потребна 
за оваквеактивности тако да је у 
могућности да ефикасније и за краћи 
период уклони дивљедепоније и са 
већих површина. 

Град Вршац и сви учесници акције 

апелују на становнике Великог 
Средишта да свој отпад одлажу по 
пропису и подсећају да је строго 
забрањено бацање смећа на местима 
која нису одређена за одлагање 
отпада.

-Свој комунални отпад дужни смо 
да одлажемо у кантама за комунални 
отпад, а ЈКП „Други октобар“ 
организовано прикупља и одвози 
тај отпад на градску депонију, кажу у 
градској власти. Веће количине отпада 

дужни смо да самостално однесемо 
на градску депонију. Обавеза свих 
нас је да чувамо животну средину и 
да је не угрожавамо ни на који начин. 
Град Вршац ће и даље наставити са 
уклањањем свих дивљих депонија 
које се налазе по нашим селима јер 
смо решени да се са овим проблемом 
обрачунамо до краја. Овај проблем 
сигурно нећемо решити ако дивље 
депоније будемо поново стварали на 
местима са којих су очишћене. Зато 
је важно да подигнемо свест наших 
грађана о важности ових активности 
и очувању здравог природног 
окружења.

Процес уклањања дивљих 
депонија тражи значајну финансијску 
подршку, зато је важно да се 
уклоњене дивље депоније не стварају 
поново небригом житеља насељених 
места како се не би стварао нови, 
непотребан трошак. Утрошена 
средства могу се искористити за 
реализацију других пројеката, важних 
за живот грађана.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ВРШАЧКИХ СЕЛА

 УКЛОЊЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

Све је спремно за акцију “Бирајмо 
најуређеније вршачко село 2018”, на 
потезу су мештани и сви заинтересовани 
који желе да дају своје предлоге за 
избор најлепшег села. Представници 
организатора Удружења грађана „Село 
плус“ заједно са партнерима акције - 
Градом Вршцем, овдашњом Туристичком 
организацијом и Јавним комуналним 
предузећем „Други октобар“, потписали 
су споразум о сарадњи. 

Споразумне стране су  се усагласиле 
да успоставе програмску и пројектну 
сарадњу  у области одрживог руралног 
развоја, одрживог туризма и економског 
развоја локалних руралних заједница, с 
посебним освртом на развој породичних 
пољопривредних газдинстава, малог и 
средњег предузетништва, трговинске 
размене, образовања, здравства, 
екологије и културе. Документ су 
парафирали градоначелница Драгана 
Митровић, у име Града Вршца, Небојша 
Перић, директор ЈКП „Други октобар“, 
Јулкица Митрашиновић, директорка 

Туристичке организације Града  Вршца, 
и Данијела Бо, у име Удружења грађана 
„Село плус“.         

Према речима Славише Максимовића, 
члана Градског већа за рурални развој, 
усвојен је и Правилник на основу којег 
ће бити реализована акција “Бирајмо 
најуређеније вршачко село 2018”.

- Циљ акције је афирмација и 
промоција сеоских средина у сврху 
њиховог одрживог развоја кроз развој 
туристичких, привредних, културних, 
образовних, социјалних, еколошких и 
комуналних потенцијала, објашњава 
Максимовић.- Пројекат настоји да 
промовише потенцијале и квалитете 
живота на селу и да допринесе 
опредељењима за живот у сеоским 
срединама, као и унапређењу и подизању 
квалитета живота сеоског становништва. 
Право учешћа на конкурсу имају Савети 
месних заједница села на територији 
Града Вршца.

Максимовић подсећа да су сада на 
потезу сви заинтересовани за учешће 

у акцији. Они треба да проследе 
своје предлоге Комисији која ће од 
1. септембра кренути у обилазак 
пријављених кандидата. Комисија ће 
оцењивати уређеност јавних површина, 
простора око школа, вртића, цркви 
и гробља, али и активности сеоске 
месне заједнице (број невладиних 
организација, укљученост жена у 
јавни живот села), број организованих 
манифестација, као и пословни амбијент 

села - број пољопривредних газдинстава, 
привредних субјеката, број туристичких 
објеката и газдинстава који се баве 
сеоским туризмом. 

Насељена места подељена су у две 
категорије, зависно од величине села и 
броја становника. Прву категорију чине 
села од 1.000 становника: Уљма, Влајковац, 
Избиште, Павлиш, Гудурица и Велико 
Средиште. У другој категорији су села 
која имају до 1.000 мештана: Ритишево, 
Шушара, Загајица, Месић, Јабланка, 
Сочица, Куштиљ, Парта, Орешац, Ватин, 
Мали Жам, Мало Средиште, Војводинци, 
Стража, Потпорањ и Марковац.

Награде за најлепша села прве 
категорије су: трактор косилица 10 kw, 
тример за одржавање зелених површина 
и зеленило у вредности 50.000 динара. 
Најуређенија села, која припадају другој 
категорији добиће трактор косилицу 
до 5 kw, тример за одржавање зелених 
површина и зеленило, али у вредности од 
30.000 динара. 

Комисија ће вршити бодовање након 
обиласка села и почетком октобра 
објавиће резултате. У оквиру поменуте 
акције бираће се и најлепше уређено 
сеоско двориште.

Ј.Е.

СВЕ СПРЕМНО ЗА АКЦИЈУ „БИРАЈМО НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ВРШАЧКО СЕЛО“

КОМИСИЈА ЧЕКА ПРЕДЛОГЕ

Славиша Максимовић, 
члан Градског већа за рурални развој

Летњи распуст и празне учионице право 
су време за извођење неопходних радова 
у школским објектима. Град Вршац и ресор 
за образовање припремили су програм 
планираних радова који ће бити завршени 
до почетка нове школске године.

-Када је реч о сеоским школама,  у ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Великом Средишту 
у плану је замена прозора на школи 
средствима из градског самодоприноса, 
каже Вељко Стојановић, члан Градског већа 
задужен за образовање. На располагању 
је око 2.500.000 динара за поменуте 
радове, а за набавку огревног дрвета - 120 
кубних метара издвојено је око 400.000 
динара. У ОШ „Бранко Радичевић“ у Уљми 
неопходно је кречење у школској згради, 
као и хобловање и лакирање паркета 
у учионицама. У плану је и формирање 
школске библиотеке са око 13.000 наслова 
књижног фонда. За све послове биће 

коришћена сопствена и средства локалне 
заједнице, као и Месне заједнице. 

Према речима Стојановића, у 
ОШа„ОлгааПетров Радишић“  у Вршцу  
планирана је санација таванице и пода, 
као и дела школске зграде средствима 
Покрајине и локалне самоуправе.

-У ШОСО „Јеленаа Варјашки“ биће 
урађена поправка - реновирање  фасаде 
на школској згради, наглашава члан 
Градског већа за образовање. Извори за 
финансирање су:  300.000 динара донација 
Пилотске академије СМАТСА и око 100.000 
од средстава локалне самоуправе - Града 
Вршца. У Школском центру „Никола Тесла“  
планирана је поправка грађе на крову: 
замена летава, замена  кровног покривача. 
За поменуте радове извори финансирања 
су Република Србија 4.700.000 динара, 
локална самоуправа - Град Вршац још 
1.050.000 динара и сопствена средства око 

250.000 динара.
Током летњег распуста мајстори ће 

радити и у Хемијско медицинској школи. 
Биће окречени ходници у приземљу и на 
спрату, а у плану су и завршетак летњих 
учионица у школском дворишту, санитарна 
сеча старијег дрвећа у дворишту школе, 
уобичајена дератизација, дезинсекција 
и дезинфекција читавог објекта, као и 
детаљно - генерално чишћење и уређење 
комплетног објекта. Биће обављен 
преглед и провера кровног покривача, 
као и редовно одржавање и нега биљног 
покривача у дворишту школе.

Према речима Стојановића, та поменути 
послови биће финансирани сопственим 
средствима, уз подршку локалне 
самоуправе и донације родитеља, као и уз 
помоћ ЈКП „Други октобар“.

Сви планирани радови требало би да 
буду завршени до првог школског звона у 

септембру, које ће огласити почетак нове 
школске године.

Ј.Е.

ВЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У ВРШАЧКИМ ШКОЛАМА

Вељко Стојановић, 
члан Градског већа за образовање



ПЕТАК • 3.  август 2018.ВРШАЧКА КУЛА4



ПЕТАК • 3.  август  2018. ВРШАЧКА КУЛА 55

Минулог викенда, 28. и 29. јула, на 
Градском језеру одржан је успешан турнир 
у одбојци на песку. Учествовало је 20 
екипа, а право да се пријаве за надметање 
у бич волеју, кажу организатори, имали су 
сви заинтересовани, од 7 до 77 година.

Екипе су биле трочлане: двојица 
мушкараца и једна припадница нежнијег и 
лепшег пола. 

Најбољи међу двадесет тимова били су 
чланови „БИМС“-а: Ниџа, Ивана и Ненад, 
који су, као награду, добили летење 
параглајдером изнад града, од спонзора 
Тандем. 

Другопласирани су Драга, Марко и 
Зоран, екипа под називом „Кракојле“, док  
је тртеће место припало „Вршчанима“: 
Наташа, Анастасија, Горан и Александар. 
За победнике су биле припремљене лепе 
награде, поклон пакети и ваучери од 
спонзора. По завршетку турнира, уручени 
су пехари и медаље за најбоље одбојкаше и 
одбојкашице у бич волеју. Када је спортски 
део био готов, уследила је забава за све 
љубитеље овог занимљивог и лепог спорта. 

На турниру су учествовале и следеће 
скипе: ТОВ Вршац, Центар Миленијум, 
Други октобар, Фабрика Моја вода, 
Теквондо клуб Вршац, Цетинка ДОО, Кућа 
вина Раб, Спортски савез Вршац, Ескада 
бар, Пицерија Траволта, Спиритфокс 
дизајн, Стонотениски клуб Вршац, 
Параквад-  Драган Виторовић, Вршац Мој 
крај, Ковано гвоже „МБС“, МБВ и Гандра 
Флај. 

Из Туристичке организације 
Града Вршца, задужене за спортско - 
рекреатвине активности на Градском 
језеру, током купалишне сезоне, да 
су веома задовољни борбеношћу 
коју су екипе показале на терену од 
песка, као и јединством, спортским 
духом и љубављу према овом спорту. 
Лепо је гледати како се надмећу екипе 
чији су чланови динамични, упорни, 
пуни енергије и који су учинили да у 
турниру сви уживају, и они као играчи, 
али и публика која их је несебично 
бодрила.

Ј.Е. 

Компанија Финтел Енергија а.д. започела 
је, на Београдској берзи, реализацију прве 
иницијалне јавне понуде акција (ИПО). Ово 
је прва таква финансијска операција на 
Београдској берзи после чак 78 година, а 
компанија ће понудити на продају 6.500.000 
обичних акција по цени од 500,00 динара по 
акцији.

Извршни директор компаније Финтел 
Енергија Тицијано Ђованети нагласио је 
да у куповину акција ове компаније имају 
могућност да се укључе професионални 
инвеститори, породице и приватни 
инвеститори.

-Ми нудимо акције и могућност да се 
инвестира у нашу компанију, наглашава 
Ђованети. Појединачна акција ће коштати 
500 динара и наш модел је да укључимо 
што већи број људи. Нећемо продавати 
удео, већ ћемо прикупљати капитал од 
потенцијалних инвеститора, да бисмо 
даље улагали у Србију. Очекујемо да ће 
вредност прикупљеног капитала износити 
27 милиона евра које ћемо инвестирати у 
наше пројекте у Србији.

Ђованети је истакао да је компанија 
Финтел Енергија а.д до сада инвестирала 
150 милиона евра у ветропаркове у Србији 
и додао:

-Наш излазак на берзу је први у Србији 
и свима је то ново. Транспарентност 
финансијских операција, заштита малих 

акционара, прелаз са једног власника 
на широко власништво и управљање 
акционара, сведоче о промени културе 
приступа компанијама и осмишљавању 
другачијег управљања, сматра Ђованети.

Финтел Енергија а.д. послује на Балкану 
већ деценију и представља најзначајнијег 
инвеститора из ове области у Србији. 
У овом периоду изградила је и пустила 

у рад прва два ветропарка у Србији и 
започела изградњу трећег и, уједно, 
највећег ветропарка. Финтел Енергија а.д. 
је у стопроцентном власништву италијанске 
компаније Финтел Енерџи Груп СпА.

Рок за упис и уплату акција компаније 
Финтел Енергија а.д је од 1. августа до 
29. октобра 2018, а упис акција врши 
се у инвестиционом друштву М&В 

Инвестментса.д, Београд, Булевар Михаила 
Пупина 115 е. Упис се може извршити 
и преко Комерцијалне банке АД у 
Филијалама у градовима широм Србије. 
Међу њима је и Филијала Вршац, Трг Светог 
Теодора Вршачког 2. Акције се уписују 
потписивањем изјаве о упису акција - 
уписнице, лично или преко пуномоћника, 
уз претходну идентификацију уписника.

Валидном уплатом ће се сматрати 
искључиво она уплата која ће бити 
запримљена у корист посебног рачуна који 
је отворен код АИК банке а.д. најкасније до 
12:00 сати последњег дана рока за упис и 
уплату, заједно са пратећим трошковима.

Управа друштва ће након истека рока 
за упис и уплату, израчунати, са Агентом 
емисије, тачан износ повећања капитала 
и број акција које су уписане и уплаћене, 
сходно про-рата принципу.

Извештај о исходу јавне понуде ће бити 
објављен у року од три радна дана од 
дана окончања јавне понуде на исти начин 
на који је објављен проспект, односно 
у електронском облику на интернет 
страници Издаваоца (www.fintelenergija.rs), 
интернет страници Агента и Покровитеља 
М&В Инвестментса.д. Београд (www.mvi.rs) 
и на интернет страници Београдске берзе 
а.д. (www.белеx.рс).

Ј.Е. 

ФИНТЕЛ ЕНЕРГИЈА ЗАПОЧЕЛА ИНИЦИЈАЛНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ АКЦИЈА НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ ПОСЛЕ 78 ГОДИНА

ШЕСТ И  ПО МИЛИОНА АКЦИЈА НА ПРОДАЈУ

ОДРЖАН ТУРНИР У БИЧ ВОЛЕЈУ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ЕКИПА „БИМС“ ОСВОЈИЛА ПРВО МЕСТО

Прошлог викенда, тачније у петак, 27. 
јула, Вршчани су могли да посматрају 
помрачење Месеца, једну од занимљивих 
природних појава када Земљин природни 
сателит улази у њену сенку. Млади вршачки 
астрономи окупили су се на пољани поред 
Хемограда. Предводио их је  Урош Мрђа, 
успешан студент електротехнике, који је 
инсталирао свој телескоп и занитересовани 
Вршчани могли да посматрају ову појаву, а 
на руку им је ишло и ведро небо које су, 
нешто касније, покрили облаци.

-Скуп младих астронома трајао је од 
20,30 часова до поноћи, каже Драган 
Лазаревић, вођа Астрономске секције 
Природњачког друштва „Геа“, који је у то 
време био на Старој планини где је одржао 
предавање о помрачењу Месеца и кога је 
успешно заменио Урош Мрђа. Посматрали 
су како Месец полако улази прво у  
Земљину полусенку, а потом и у потпуну 
сенку. Потпуно затамњен Месец овде у 
Вршцу могао је да се види у 22 сата и 20 

минута. Месец је из сенке требало да 
изађе нешто после поноћи, али наишли су 
облаци тако да се то није видело. 

Над градом се надвио тзв. „црвени 
Месец“, занимљива појава коју Лазаревић 
објашњава на следећи начин:

-Месец је имао црвенкасту боју зато 
што Земља прелама зраке са Сунца и то 
све боје, све таласне дужине, осим црвене 
која се не прелама, не скреће толико 
као остале. Црвени део спектра прође 
кроз Земљину атмосферу, скрене мало и 
Месечевој сенци даје црвену боју.

Ово помрачење Месеца било је најдуже 
према времену трајања ове астрономске 
појаве. Улазак Месеца у Земљину сенку 
није ретка појава, већ наредне године у 
јануару очекује нас тотално помрачење 
овог природног сателита планете Земље. 

Млади астролози и љубитељи небеских 
тела имали су прилику да, у време тоталног 
помрачења Месеца, посматрају и Јупитер, 
Марс и Сатурн. За петнаестак дана чланови 
Астрономске секције Природњачког 
друштва „Геа“ организоваће наредну 
акцију посматрања вршачког неба за све 
заинтересоване.

Ј.Е. 

ПРОШЛОГ ПЕТКА ВРШЧАНИ СУ БИЛИ СВЕДОЦИ ПОМРАЧЕЊА ЗЕМЉИНОГ САТЕЛИТА

МЕСЕЦ У ЗЕМЉИНОЈ СЕНЦИ
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Милан Несторов, 
Вршчанима познатији као 
Чапа, живот је посветио 
музици. Прве акорде научио 
је на гитари, коју је спасао 
од отпада. Али, љубав 
према музици, таленат 
и упорност помогли су му 
да оствари своју жељу - 
направи свој студио. То се и 
догодило у Француској где 
живи безмало 4 деценије. 
Код њега су снимали 
врхунски музичари, а и сам 
има две снимљене плоче са 
ауторским песмама. Један је 
од првих вршачких рокера.

Како памтите своје детињство?
-Рођен сам у Вршцу, 17. октобра 1954. 

Мајка ми је Персида Радак, а отац Бранко 
Несторов. Отац, нажалост, није жив, а мајка је 
жива, срећа моја. Родитељи су ми се развели 
када је мајка била у 8 - 9. месецу трудноће, 
тако да оца нисам ни познавао. Видео сам га 
два пута, једном када сам имао око 5 година, 
други пут кад сам имао 12, и то је било све. 
Мајка ме је сама одгајала. Отац је отишао у 
Словенију, оженио се. Имао сам полубрата, 
који је погинуо, имам полусестру по оцу. Али, 
немам ја са њом никакав контакт, видео сам 
је 2-3 пута у животу. Тај део фамилије ме не 
интересује.

Скоро 12 година становао сам у Улици 
2. октобар 9, поред Логожана. Онда је мајка 
узела неке силне кредите и купила стан у Анђе 
Ранковић 6, код ДДОР-а, на 4. спрату. Ишао сам 
у ОШ „Вук Караџић“, а после тога у Гимназију. 
Био сам доста лењ ђак, хватао сам на „кликере“ 
и памћење. Поправио сам се тек последње 
2 године Гимназије, био сам врлодобар. У 
најлепшем сећању носим гимназијске дане и 
крај основне када сам ишао на игранке, у сали 
код Мале цркве. Некада су ту свирали „Идоли“, 
Кима, бубњар Тириџија... Становао сам 3 куће 
поред и редовно слушао њихове пробе и 
свирке. Ту сам заволео музику.

Да ли је тада почела Ваша љубав према 
музици?

-Кренула је, уствари, пре тога, али ту сам 
први пут уживо видео електричну гитару, 
бубњеве... и говорио сам себи: “Ти мораш 
то да радиш! То је најлепша ствар на свету.“  
Плоче сам почео да купујем још као мали. У 
комшилуку у „2.октобра“ били су једна девојка 

и дечак, 2 и 4 године старији од мене, што је у 
томе време била солидна разлика. Правили су 
журке где сам први пут чуо „Битлсе“. Мој друг 
Еуђен Ђени Фољан је купио плочу „Битлса“, а 
ја „Ролингстоунсе“. Слушали смо их и падали 
у несвест колико смо били одушевљени. Пре 
тога сам већ слушао музику, твист и свашта 
нешто. Имао сам радио са грамофоном и 
солидно плоча. Али, „Битлси“ су били нешто 
заиста посебно, није чудо да је пола света 
лудело за њима. 

Кад сте почели да свирате?
-Било је то сасвим случајно. Желео сам 

да свирам, али мајка није имала пара да ми 
купи гитару. Једног дана добио сам гитару 
коју је тип хтео да баци на отпад. Није имала 
чивије, могао си да је наштимујеш само 
неким клештима, дно сам лепио селотејпом, 
имала је 2-3 жице, страшно. Али, спасао сам 
гитару отпада и почео сам прво с једним, 
после и другим прстом да тражим мелодије 
и свируцкам. Никад ме нико није учио. Другу 
гитару добио сам од Срђана Богосављевића 
када је пошао у Америку. Мајка му је куцала 
дипломски рад за Гимназију и дао јој је гитару 
уместо новца. Та је гитара већ личила на 

нешто. Кренуо сам озбиљније да учим. Гледао 
сам кад неко свира, трчао кући да пробам да и 
ја да тако поставим прсте и одсвирам. Научио 
сам ја неке ствари да свирам, али нисам знао 
ни из ког тоналитета, ни који су то акорди. Али, 
био сам упоран, вежбао сам сваки дан. Једна 
мала Мађарица ишла је на часове гитаре 
код професорке Ника Ане, доста је научила. 
Спријатељили смо се и ја сам ишао код ње, 
носио гитару, морао сам да прођем кроз цео 
град. Кад сам се враћао, корзо се већ напунио. 
Сећам се, седели су они мамлази из моје 
генерације и они старији, Граде Ружић, Ђена, 
Ђорђевић, Циле... уништили су ме сваки пут 
када сам пролазио поред њих. Добацивали 
су ми свашта, како се правим мангуп, немам 

појма да свирам, само шетам гитару. 
-Е, видећете ви момци, говорио сам у 

себи. Нисам још умео да свирам. Највећа 
прекретница био је мој друг Јоца Блануша. 
Донео ми је блуз плоче, етно блуз, који  је неки 
тип снимао по Луизијани. Ја сам одлепио. Како 
сам ја у моменту укапирао да је блуз у основи 
и рока, и џеза и свега, не знам?! Као да је нешто 
с неба пало и осветлило ме. Схватио сам да 
ако научим блуз да свирам, знаћу све, што се 
и испоставило. Јоца је већ доста добро свирао 
блуз, опасно је свирао усну хармонику. Први 
пут кад сам отишао за Београд, купио сам усну 
хармонику, да бих и ја био као у то време и 
Дилан, и Донован. У шинобусу од Београда 
до Вршца, научио сам већ 2 ствари, укапирао 
сам како то функционише. Али, није то била 
права блуз хармоника. Не сећам се како сам 
дошао до блуз хармонике. Онда сам почео да 
свирам на тргу гитару и усну хармонику, да 
певам, окупи се друштво и лепо се забављамо. 
Међутим, у нашој музици нису уживали баш 
сви, посебно станари солитера. Гађали су нас 
кесама са водом, не би ли нас растерали. Ту 
сам испекао занат и за блуз и за гитару, све те 
скале сам научио сам, нико ми није показао. 

Никад нисам имао неког учитеља. Све што сам 
у животу научио, научио сам сам. 

Када сте имали први јавни наступ?
-Једне године отишли на море Јоца и ја, са 

гитарама и усним хармоникама. Свирали смо 
блуз по Опатији, окупи се по 100 људи да нас 
слуша. Да смо тада имали неки шешир, била 
би добра кинта. Али, нисмо. 

Уствари, моја прва свирка пред публиком 
била је, пре тога, у Павлишу, али то не могу 
ни да причам! Нека лоша појачала, свако је 
свирао нешто по своме, било је сачувај Боже, 
али публици није сметало. 

Када је почела епоха хард рока - Лед 
цепелин, Дип Парпл, Блек сабат... поново сам 
одлепио, почео сам да скидам песме. Чуо ме је 
комшија Лаза Нефир. Свирао је гитару, правио 
неку групу и позвао ме је да певам. Кима ће 
да свира гитару, Шкрба да лупа бубњеве. Био 
сам одушевљен, Кима је био мој идол од моје 
10-11. године. Уствари, ту сам своју каријеру 
почео као певач, а не као гитариста. Јер, имао 
сам поред себе гитаристу најбољег у граду. 
Шта да радим, ћутим, и певам, шта друго?! 
Нисам ја могао да певам домаће ствари па 
је за то дошао Миле Вулетић- Миле шеф. 
Свирали смо преко од Радничког биоскопа, 
били смо тада једини на игранкама, Кристали 
су престали да свирају. Миле шеф је певао сет 
српских ствари, а онда ја сет на енглеском. 
Обојица смо били на сцени, али не у исто 
време. 

Где сте још свирали?
-Е, онда је дошао Дом армије. Начелник је 

био мој теча Иван Вршчај, правио је игранке, 
свирала је група састављена од војника који 
су овде служили војни рок. Али, проблем је 
био што су ти музичари одлазили кад заврше 

војску тако да је прво зафалио бубњар. 
Душан Поповић Поп добро је лупао бубњеве 
и, на мој предлог, придружио се саставу. 
После је дошао и Миле шеф за певача, био 
је најбољи певач у граду. Једно вече сам 
одсвирао и отпевао пар ствари са њима, 
публици се допало, па сам се и ја придружио. 
И тако, миц по миц, војници одоше и вршачки 
музичари заузеше места. Дошао је и Ламберт 
Јовичевић, свирао је клавијатуре. Требало је 
дати име бенду, ја сам измислио „ЗУМ“ и тако 
смо постали група „ЗУМ“. У то време Рупа у 
Дому омладине радила је јако добро, а ми у 
Дому армије - онако. Тада излази прва плоча 
„Бијелог дугмета“, која је направила русвај у 
земљи, скинули смо целу плочу и почели да 
свирамо. На игранкама у Дому армије почело 
је да се окупља по 600-700 људи, а пре тога их 
је било мање од 200. Било је крцато, није могло 
да се прође, не знам како су уопше играли од 

гужве. Свирали смо и „ЈУ групу“, која је исто 
била популарна. Трајало је то пар година, 70 
и неке. Отишао сам у Београд да студирам 
право, али сам редовно долазио на свирке 
викендом. Било је тако једно 2 године. Све 
сам се више питао шта ће ми то право када је 
музика мој живот. Уживаш док свираш, гледају 
те девојке, кане и нека лова. Завршио сам 2 
године и уписао трећу, али - није ми се дало.

Да ли је било неких нових ангажмана?
-Позвали су ме из београдске, већ 

реномиране групе „Опус“, која је издала лонг 
плеј плочу, да пређем, као гитариста, код њих. 
Вежбали смо у Земуну, у кући Миве Округића, 

ИНТЕРВЈУ

МИЛАН НЕСТОРОВ ЧАПА, ГИТАРИСТА, ЈЕДАН ОД ПРВИХ ВРШАЧКИХ РОКЕРА:

МУЗИКА ЈЕ НАЈВЕЋИ И ЈЕДИНИ 
РАЗЛОГ МОГ ПОСТОЈАЊА! 
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свирао је пре тога у „Џентлеменима“ са „ЈУ 
групом“. Касније је дошао певач из „Црних 
бисера“, па Бока, чувени бубњар „Ју групе“. 
Окупила се добра екипа и ми смо, са „Опусом“, 
у то време свирали на БУМ фестивалу у 
Новом Саду где су биле најчувеније групе из 
целе бивше Југославије. Био је то мој највећи 
доживљај, највећи концерт у животу, било је 
пар хиљада људи. На невољу, како сам баталио 
школу, стигао позив за војску. Тада је тек 
требало да ми крене, а ја одох у војску. Кад сам 
се вратио из војске, отишао сам са „Опусом“ 
у Ровињ, око 3 месеца. Када нам је отишао 
басиста, придружио нам се Горки Николић, 

свирао је у то време у Каштелима. Тако да смо 
Горки и ја свирали заједно у Ровињу. И ту сам 
ја упознао моју будућу супругу, Францускињу, 
радила је у летњој школи балета.

После Ровиња, група „Опус“ се растурила. 
Требале су ми паре, хтео сам да будем музичар, 
отишао сам у Естраду и почео да налазим неке 
људе, и народњаке и свашта нешто, и кренуо 
да свирам. Случајно сам наишао на један бенд 
који је свирао и забавне, и рок и народне 
ствари. Била је то јако добра група. Свирали 
смо на Златибору, у Дубровнику... Не знам шта 

се десило, група се растурила, а били су то 
добри момци, одлични музичари. 

Одлучио сам да осмислим своју музичку 
каријеру, а моја идеја је одувек била да 

направим студио, да правим своје, ауторске 
ствари. То ми је било најважније у животу, а 
не само да свирам туђу музику. И ту оставим 
све тако како је, и одем у Француску, да живим 
са својом девојком, није ми још била супруга. 
Тако сам на свој рођендан, 17. октобра 1981. 
кренуо за Француску.

У ком правцу се развија Ваша каријера 
у Француској?

-Тешко је то објаснити, јер тамо је некако 
сасвим другачије. На пример, свирао сам са 
неком хард групом у свим највећим париским 
салама, али није била позната група, врло 

мало пара је било. Морао сам да нађем посао. 
Нисам знао језик. Отишао сам у Француску 
знајући енглески, а француски - нула. Онда 
сам морао свашта нешто да радим. Био сам 
физикалац, молер... Свирао сам у једној јако 
доброј рок групи, али нико нас није потписао, 
тако се тамо ради. Ако те потпише нека 
дискографска кућа, онда је океј, они се брину 
о теби. Ми јесмо свирали, и то наше, ауторске 
ствари, али нисмо направили посао од тога. 
Требало је то да оде на радио, да се сними 
нека плоча. 

Кад сам већ научио мало француски, 
запослио сам се у једној музичкој радњи. 
Примили су ме јер сам тада већ научио 
да свирам доста инструмената, све осим 
дувачких. Та је музичка радња за мене била 
велика прекретница, радио сам тамо 5 година. 
Научио сам да свирам клавијатуре, бубњеве 
и разне друге инструменте. Од жичаних 
инструмената знам да свирам већину, 
наравно не гудачке. Свирам мандолину, 
бузуки, укулеле, бенџо... Полако сам почео 
да склапам студио, јер сам могао, као радник, 
повољно да купим инструменте, по набавним 
ценама. 

Када је студио почео са радом?
-Мој највећи потез био је оног дана када 

сам купио први магнетофон, осмоканални. 

Још је то био малецки студио, ништа озбиљно, 
али долазили су људи, радило се. Онда су 
ме, из те радње, врбовали да радим посао 
у коме сам и данас - да будем комерцијални 
представник фирме која је увозила музичке 
инструменте. Био сам ту 4 година, а онда 
сам прешао у садашњу фирму где радим 21 
годину. Било је ту већ мало више пара, већих 

улагања у студио. Направио сам себи велики 
студио. Почели су да долазе чувени музичари, 
Французи, Американци... Две плоче у мом 
студију снимио је Виталиј Макукин, један од 
пет најбољих гитариста на планети! Свира 
невероватно, гитара му је клавир. Свира са 
десет прстију на врату гитаре. Временом смо 
постали пријатељи.

Радио сам доста напорно. Од уторка до 
петка у фирми, а викендом у студију, нон стоп. 

И тако годинама. Одустао сам од свирки са 
бендовима, јер већи гушт за мене био је рад 
у студију, него нека свирка. Направио сам 
стотину ствари, ауторских.

Имате ли од тога нешто снимљено?
-Имам две плоче: један дупли албум и 

једну нормалну плочу на којима су моје 
ауторске ствари. На првој сам ја све направио, 
значи сниматељ, музичар свих инструмената, 
композитор, миксер мастер. Све живо сам ја 
направио, чак и омот плоче. А, у другој, звао 
сам те добре музичаре, који су долазили у 
мој студио, да мени одсвирају нешто за ову 
или ону ствар. Тако да сам имао неколико 
доста добрих музичара који су свирали на том 
мом дуплом албуму. Сад сам полако почео да 
продајем студио, јер више нема смисла, прича 
се завршава. 

Шта је за Вас музика?
-Она је највећи, једини разлог мог 

постојања! Да нема музике, или да ми неко 
пробуши бубне опне, могли би да ме угасе, 
што би рекао мој друг Горки. Једини разлог 
постојања је и музика коју ја правим и она 
коју слушам. Не морам ја да свирам, могу 

да слушам док неко свира. Музика је моја 
највећа љубав која траје од детињства. Велики 
сам љубитељ свих стилова - класичне музике, 
џеза, фолка, етно музике свих земаља, рока, 
тешког рока, мирног рока, поп рока, диско 
музике, фанкија, регеа... све те плоче имам 
и све сам то слушао. Не постоји неки стил 
музички на овој планети који не слушам и не 
волим. Волим ја и нашу народну музику. На 
обе моје плоче има елемената наше народне 
музике који су део мог ауторског рада. „`Ајде, 
Јано“ сам обрадио у стилу „Пинк флојда“.

Живите у Француској. Недостаје ли Вам 
родни град?

-Већ 37 година живим у Француској 
са породицом. Имам двојицу синова, 
Александра и Владимира. Обожавам да дођем 
у свој родни град. Што сам старији, све радије 
долазим. Јако се добро осећам када се овде 
сретнем са пријатељима са којима се дружим 
још из детињства. Таквих пријатељстава нема 
нигде!

Јованка Ерски
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Вршчанин, алпиниста 
Александар Патрић пролетос 
је освојио до сада највиши 
врх у својој каријери – 
Чачани на Андима висок 
6.075 метара. Током веома 
успешне експедиције која 
је трајала 25 дана освојио је 
неколико врхова, видео Мачу 
Пикчу и језеро Титикака и, 
како каже, остварио један од 
својих дечачких снова. 

-Први пут преко океана, 
први пут лет дуг више од 
петнаест, шеснаест сати; 
после Русије, Елбруса, 
Кавказа, после добијања 
признања за спортисту 
националног ранга, дошла 
је та експедиција – Анди 
2018. О томе сам маштао 
десетак година. Иницијална 
каписла за Анде и Латинску 
Америку био је мој пријатељ 
Буца Гедеон (Боривоје 
Влаисављевић) који је пре 
девет година ишао мотором 
у подножје тих планина и 
причао ми о томе. Од тада сам 
чекао шансу, а шанса да одеш 
преко океана и пењеш се 
на Анде не указује се сваког 
дана – прича Патрић. 

- У јануару 2018. имали смо 
визију и план, направљена 
је екипа и остало је само да 
се обезбеде средства, да се 
финишира форма и да се 
крене. Експедиција је била 
изузетно комплексна. Нисмо 
могли са собом да носимо 
брдо опреме, па смо два 
месеца пре него што смо 
кренули карго летом послали 
опрему а онда део опреме и 
тамо изнајмили. Свој цепин 
са којим се пењем десет 
година, који је у време када 
сам га добио на поклон од 
кума био футуризам, ставио 
сам у лични пртљаг и понео 
га са собом. Нисам се одвајао 
од њега; било је ту и мало 
сујеверја, на све озбиљне 
светске врхове попео сам се 
са тим цепином... 

Према Патрићевим 
речима, борба за 
обезбеђење средстава није 
била једноставна. Цела 
експедиција коштала је 
између 2.500 и 3.000 евра, а 
Патрићу су велику подршку и 
овог пута пружили Фонација 

Хемофарм и Адреналин тим. 
-Срећа је што је моја 

алпинистичка опрема још 
увек на јако завидном нивоу, 
па ту није било трошкова, 
јер у алпинизму, када је 
опрема у питању, не постоји 
право на експерименте и 
импровизацију. Све мора да 
буде крајње професионално 
– објашњава Александар 
Патрић, али додаје да се на 
Анде ипак пео без боце са 
кисеоником јер његова већ 
дуго нема регулатор... 

-Кренули смо 11. априла 
са аеродрома „Никола Тесла“. 
Летели смо у Амстердам, 
па одатле у Лиму. Први пут 
сам летео прекоокеанским 
авионом, боингом који 
прима 600 људи. Било је 
фасцинантно. Лет преко 
Атлантика трајао је око 13 сати, 
а током лета финиширали 
смо план за експедицију. Није 
лако урадити аклиматизацију. 
Зоран Павловић 
Паћа, вођа 
експедиције, и 
овог пута је као 
и увек осмислио 
фантастичан план 
ак лиматизације . 
Аклиматизација је 
трајала десет дана, 
а петнаест дана 
је било пењање. 
Током тих десет 
дана видели смо 
многа места која 
смо сањали: Мачу 
Пикчу, језеро 
Титикака... Из Лиме 
смо отишли у 
Куско, престоницу 
царства Инка. 
Колико је Лима 
н е с т а б и л н а 
када је у питању 
безбедност, толико 
је Куско миран. 
У њему људи не 
знају шта значи 
криминал, нема 
насиља. Трг у Куску 
је најстарији трг 
на свету и зрачи 
позитивном енергијом. Још 
се осећа дух старих Инка. 
Стигли смо до Каљентеса, 
малог града близу Мачу 
Пикчуа, а онда смо наставили 
долином Инка. Страшно је 

ићи кроз џунглу, влажност 
ваздуха је стравична. Први 
пут сам видео банане које 
ни не личе на оне које ми 
овде једемо, манго, мајмуне 
у природи, чопор пума... Као 
у филмовима о Индијани 
Џоунсу, Индијанци су нас 
водили кроз џунглу, крчећи 

пут мачетама – прича Патрић. 
Експедиција је била добро 

испланирана, а вршачки 
алпиниста каже да ништа 
није желео да препусти 
случају као на прошлој 

експедицији када је на 
Кавказ отишао, како каже, 
малтене са посла. Овог 
пута се добро припремио 
тренирајући у Словенији, 
по Триглаву, Присојнику, 
на Гринтовецу и Јаловецу. 

- Попели смо се на 
планину Мачу Пикчу, која 
се налази изнад самог 
локалитета, неких 1.100 
метара висинске разлике. 
Веровали или не, то ми 
је било нешто најтеже, 
а то је био почетак саме 
аклиматизације. Ишло се 
старим степеницама које 
су Инке правиле за себе, 
а они су били људи ниског 

раста. Газишта степеница 
су 10 до 15 центиметара, а 
нагиб је негде и до деведесет 
степени, пењете се малтене 
вертикалом. Језеро Титикака 
на које смо затим отишли, на 
граници Перуа и Боливије, 
налази се на готово 4.000 
метара надморске висине, 

рука се леди ако 
је ставите у воду. 
Са језера смо се 
вратили у Пуно и 
одатле смо се пели 
на Дугине планине, 
које долазе да 
виде људи из 
целог света. 
Тамо нам је био и 
аклиматизациони 
врх Винчуцу на 
5.150 метара. На 
око 4.500 метара 
почео је да пада 
снег у облику 
с т и р о п о р а , 
јер се снег на 
тим висинама 
не распршава 
у пахуље већ 
пада лаган у 
облику лоптица – 
наставља Патрић. 

-Вратили смо се 
у Куско и отишли у 
Арекипу, огроман 
град. Одатле 
смо кренули на 
озбиљне успоне. 
Попели смо се на 

Мисти, угашени вулкан на 
висини од 5.822 метра. До тог 
тренутка мој највиши врх био 
је Елбрус на Кавказу од 5.642 
метра. Мисти је технички 
доста захтевнији него други 
врхови у Латинској Америци. 
Пели смо се на њега три 
дана. Први базни логор био 
је на 3.900 метара, други на 
4.200 метара, а трећи на 4.800 
метара. Сам врх је шиљак, а 
на њему је велики крст. Од 
5.000 метара па све до врха 
тукли су нас страшни ветрови 
и страшна хладноћа. Некад 
ме пријатељи питају каква је 
разлика између Алпа, Европе, 
Русије и Латинске Америке. 
Када се пењете на врхове 
на Андима, температура је 
преко дана јако висока, а 
онда температура падне на 
-20 степени и све следи. Када 
смо се вратили са Мистија, 

кренули смо на Чачани, до 
сада највиши врх у мојој 
каријери, 6.075 метара. 
Мени је пењање на Чачани 
психички било тешко, мада 
он технички није тежак као 
Мисти, али већ сам био 
исцрпљен. Међутим, врх вуче 
као магнет, и попели смо се. 

Чачани је тежак врх за 
повратак, објашњава Патрић 
додајући да алпинисти не гину 
кад се пењу, већ углавном кад 
се враћају. Потребно је у себи 
направити резерву снаге и 
воље да бисмо се исцрпљени 
вратили, каже он и закључује 
да је екипа била врхунски 
припремљена, састављена 
од врхунских високогораца 
и алпиниста, па је ипак све 
прошло сјајно. 

-Експедиција се завршила 
у Арекипи, прославили смо 
и добро се одморили, па се 
вратили у Куско и перуанским 
туристичким аутобусима 
кроз пустињу Наску путовали 
20 сати. Провели смо још два 
дана у Лими. Када се са 6.075 
метара сиђе доле у Лиму, на 
обалу Тихог океана, човек 
има осећај да лети. Нисам 
могао да одолим, скочио сам 
у Тихи океан – прича овај 
авантуриста и додаје да је 
овај поход био препун нових 
искустава. 

-Људи тамо живе 
другачијим начином живота, 
имао сам осећај да сам у 
другој димензији. Атмосфера 
подсећа на ране шездесете 
године у овом делу света, све 
је далеко опуштеније. 

Планова за будућност 
је, каже, много, али додаје 
да доста тога зависи од 
финансија, слободног 
времена и његовог 
психофизичког стања: 

-Годинама ме мами 
Матерхорн, пробали смо да 
одемо три пута и три пута су 
нас Швајцарци враћали, јер су 
изузетно ригорозни. Верујем 
да ће у блиској будућности 
бити или Матерхорн или 
Памир и Пик Лењин на 
Хималајима, граница од 7.134 
метра, сурова експедиција 
током које се петнаестак дана 
спава у снегу и леду. Остаје да 
се види. 

Т.С. 

ВРШАЧКИ АЛПИНИСТА ОСВАЈАО ВРХОВЕ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ 

ПАТРИЋЕВ ХОД ПО АНДИМА
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Мира Ракановић, чланица 
Вршачког књижевног клуба, објавила 
је у издавачкој кући „Банатски 
културни центар“ из Новог Милошева 
збирку песама „Разоткривена 
неосећања“. На позив Књижевног 
клуба „Поета“, одржала је прву 
промоцију у Београду, у просторијама 
„Поете“. 

„Мира Видовић Ракановић у 
пепелу снова досањава све жеље 
живота како би суморни трагови 
оживели и постали поезија“, рекао 
је о њеној поезији књижевник 
Анастас Настевски, док је председник 

„Банатског културног центра“, песник 
Радован Влаховић истакао да је у 
питању „песникиња коју су живот и 
мука омудрили и учинили да она кроз 

своје певање и мишљење не прилази 
животу и стварима наивно и олако“. 

Публика је са великом пажњом 
испратила промоцију у „Поети“, а 

подршку песникињи дале су њене 
колеге: Јадранка Ћулум, Божица 
Михај, Анастас Настевски, Миливој 
Форгић и Драгослав Лацковић. 

БЕОГРАДСКА ПРОМОЦИЈА ПЕСНИЧКЕ КЊИГЕ МИРЕ РАКАНОВИЋ 

„РАЗОТКРИВЕНА НЕОСЕЋАЊА“ 

Паја Јовановић је прославио 
Вршац као родно место човека који 
је уз Стерију и још неке великане дао 
кључни допринос обнови и стасавању 
васкрсле нације.

Оно што је Илија Репин за Русе, Ван 
Гог за Холанђане, то је Паја Јовановић 
за Србију. Барем би требало да буде. 

А да ли је баш тако?
Ван Гог једва да је за живота продао 

једну слику и док је лагано крварећи, 
умирао, почела је вешта игра 
галериста и банкара на стварању мита 
и легенде о Ван Гогу који су све слике 
претварали у злато.

850 слика Ван Гога данас вреде 
неколико стотина милијарди евра. 
Пикасо је направио  двадесетак 
хиљада слика и стотинак хиљада 
других радова, то све вреди неколико 
трилиона евра.

Да се човеку заврти у глави од 
толиког бројања туђег новца.

Укупан опус Паје Јовановића је 
око 3500 слика и оне вреде неколико 
стотина милиона евра.

Све би то било много више да је 
иза Паје стала она иста машинерија 
стварања фаме и афирмације  која 

данас Пају директно негира, а уздиже 
у небо сумњиве величине чији је 
једини квалитет штета коју чини.  
А Паја, ваљда му је то грех, чинио 

је све у корист нације. Ово мало 
путовање кроз финасијски таксиметар 
модерне сцене указује колико је 

битно организовано стати иза својих 
стваралаца.

Пре скоро четрдесет година 
у ондашњој Југославији млади 
надобудни ликовни критичар оплео 
је Пикаса. Никад више нико није чуо 
за њега. Фама о каријери прави се 
пажљивије  од уметничких дела и то је 
својеврсна уметност.

Паја Јовановић је оставио и 
материјална добра нацији, легат 
у Београду вредан сигурно пар 
десетина милиона евра и трећину 
кварта у центру Вршца где се налази 
дечији вртић.

Фама о великанима делује као 
ментални катализатор на младе 
нараштаје и то је суштина неговања 
сећања на њих, а све то зачињено је 
и сјаним причама о којима не знамо 
ништа. Паја је сликајући пропутовао 
цео ондашњи свет, сликао је портрете 
најзначајнијих људи оног времена 
и све то чини нас равдодушним јер 
појма немамо о томе.

Паја Јовановић јесте Вршачки 
бренд, али Вршац у њега не улаже и 
Паја се и даље бори сам. 

Томислав Сухецки

ПАЈА ЗА ВРШАЦ, ВРШАЦ ЗА ПАЈУ ?
КУЛТУРА

СЛИКА И РЕЧ

Песници ослобађају речи из кавеза 
свакодневних функција и пуштају их да лете и 
понесу нас ко зна  где. 

Т.Сухецки

ПРАЗНИЦИ

Када одем
Ватра ће 
Да се угаси
Напуниће се
Мраком соба

А шта радити  у граду 
У којем 
Улице плачу

Године сам 
У самоћи  иштрикала
Док су ме дамари
Шамарали

Носталгија жубори
Он живи
У сузама врелим

Покушавам 
Розе облаке 
Да населим

Питам се
За кога празници

Нека се укину
Нека се укину
Празници за
Усамљене душе

 СУБОТА 04.08.2018.

21.00 – 21.25х    MAXIMILLIAN REX
21.35 – 22.00х    ТАТЕ         
22.10 – 22.35х    БЛАДЕ
22.45 – 23.10х    А.Ј.BAND
23.20 – 23.45х    ВБА
23.55 – 00.20х    УНУТРАШЊИ ПОРТРЕТ + ЧОЛЕ (Беч)           
 00.30  - 01.00х    ПРОМИСКУИТЕТ

ПРОГРАМ 55 ГОДИНА РОКЕНРОЛА У ВРШЦУ
 Ове године се навршава 55 година 

од прве рокенрол свирке у Вршцу. 
Прослава овог јубилеја одржава се у 
петак и суботу (3. и 4. августа) у Дому 
Омладине у организацији Удружења 

музичара SAX и ДОВ, који је уједно и 
партнер овог догађаја. Прве вечери, 
у петак од 20 часова, у галеријском 
простору (на спрату) биће отворена 
мултимедијална изложба посвећена 

јубилеју вршачког рокенрола која 
ће бити отворена током две вечери 
фестивала. Сатница наступа је 
следећа:

 ПЕТАК 03.08.2018.                              
  

20 – отварање изложбе
20.40 – 21.00      НЕЛУ (Њујорк)              
21.10 – 21.40      BLACK CAT                           
21.50 – 22.20      ОЗОН                                
22.30 – 23.00      РЕТРОВИЗОР                 
23.10 – 23.40      MR HYDE                          
23.50 – 00.20      БЕНДСЕДИН                   
00.30 – 01.00      ПАДОБРАНЦИ               
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

У среду је почело још једно Вршачко 
културно лето, манифестација 
Културног центра Вршац која се 
одржава сваког августа и употпуњава 
летњи период адекватним културним 
садржајима. И овог лета Вршчане 
очекују интересантни програми 
у Кулурном центру, Дому војске и 
Музичком павиљону на Градском 
тргу. 

-У току августа готово свакодневно 
на различитим локацијама у ширем 
центру Вршца одвијаће се програми 
конципирани тако да задовоље 
укусе најшире публике, различитих 
узраста, те сензибилитета. 
Базираће се, превасходно, на 
ангажовању локалних уметничких 
капацитета, као и на промовисању 
младих, неафирмисаних или мало 
афирмисаних аутора из свих 
области уметничког стварања и 
деловања – истиче Татјана Вукелић, 
организаторка програма у Културном 
центру Вршац. 

Концерти, вечерње представе на 
отвореном са познатим телевизијским 
лицима, лагане вечери испуњене 
читањем поезије, ревије филмова на 
отвореном, дечије представе, плесни 
перформанси, фолклорни концерти, 
вечери уз гитару, део су онога што 
ће публика у Вршцу имати прилику 

да види у оквиру манифестације 
Вршачко културно лето. 

У сарадњи са амбасадама разних 
земаља до сада су се у Вршцу у оквиру 
ове манифестације представиле 
многе земље, а ове године, у 
сарадњи са Италијанским институтом 
из Београда у првој седмици 
манифестације одржаће се Дани 
Италије. Сви заинтересовани моћи 
ће да погледају ревију италијанског 
филма као и изложбу „Живео 
Кавандоли“ која се организује у 
сарадњи са Италијанским институтом 
из Београда , удружењем КомуникАрт 
и Музејом индустрије и рада из 
Бреше – МУСИЛ. Изложба представља 
омаж великом стрип аутору 
Освалду Кавандолију (1920 – 2007), 
италијанском аниматору, редитељу и 
карикатуристи, познатом пре свега по 
томе што је створио и анимирао лик 
из цртане серије Ла Линеа. Кавандоли 
је створио Ла Линеа 1969. У рекламне 
сврхе за италијанског произвођача 
беле технике, али се убрзо потом 
стрип преселио на мале екране и 
постао познат широм света. Ова 
анимирана серија која је „прошетала“ 
у више од 250 епизода, обележила 
је детињство многих генерација. 
Главни лик је човек који хода по 
бесконачној линији и у непрестаној је 

комуникацији са својим 
аутором. На изложби 
„Живео Кавандоли“ 
учествују међународни 
у м е т н и ц и , 
карикатуристи и 
аниматори који 
су својим делима 
р е и н т е р п р е т и р а л и 
цртеже или фигуру 
Кавандолија. 

У оквиру ревије 
италијанског филма 
биће приказано пет 
остварења: „Опуштено“ 
(2011) Франческа 
Брунија, „Идеални град“ 
(2012) Луиђи Ло Кашоа, 
„Дечко од злата“ (2014) 
Пупи Аватија, „(Ћеркин) 
први пут“ (2015) 
Рикардо Росија и „Нико 
ме неће пронаћи“ 
(2016) у режији 
Еђидио Ероникоа. 
Све пројекције се 
одржавају у летњем 
биоскопу у Дому војске 
са почетком у 20 часова. 

У Музичком павиљону у уторак 
7. августа  од 20 часова очекује нас 
наступ руске групе Перезвон, а за 
викенд, у суботу 11. августа од 20.30 

у дворишту Дома војске, публика ће 
моћи да погледа вечерњу представу 
„Црвени шешир”, дуо драму са Мином 
Лазаревић и Надом Блам. 

Т.С. 

ПОЧЕЛО ЈОШ ЈЕДНО ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО 

НАРЕДНА СЕДМИЦА У ЗНАКУ ИТАЛИЈЕ 

У понедељак, 20. августа од 19 часова у 
„Салону код Порте“ (Змај Јовина 16, Вршац) 
Удружење „Тачка сусретања“ приређује 
представу реномираног глумца Драгољуба 
Мићка Љубичића под називом „Оне ствари“ 
по тексту Бернхарда Лудвига. Представа ће 
се одиграти у оквиру отварања Летње сцене 
Удружења, а у „Тачки сусретања“ напомињу 
да је број места ограничен и да је цена 
улазнице 200 динара. 

Драгољуб Мићко Љубичић од 2011. до 
2014. па настављајући 2018. одиграо је 120 
представа Лудвиговог семинар-кабареа „Оне 
ствари” у сопственој адаптацији. Описује 
га као представу која је и више од тога – 
терапија за сексуално (не)задовољство. 

Љубичић је глумачку каријеру започео 
1983. године, радом на радију, а убрзо 
постао и косценариста „Индексовог радио 
позоришта” и „Индеxовог позоришта“. 
Током читавог тог периода се такође бавио 
и оглашавањем, сценским, телевизијским 
и филмским радом, као и писањем и 
музиком. Од 1985. постаје један од оснивача 
маркетиншке агенције „Тим талената“, 
где и данас обавља послове директора, 
креативног директора и „експлоататора“ 
својих и туђих талената. У периоду од 30 
година, заједно са колегама и партнерима 
у агенцији, одговоран је и за настанак 
преко 3.500 радио реклама, као и бројних 
ТВ кампања. Од 1991. до 1993. године са 
„Тимом талената” учествовао у оснивању 

и промовисању „Радио Пингвина“, прве 
приватне радио станице, која је врло брзо 
постала и најпопуларнија. Ту је, осим радио 
реклама, имао и своју ауторску емисију, 
радијски толк-шоу „Комплексна личност“. 

Аутор је књига „Национални парк Србија” 
(1999) и „Национални парк Србија 2 – 
ПОЛУСМАК ПОЛУСВЕТА“ (2007), ауторског 
ЦД-а „Труба & друге приче” (2005), као и 
култне телевизијске емисије „Позови М… или 
ће он тебе” (2007). Глумио је у низу ТВ серија 
и филмских продукција и копродукција, а 
био је и главни глумац и коаутор у филму 
„Тито по други пут међу Србима”, редитеља 
Желимира Жилника. Током 2014. снимио 
је свој други музички пројекат „Исто небо, 
други град“, као аутор комплетне музике и 
текстова, а у сарадњи са Војом Аралицом 
као аранжером и продуцентом. На ТВ Б92 
током пролећа 2015. имао је сатирични 
ауторски серијал „Лековити шоу“ у 12 
епизода, у сарадњи са косценаристом Војом 
Жанетићем. Септембра 2016. Премијерно је 
извео представу „Данас нам је дивно дно“, по 
тексту који је писао са Војом Жанетићем, са 
Срђаном Ивановићем као колегом на сцени, 
а у режији Петра Јовановића. Од 20. априла 
2018. кренула је на ТВ Н1 серија сатиричних 
емисија под називом „ПЉиЖ“, од аутора 
Драже Петровића, Мићка Љубичића и Воје 
Жанетића. 

Т.С. 

У понедељак, 20. августа од 19 часова у и промовисању „Радио Пингвина“, прве 

ОТВАРАЊЕ ЛЕТЊЕ СЦЕНЕ УДРУЖЕЊА „ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ 

МИЋКО ЉУБИЧИЋ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 
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КАПЕЛА СВЕТОГ РОКА
Удружење љубитеља старина “Феликс Милекер” и “Вршачка 

кула” у овом броју почињу кратку причу о историјату једне од 
најстаријих знаменитости Вршца, Капели Светог Рока. Материјал 
је припремио и обрадио господин Тамаш Фодор.

Капела Светог Рока такође спада међу најстарије грађевине 
у Вршцу. Налази се на месту на којем је некад било католичко 
гробље, измештено шездесетих година прошлог века. 

Капела је настала у времену које Вршац не памти по доброме; 
наиме, између 1737. и 1739. године беснео је рат између 
Аустрије и Турске, а Вршац и цео јужни Банат су за време ратног 
метежа били на мети пустошења турских чета, као и разних 
других пљачкаша. Да зло буде веће, по завршетку рата је 
избила страшна епидемија куге, која је – већ очајне, малобројне 
Вршчане који су се враћали на своја спаљена огњишта – скоро 
потпуно десетковала.

У јесен 1739. године, на месту на којем се по предању за 
време турског вилајета налазио сарај турског заповедника, 
ниче заветна капела у славу Светог Рока, заштитника од куге. 
Освештана је 4. октобра, на дан Св. Серафима, који се ту славио 
сваке године. Осим чињенице да су сличне капеле у исто време 
саграђене и у Темишвару и у Сегедину, треба поменути да је 
капела често мењала називе, па је тако била посвећена и Св. 
Флоријану, као и Св. Розалији.

Наставиће се
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КАПЕЛА СВЕТОГ РОКА
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A NAPSUGARAS-TÓ MELLETT ELHELYEZKEDŐ PONY-FARM KÖZELÉBEN 

Aratóverseny a jubileum és az összetartás jegyében
A Fókusz Klaszter — Csa-

ládi Gazdálkodók Egye-
sületének szervezésében júli-
us 7-én és 8-án a Müller-féle 
tanya és a Pony-farm köze-
lében tartották meg a jubile-
umi, sorrendben XXXV. Ara-
tóversenyt Muzslyán.

A versenyzők és a helybeli-
ek a szokásokhoz hűen a kora 
reggeli órákban a Muzslai Pe-
tőfi Sándor MME előtt gyüle-
keztek, ahol a köszöntőbeszé-
dek után megtekinthették az 
egyesület legfiatalabb és leg-
idősebb tagjainak színvonalas 
kultúrműsorát. A búzatáblák-
hoz érve az eseményt hivata-

losan Ótott Róbert tartományi 
mezőgazdasági titkárhelyettes 
nyitotta meg, mely után Ka-
lapis Sztoján atya megáldot-
ta a versenyzőket, a hagyomá-
nyos aratási reggelit és a ter-
mést, majd sor került a kézi ara-
tás mozzanatainak felelevení-
téseére és bemutatására. 

Az idei versenyen mintegy 
húsz csapat vett részt Vajdaság 
több településéről, de jelen vol-
tak a magyarországi vendég-
csapatok is.

Az egész napos rendezvény 
alatt az odalátogatók megte-
kinthették a helyi civil szer-
vezetek kiállítását, az amatőr 

festők alkotásait és nagyanyá-
ink hagyatékából féltve őrzött 
kézimunkákat is. Az esemény 
másnapján második alkalom-
mal rendeztek halas napot a 
Napsugaras-tó partján. A legfi-
atalabbaknak horgászversenyt 
és szabadtéri rajzolást, a felnőt-
teknek pedig halászléfőző-ver-
senyt szerveztek. Horgászat-
ban a legügyesebbnek Varga 
Tímea, Bacsó Emil és Csordás 
Ottó bizonyultak, a legfino-
mabb halászlét pedig a muzs-
lyai Szent Márton Borkedvelők 
Egyesületének tagjai főzték. 

A jubileumi Aratóversenyt 

a Tartományi Mezőgazdasági, 
Víz- és Erdőgazdálkodási Tit-
kárság, a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt., a Tartományi Ok-
tatási, Jogalkotási, Közigazga-
tási és Nemzeti Kisebbségi – 
Nemzeti Közösségi Titkárság, 
Nagybecskerek Városa, a Csá-
szárkert Kft., a Gomex-üzlet-
lánc, a Societe General Bank, 
a RÉMUSZ – Hagyományápo-
ló Egyesülete, a MAKK, az Ön-
kéntes Tűzoltó Testület, a Nők 
Klubja, a Szent Márton Borked-
velők Egyesülete és még sokan 
mások támogatták.

BORBÉLY TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR
PÜSPÖKI JUBILEUM- TÍZ ÉVE AZ EGYHÁZMEGYE ÉLÉN DR. NÉMET LÁSZLÓ MEGYÉSPÜSPÖK 

Nagybecskereken hála-
adó szentmise kereté-
ben emlékeztek meg Dr. 

Német László SVD püspökké 
szentelésének tízéves jubileu-
máról. A főpásztor együtt mi-
sézett a szomszédos Temesvári 
Egyházmegye kinevezett püs-
pökével Pál József Csabával és 
elődjével, Martin Roosszal, va-
lamint a Nagybecskereki Egy-
házmegye lelkipásztoraival és 
két indonéziai rendtársával.

A püspök atya homíliájában 
összegezte a tíz év kegyelmeit 
és nehézségeit, amelyet Bánát 
főpásztoraként élt meg.

A felajánlási ajándékokat 

a nagybecskereki édesanyák 
adták át a főpásztornak, akit 
Olajos Teodor második osz-
tályos tanuló verssel köszön-
tött, míg az óvodások és alsós 
hittanosok egy-egy szolgálati 
évet jelképező színes rózsák-

kal gratuláltak. Mons. Gyuris 
László püspöki helynök, szé-
kesegyházi plébános felolvas-
ta a Nemzetközi Ministránsz-
szövetség alelnöke, Dr. Csiszár 
Klára alelnök és az elnökség 
tagjainak levelét. A Nagybecs-

kereki Egyházmegye papsága 
és hívei nevében Mons. Fiser 
János általános helynök kö-
szöntötte a főpásztort és mél-
tatta tízéves szolgálatának gyü-
mölcseit. NAGYBECSKEREKI 

EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Áldjátok, az Úrnak 
minden művei az Urat!

 » A hálaadó szentmise

„
A püspök atya 
homíliájában 
összegezte a tíz 
év kegyelmeit és 
nehézségeit, amelyet 
Bánát főpásztoraként 
élt meg

 »A hagyományos reggeli fogyasztása

 »Aratnak a szorgos kezek

KERESZTELŐ SZENTJÁNOS TEMPLOMBAN                                                           

Bérmálkozás Écskán
Bánság  egyik legszebb 

római katolikus az écs-
kai  Keresztelő Szent János 
nevet viselő templomban a 
múlt vasárnap a 11 órai szent-
mise  keretében a bérmálás 
szentségében részesített öt 
kislányt és öt kisfiú  Dr Né-
met László SVD Bánsági me-

gyéspüspök.  A bérmálás egy 
egy olyan szentségi folyamat 
amelyben a megkereszteltek 
megkapják a szentlélek aján-
dékát és küldetést kapnak, 
hogy Krisztus élő tanúi legye-
nek és ezáltal nagykorú ke-
resztényé váltak.

KÉP ÉS SZÖVEG - PRÉCZ ISTVÁN 

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA

Nyolcadik német 
nyelvi tábor a 
muzslyai iskolában 
A muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskola nyolca-
dik alkalommal adott ott-
hont a tanulók körében egy-
re népszerűbb német nyel-
vi tábornak. Az idei tábor-
ban mintegy harmin he-
lyi és környékbeli általá-
nos és középiskolás tanu-
ló vett részt, akik a nyelvi 
és nyelvtani játékok, illetve 
az ötletes műhelymunkák 
alatt megismerkedhettek 
a németek kultúrájával és 
hagyományával, valamint 
bővíthették nyelvtudásu-

kat is. Az idei esemény alatt 
a fiatalokkal Koppi Juhász 
Gabriella és Lóczi Valéria, a 
muzslyai iskola német sza-
kos tanárnőin kívül Mester 
Réka, Báló Emília és Koppi 
Júlia is foglalkoztak. A sor-
rendben nyolcadik német 
nyelvi tábort a Szervó Mi-
hály Általános Iskola, a Csá-
szárkert Kft. és az ausztri-
ai Österreichische Lands-
mannschaft Alapítvány 
a szabadkai „Deutscher 
Schulverein” Egyesülettel 
karöltve támogatta.  B. T.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE 
FEJÉRTELEPI HITTANTÁBOR

Június utolsó hetében, megszervezésre 
került a dél-bánáti gyerekek számára a 
hittanosok tábora. A tábor színhelye Fejértelep 
volt. A táborban harminckét gyermek vett 
részt és a szervezők. A három napban a 
gyermekek kreatív műhelyeken vettek részt, 
sportolhattak, sétálhattak az erdőben, és még 
sok más játékban vettek részt. Alkalmuk volt 
meglátogatni Erős László kis telefon múzeumát 
is. Esténként, lélektápláló filmeket nézhettek. 
Szent László király búcsúja is egybeesett a 
táborral, így a hívek és a táborban résztvevő 
gyerekek számára, Msgr. Dr. Német László SVD 
megyéspüspök, búcsúi szentmisét mutatott be. A 
szentmisén a fiatalok látták el a kórus feladatát 
Kaszás Károly kántor úr segítségével. A tábor 
alatt új barátságok alakultak ki. A gyerekek 
hitben feltöltődve tértek haza.

A BÁNÁT HANGJA MAGYAR NYELVŰ OLDAL CÍMŰ 
PROJEKTUM RÉSZTÁMOGATÓJA SZÉCSÁNY 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.  
A LAPBAN MEGJELENT CIKKEK A SZERKESZTŐSÉG  

VÉLEMÉNYÉT FEJEZIK KI ÉS NEM FELTÉTLENÜL 
AZONOSAK A TÁMOGATÓ VÉLEMÉNYÉVEL

HUSZADIK ALAKLOMMAL

Emlékünnep Aracson 
A tordai székhelyű Aracs 

Pusztatemlom Műem-
lékvédő Társaság az idén 
huszadik alkalommal szer-
vez emlékünnepséget a 
pusztatemplomnál. A ren-
dezvény július 29-én 16.00 
órakor szentmisével veszi 
kezdetét. Ünnepi köszöntö-

ket mondanak mgr. Hajnal 
Jenő a Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke és Vajda János 
a Tordai Aracs Hagyomá-
nyápoló Társaság elnöke.

A művelűdési műsorban 
fellépnek a Tordai Aracs 
társaság tagjai és ven-
dégei.

 »Egyre népszerűbb a tábor

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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„Подунавље са својим неизмерним 
капацитетима, вредностима и могућностима 
представља велику развојну шансу за туризам 
у нашој држави. У Стратегији развоја  туризма 
Србије, као и у Просторном плану, Подунавље је 
дефинисано као једно од приоритета стратешког 
развоја привреде. Горње Подунавље 
поседује и пружа могућност за развој 
еко-туризма, наутичког туризма, ловног 
туризма и риболова“, каже Драгица 
Самарџић у Удружењу услуга Привредне 
коморе Војводине.

Туристичко разгледање града са река 
веома је развијен вид туризма у многим 
европским земљама. У Београду седам 
бродова дневно превезе око 2.000 – 2.500 
туриста, а у сезони око 100.000. 

„Истакла бих да је у Србији и Војводини 
веома развијен и спортско-рекреативни 
наутички туризам. Процењује се да у Србији 
постоји преко 60.000 мањих пловила, а 
одржава се велики број регата. Странци 
са мањим јахтама долазе индивидуално, 
пролазе гранични прелаз у Бездану и 
користе привезе наутичких клубова. 
Веома је значајан и стимулативан податак 
за развој наутичког туризма да су укинуте 
водне таксе за марину и стране наутичаре. То ће 
значајно утицати на рад марине и дужи боравак 
страних наутичара“, додала је Самарџић.

У јуну 2017. године, Бачко Подунавље, које 
се простире на подручју од 176.653 хектара на 
територији општина Сомбор, Апатин, Оџаци, 
Бач и Бачка Паланка, уписано је на Светску 

листу резервата биосфере. Ту се налазе четири 
заштићена подручја, међу којима се издвајају 
Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ 
и „Карађорђево“.

„‘Горње подунавље’ се простире на левој обали 
Дунава, а заједно са десном обалом пловног 

подручја у Барањи (Хрватска) познатом по 
Копачком риту и плавним подручјем Карапанџе 
(Мађарска), чини природну целину. Богатство 
културне баштине насеља пружа могућност за 
развој културног туризма. Са културно-историјског 
аспекта велики је значај преводнице у Бездану, 
која је изграђена за време владавине цара Фрање 

Јосифа, а чија је изградња трајала од 1846-1856. 
године и први је објекат у Европи где је примењено 
подводно бетонирање. Мислим да оваквим 
културним вредностима морамо дати много 
већи значај и валоризовати их као туристичке 
атрактивности“, додаје Самарџић. 

СРП „Горње Подунавље“ простире се на 
близу 20.000 хектара и одликује га изузетна 
биолошка разноврсност, са преко 51 
врстом сисара, 280 врста птица, 50 врста 
риба, 11 врста водоземаца, стотинама врста 
инсеката, воденом, мочварном, ливадском 
и шумском вегетацијом. Управљач је ЈП 
„Војводинашуме“, тако да је назахтев гостију 
могуће организовати посету резервату.

У току 2017. године, забележено је 
повећање броја ноћења за преко 55 одстоу 
Марина Апатин, јединој категоризованој 
марини у Србији, а која данас представља 
најмодернији објекат ове врсте на Дунаву. 
Од укупног броја ноћења, више од пола су 
странци.Пристало је укупно 109 страних 
јахти које су користиле услуге марине, што 
је за 20 јахти више у односу на 2016. годину.

„Надамо се да ће се овај узлазни тренд 
наставити и у будућем периоду, те да ћемо у 
наредној години завршити реконструкцију 

пумпе на води, која је јако значајна, јер је била 
једина на целом току Дунава у нашој земљи, као 
и да ће туристички пристан, који је био оштећен 
у леденом таласу 2017.године, ускоро бити 
реконструисан“, нагласила је у Љиљана Крец, в.д. 
директора марине.

П о д У н А В љ е  –  В е Л и К А  Р А з В о ј н А 
Ш А н с А  з А  В о ј В о ђ А н с К и  т У Р и з А м
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна 

стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 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 m². Тел. 831-631 и 064/285-862

Продајем кућу у Борачкој улици, 
приземље и два спрата, вода, струја, 
канализација, укљижена, 200 m², плац 5 
ари или мењам за Београд или Нови Сад. 
Тел. 064/038-37-57

Хитно продајем кућу у Избишту са 
комплетном инфраструктуром. Тел. 
064/390-62-76

Продаје се приземна кућа од 120 m², 
на плацу од 7 ари са улазом из две  улице 
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-
37 и 069/333-60-30

Продајем пољопривредно земљиште 
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 
7893, друга класа, 76 ари и 28m², КО 
Уљма потез „Велика бара“ (Локва) пар. 
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и 55m², 
КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452, 
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-
09-79

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. 
Повољно. Тел. 060/030-21-11

Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени 
простор од 140 m², помоћне просторије 
45 m² у другом дворишту, башта, плин, 
канализација.Тел. 063/852-33-99

Продајем стан од 46 m² у центру 
Вршца (С. Немање) и издајем гарсоњеру 
опремљену у центру града. Тел. 061/249-
11-61

Продајем или мењам за Београд или 
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо 
приземље и спрат, почетак Борачке 
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја, 
канализација, укњижено. Тел. 064/897-46-
35

Продајем дворишну гарсоњеру на Тргу 
Св. Теодора (поред Комерцијалне банке) 
Тел. 062/582-616

На продају спратна кућа на плацу од 
700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем стан 43 m² 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 m² (соба, кухиња, 
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/23-

55-436. Продајем једнособан стан 
43m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до 
друге са плацом. Једна је кућа са струјом, 
водом, подрумом 64 m², плац 44 ара 
(око 4.000m²) са воћњаком, лешником, 
виноградом. Друга је викендица са 
плацом око 3.000 m². Тел. 064/45-65-919

Купујем стан од 60 до 70 m², 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 77m², плац 438 
m², комплетна инфраструктура. Одмах 
усељива и за адаптацију. Тел. 062/157-65-
80 звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу 150 m² 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 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, 
вода, канализација. Тел. 064/007-86-68 

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 m² 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. 
062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, 

три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска 
канализација, вода, гас, 2 струјомера, 
или мењам за некретнину у Београду или 
Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута 
на пашњаку 6. класе у површини од 
10 ари, уписана у КО Дупљаја у потезу 
„Песак“, шума испред насеља Гребенац. 
Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

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

На продају викендица, потез Широко 
било, на плацу од 12 ари под воћем, 
викендица има подкровље. Тел. 064/222-
96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у 
центру Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 
013/2836-508.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 
064/598-3898

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751. 

Продајем двособан стан од 65м² у 
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 
064/494-33-94. 

Продајем двособни стан 51,5 m² у 
Вршцу, приземни са нус просторијама 
и гаражом, укљижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00

Викендица од 80 квадрата , 25 ара 
плаца, вода, струја, укњижено, Николино 
поље, Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-
48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-
61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у 
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 
m², стан је  у приземљу, врло повољно Тел. 
063/85-245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве 

Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 
м²на плацу од 5 ари. 

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру 

Вршца, 97m2, на првом спрату изнад 
Рајфајзен банке, Дворска 3. Нов, подно 
грејање, гранитна керамика, армстронг 
плоче, клима, телефони. Идеалан за 
агенције, бирое, ординације. Контакт 
063 68 40 40 

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

Издајем стан у Хемограду, 50 m² 
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 Маракане. Тел. 
062/403-127 

Издајем двособан намештен стан у 
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-
127 

Издајем намештен, потпуно 
опремљен, трособан стан на одличној 
локацији у Београду (код Сава Центра) 
Тел. 064/246-08-32 

Издајем пословни простор у ул. 
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин. 
Тел. 064/125-53-76 

Издајем стан у кући, почетак Борачке 
улице, засебан улаз, засебан струјомер, 
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-
37-57 и 011/2676-826.

Издајем намештен стан у Београду, у 

близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.
Издајем локал 35 m², Омладински 

трг, иза Педагошке академије, повољно, 
згодно за фризере и занатлије. Тел. 
064/1704-999.

Издајем гарсоњеру на Војничком 
тргу од 1. јуна, није намештена. Тел. 
064/122-61-29.

Дворишни једнособан стан за 
издавањеможе самица или брачни пар. 
Све је посебно без газде. Тел. 061/723-
93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан 
у Београду (Мирјево), са терасом, 
28м²(кабловска, интернет) звати после 
17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен стан, 
све је посебно, за брачни пар или 
самицу. Тел. 060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, 
засебан струјомер, почетак Борачке 
улице озбиљном брачном пару. Тел. 
064/038-37-57.

Издајем потпуно намештену 
гарсоњеру у Београду, код Ботаничке 
баште, за студенте. Тел. 064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру 
града, погодну за ученицу- студенткињу, 
са централним грејањем. Тел. 013/834-
065 и 064/296-0285

Издајем четворособни стан у 
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат, 
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.

Издајем једнособан стан 47 квадрата 
на Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 
063/28-68-14

Издајем двоипособан стан у 
Београду, Вождовац, насеље Степа 
Степановић, први спрат, комплетно 
намештен, погодан за студенте.Тел: 
063/833-8440

Издајем намештен, потпуно 
опремљен, трособан стан на одличној 
локацији у Београду (код Сава центра).
Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², 
комплетно намештен, слободан од 10. 
августа. Цена 100 евра плус трошкови. 
Тел. 064/823-93-13. 

Издајем двособан стан 65 m², 
Стеријина 7/17. Тел. 064/183-21-76.

Издајем дворишни полунамештен 
стан, без шпорета и веш машине, 
слободан од 1. августа. Тел. 064/157-29-
48.

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

припреме за пријемне испите. Тел. 
013/2839-461 

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна, са целом опремом. Продајем 
кола опел омега, регистрована до 
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37 

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 

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-
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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. 
064/123-17-56 

Продајем два половна очувана лимена 
поклопца мотора „бубрега“ и предњи 
лимени блатобран од Piago vespe Px 200. 
Тел. 064/123-17-56 

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

Продајем 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. 065/80-31-
606.

Продајем изузетно добро очуван дечји 
креветац „беби макс“ за дете до 6 год. са 
душеком, кључ и упутство за демонтажу и 
монтажу истог, мањи орман за књиге дим. 
130х90х42 цм и пластично буре од 120 л. 
Тел 806-527.

Продајем 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. 065/571-50-14 или 013/835-
105.

Продајем кровни носач за кола, буре за 
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за 
астал.  Tel. 837-124.

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.

Продајем зидну панел грејалицу на 
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.

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. 013/401-210 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.

Продајем шпорет на дрва, тучану 
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел. 
065/878-44-10.

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. 064/429-06-14.

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

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 
061/604-96-46.

Биљни мелем „Станил“ против шуљева, 
оједа и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.

Продајем тракторску приколицу 
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип, 
резервни точак, уредна документација, 
очувана и гаражирана, у Куштиљу. Тел. 
021/636-97-26.

На продају бојлер на струју 80 л. 
Поклањам лабрадора,  стар 8 година, 
вакцинисан, чипован, одржаван, због 
малог простора у дворишту. Тел. 833-042 
и 064/28-05-881. 

Помагала бих старијој особи. Тел. 
064/28-80-347.

Све грађевинске радове (зидање, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције ...) изводим квалитетно и 
повољно. Тел. 061/265-62-04.

Продаје се скутер piaggio Hexagon 180 
цм³, веома очуван, 2005. год. гаражиран, 
црвене боје аутомацки мењач, мало 
прешо, сервис урађен, ветробран, наслон 
за седиште, аларм, церада. Хитно! Тел. 
064/510-50-66.

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

Хитно потребни мајстори за сечу 
ораха. Тел. 064/390-62-76.

Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км 
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw. 
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик, 
први власник.Тел: 060/0290-111

На продају луковице лале 8 дин. комад 
и зумбула 5 динара комад, балконска 
врата „Словенијалес“ некоришћена дупло 
стакло, цена  40€. Тел. 837-631 и 064/- 280-
58-62.

Продајем виљушкар на електро погон.. 
Tel. 064/129-73-23.

Кошење траве, одржавање свих 
травнатих површина, крчење дворишта 
тримером. Тел. 064/19-55-269.

Продајем 7м² бродског пода. Тел. 
060/022-01-28

Продајем два старинска грађанска 
шифоњера, ораховина, малу фуруницу- 
краљицу пећи, спаваћу собу са 
трокрилним шифоњером. Тел. 833-294 и 
061/217-68-26.

Женско штене Малиное старо 4 месеца 
на продају. Тел. 064/700-24-94.

Поштена и вредна жена помагала би и 
бринула о старијој женској особи у кући 
или стану. Тел. 064/28-10-216.

Продајем два двокрилна дрвена 
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4 
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена по 
договору. Тел. 064/163-01-18.

На продају палме у саксијамаи стеге 
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Купујем половни фрижидер за кућне 
потребе. Тел. 061/256-23-96.

Вршим поправку плинских бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи са 
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101-
623.

Продајем половни плински бојлер у 
исправном стању(ремонтован комплетно) 
и агрегат за струју  1kw. Тел. 060/08-31-901.

Продајем машин за прање веша 
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне 
и у одличном стању. Машину за сушење 
веша. Тел. 061/307-10-85.

На продају гуме 154х12, 155х13, 
бицикл „рог“ женски, дрвени креветац, 
плински сат контролни, бутан боца пуна 
3кг, роштиљ на струју, мушке и женске 
патике и ципеле, точкови 28-86 за бицикл. 
Тел. 064/168-58-94

На продају Голф 4, бензинац. Тел. 
064/164-14-61

На продају Алфа камин на чврсто 
гориво и две палме старе петнаест 
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 
064/42-68-229.

Машина за  млевење јабука и дуња на 
продају. Тел. 063/112-12-70.

Черупаљка за клање пилића са 
бојлером за грејање  воде и левковима за 
клање. Тел. 063/112-12-70.

Продајем металну ограду за степенице, 
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 
063/187-167-3.

Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000 
км. Тел. 064/186-52-44.

Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. 
годиште, купљена у Србији, Вршцу, 
регистрација  до јуна  2019. 132000км, 
цена 3900 евра. Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2 
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада, 
155/70 R13. Тел. 064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди 
запрежна преправљена за трактор. 
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та 
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по 
договору. Тел. 061-166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал само са 
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада, 
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру 
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, 
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома 
повољно.

Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м, 

питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску 

пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 

062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред 

средње школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први 

власник, очуван, само лицима са 
дозволом. Буре за нафту од 200 л, кровни 
носач за аутомобил. Тел. 837-124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 

109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-
09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 
062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, 
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 
ком, комоде 2 ком, писаћи сто, плински 
шпорет, шиваћу машину „Багат“, веш 
машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и 
063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, балконска 
врата са две стране квака, металан 
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65. 

Поклањам бибер цреп. Тел. 013/401-
210 и 060/74-01-210. 

Продајем трокрилни регал дрво 
са огледалом и ципеларник. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима 
са дозволом и трофазни електромотор. 
Цена по договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску 
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере 
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861-
419 и 063/ 482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. 
Тел. 064/280-58-81.

Вршим  поправку плинских бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел. 
063/482-418 и 861419.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и 
викендица, гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду. Тел. 
013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.

Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима 
са дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила окућница и 
викендица. Гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду.Тел: 
060/0806-872

Продајем бетонске цеви за ћуприје 
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел: 
065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ 
на струју, контролни сат за плин, „рог“ 
женски бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, 
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике 
нове бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел. 
064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој 
женској особи, 3-4 сата дневно. Тел. 
063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике 
и физике за гимназијалца и основца. Тел. 
063/80-125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без 
кабине  и сетвоспремач запремине 1,90 
корпу за трактор, шалоне за прозоре 
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хвала Ти за сву љубав и доброту коју 
си ми пружила. 

Много ми недостајеш, мајко.
Твоја Бобa

ДРАГИЦА  РАДУЈКО

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Над нашим Вршцем надносили су се све то бурнији 
облаци и са свих страхом се ишчекивало на почетак 
буре. Но није требало дуго чекати. Стратимировић, који 
је предузео организовање српске силе, на брзу руку 
образује из оне неуређене масе три одељења војске. 
Једном одељењу ваљало је продирати према Вршцу, а 
одавде опет пут Тамишграда и Беле Цркве, за средиште 
и логор овој војсци одређен је био Алибунар.

Организовање алибунарског логора беше поверено 
Димитрију Стратимировићу. Овај човек био је најпре 
трговац у Вршцу, а доцније се преселио у Србију. Али 
када је букнула буна, поново се вратио у Угарску и 
тада га је главни одбор у Карловцима наименовао за 
комесара српског Баната.

Станимировић је одвећ енергично и врло ватрено 
отпочео остваривати своју задаћу. 1. јуна дошао је у 
Вршац и ту је, под ведрим небом држао говор српским 
становништву, дражећи га на отворен устанак. Кад га 
је ради тога потерала народна гарда, а он побегне у 
Избиште. Избиште је тада припадало белоцркванској 
регименти, и имало је једну кумпанију војника, отуда 
није било под устаницима, већ је зависило од официра  
регементе. Овом приликом очито се показало 
колебање ђенерал-команде у Тамишграду, а то је, као 
што је познато, млого допринело, те се овај утисак 
проширио и захватио корена. На захтевање Вршчана, 
да им се изда Стаменоковић, тамошњи капетан узме га 
у своју заштиту и пошаље га у штабно место, Белу Цркву, 
одакле га опет потпуковник Драјхан опреми у Панчево. 
Но  ђенерао Рот – онај исти, ког је доцније Перцел 
заједно с војском му ухватио - не само да је ослободио  
овог агитатора, већ му је  дозволио, да може продужити 
своје бунтовничке говоре. На то Сава Вуковић, 
тамишки поджупан, а од 24. маја и владин комесар уз 
Чарнојевића, позове тамишградску ђенерал-команду, 
да збаци потпуковника Драјхана, почем се у више 
прилика показало да шурује са устаницима. Но заман: 
ђенерал-команда бранила је Драјхана од сваког 
окривљавања 1).

Алибунарски логор образован је био још почетком 
јуна. А образовао га је Станимировић заједно са 
некадашњим поручником, сада народним мајором, 
Којићем, од људи илирскобанатске граничарске 
регименте, који су били способни за оружје. А куд и 
камо мањи део сачињавали су преко Дунава придошли 
становници Србије, за разлику од ондашњих Срба 
прозвати „Србијанци“. У логору је било и неколико – 
веле 6 – омањих топова, удешених да се могу обртати, 
а донетих из Шајкашке. Ова сила, смештена већином 
по колебама од трске, бројала је још онда на 4000 до 

5000 људи.  У самоме месту постојао је један пододбор 
под председништвом неког Стојановића. Пододбор 
се састојао из неколико свештеника и алибунарског 
поштара 2). 

У ово време већ је порушена била слога, која је од 
млого година, постојала међу обема народностима. 
Гадни бунтовници потпирише све  страсти, које чине 
човеке најнечовечнијим створењем 3). И оно, што 
сада долази, беше борба расе против расе у свом 
најужаснијем облику. 

А да се устанак неби пренео и на источну половину 
Баната, међу тамошње Романе, угарска влада стане 
прикупљати војску у Вршац 4). Првашњи војнички 
гарнизон у нашем месту састојао се из једног 
ескадрона хусара регименте краља хановеранског 
под командом мајора, грофа Александра Естерхазије. 
Ови хусари били су настањени у касарни, у којој су 
данас  ћесарски пастуси. На заузимање Вуковића, 
овом гарнизону припослате су још 4 кумпаније пешака 
из рукавине  регименте у Тамишграду. Доцније, под 
командом пуковника Бломберга, заузело је овде 
дефензивни положај према алибунарском логору 4 
ескадрона шварценбергових улана, 1 ескадрон хусара 
и  непотпуним трећи батаљон пешака рукавинине 
регементе са 2 шестфунтовна топа 5).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (134)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Horváth M.: Magyarország függetlensége Harcya, sv.I, str. 185
2)Georg Klapka: Memorien, sv.3.str.15- Horváth, sv.I. str.187.- 
Baumann´sche Aufyeichnungen, str. 53.- Dr.A. Schütte: Ungaru und de 
rung. Unabhängigkeits-Krige, 2. издање. Дражђани, 1854. св. II. стр.89. 

и други.
3)Schütte: Ungaru, св. II., стр 85. доноси један такав пример.
4)Horváth M.: Magyarország függetl. Harez. történ., св. .I  стр. 180 
5)Horváth M.: Magyarország függetl. Harez. történ., св. .I  стр. 180

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање 

народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове 
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула. 
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне 
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару. 

- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање 
варошког заступништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 241, 18. ЈУЛ 1990.

ЕКСПЕРТИ ЗА БУНАРЕ
Душан Макај, радник овдашње Фабрике чоколаде, иначе познати 

фудбалски судија, у слободном времену наставља посао који је пре 
двадесетак година започео његов отац Јожеф Макај. Oпремљен 
посебним алатима, Душан Макај буши бунаре. На том послу раде и 
његова браћа: котлар Петар и аутомеханичар Драган. Члан екипе је 
и припадник треће генерације, дванаестогодишњи Небојша, за кога 
у овом послу, такође нема тајни.

- Ово радимо само да би наставили некакву традицију, што значи 
да нам финансијска добит није у првом плану – прича Душан Макај . 

– Иначе, нема терена на читавом подручју где нисмо бушили бунаре, 
или где нисмо одржавали већ постојеће. Не знам тачно колико смо 
до сада избушили бунара, али верујем да их има више од стотину.

Посао бушења бунара на око је једноставан, али у суштини крије 
доста тајни и отуда  искуство долази до пуног изражаја. Истовремено 
посао је физички изузетно напоран, мада су ови експерти за бунаре 
навикли да цео дан окрећу бургије у кругу пречника два метра. 

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 241, 18. ЈУЛ 1990.

ДРУГИ У ЈУГОСЛАВИЈИ
На тридесетом јубиларном слету ПДЖ Југославије вршачки 

планинари ПСД „Железничар“ освојили су друго место у 
генералном пласману. Овај успех је значајан јер  је постигла 
млада екипа просечне старости 17 година. Такмичење се 
одвијало у 8 планинарско - спортских дисциплина на прелепој  
планини Романији од 30 јуна до 3. јула, а учествовало је 800 
планинара из 18 градова Југославије.

Укупни победници су планинари из Љубљане, а Вршчани су 
освојили само 11 бодова мање. Успех екипе је значајнији  јер 
су, по речима селектора екипе Радичевића, иза Вршца остали 
велики  градови као што су Београд, Загреб, Марибор, Ниш, 
Нови Сад, Скопље... 

За успех домаћих планинара најзаслужније су планинарке 
које су освојиле прва три места, у најтежој и најважнијој 
дисциплини, орјентацији, оне су освојиле прво место и златну 
медаљу и тако постале најмлађе првакиње у држави. У екипи 
су биле : Јелена Дочић, 18 година, вођа екипе, Бранка Капељ, 
14 година једанаестогодишња Марија Вукадиновић. Вршчани 

су били најбољи и у подизању шатора. Екипу су предводили 
Соња Зорић, Иван Дончић и Биљана  Радивојев.- Прве су биле 
и Драгана  Палинкашевић, Војислав Лазин и Ибика Зонић које 
су се такмичиле у стрељаштву. Драгана Палинкаш освојила је и 
друго место у укупном пласману.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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odit kod ABC Srbija

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00

Податак да сваког дана 
једно дете у Србији оболи од 
рака, а сваке недеље једно 
дете умре од те болести сам по 
себи је довољно велик мотив 
да се Група Универекспорт 
укључи у напоре Нудрора 
– Националног удружења 
за децу оболелу од рака и 
хуманитраном активношћу 
утиче на побољшање услова 
живота оболеле деце и 
њихових најближих.

Од 26. јула до 26. августа 
Универекспорт заједно са 
својим потрошачима има 
прилику да каже „Реците 
НЕ пластичној кеси и нешто 
добро ће да се деси“. Кампања 
у трајању од једног месеца 
подразумева да за сваки 
рачун на коме није пластична 
кеса Универекспорт донира 2 
динара удружењу Нурдор.

На тај начин Универекспорт 
остаје у оквирима усвојене 
Европске стратегије која 
подразумева смањење 
употребе пластичних 
кеса као меру смањења 
загађења животне околине, 

а истовремено чини и нешто 
много веће и значајније с 
обзиром на то да су у питању 
људски животи. Проценат 
излечења код деце је много 
већи него код одраслих и ово 
је прилика да се додатним 
освешћењем друштва 
у целини, емпатији ка 
другима, правим друштвено 
одговорним пословањем 
утиче на што боље исходе 
ове болести.

У овом моменту су сви 
већи трговински ланци 
увели наплату потрошачких 
кеса, први су се придлужили 
иницијативи и Европској 
регулативи и својеврсна су 
водиља у тој причи и мањим 
радњама и трговцима и 
подстрек да ова прича заживи 
на прави начин и да се наши 
потрошачи навикну на ту 
новину. У Универекспорт-у ће 
потрошачке кесе у наредном 
периоду коштати 2 динара.

Кроз малопродајне 
објекте Групе Универеxпорт: 
Универекспорт и Тргопромет 
дневно прође око 100.000 

потрошача и намера ове 
кампање и велика жеља 
свих запослених у Групи 
Универекспорт јесте да се 
што више њих определи за 

помоћ Нурдору.
Универекспорт је највећи 

домаћи малопродајни ланац, 
са разгранатом мрежем 
продајних објеката у свим 

већим и мањим општинским 
центрима Војводине, и у 
Београду.

НЕ за пластичне кесе и ДА 
за Нурдор

НЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ И ДА ЗА НУРДОР
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 Планета Марс прва је планета на 
коју су научници успели да пошаљу 
сонду која већ годинама походи 
његову површину, скупља податке 
и шаље на Земљу. Марс је досад 
био велика инспирација за ширење 
теорија да је на њему некад постојао 
живот, или да још постоји, односно да 
бар постоје одређене врсте микроба. 
У протеклом саопштењу НАСА 
нагласили су да таква могућност 
постоји. 

Последња открића стигла су од 
„Кјуриоситија”, 2,5 милијарде долара 
вредне сонде која је слетела на Марс 
2012. године. Сонда је 2013. године 
открила одређене врсте органских 
молекула који се налазе на тлу Марса, 
док је наредне послала податке о 
постојању метана у атмосфери. Према 
најновијим информацијама, сонда је 
открила још две занимљиве ствари: 
научницима збуњујуће сезонско 
мењање нивоа количине метана на 
планети и постојање нових органских 
молекула који се налазе у стенама 
које су старе милијардама година. 

На Земљи 95 процената метана 
стварају биљке и животиње: органски 

молекули су основа живота на нашој 
планети. Доласком до новог сазнања 
сваки лаик може да дође до закључка 
да је НАСА пронашла доказ да постоји 
живот на Марсу. Међутим, у пракси 
то није у потпуности тачно. Гас метан 
и органски молекули се обично 
генеришу кроз геолошко-хемијске 
процесе, тако да нам нова научна 
сазнања не доносе одговор да ли је 
некада постојао живи свет на Марсу. 

Године 1877. могућност постојања 
живота на Марсу изразио је Ђовани 
Шјапарели, италијански астроном, 
који је тврдио да је посматрајући са 
Земље уочио канале на површини 
Марса за које се сматрало да су 
ископани због каналисања воде. 

Персивал Лауел, амерички 
астроном, који је 1894. године 
основао у Аризони опсерваторију 
Лауел, издао је елаборат са скицама 
канала за које је тврдио да су ископани 
како би водили воду од полова ка 
екватору. Фантастична Ловелова 
хипотеза је толико инспирисала 
Орсона Велса да је режирао радио-
драму „Рат светова”, на основу 
истоименог романа Херберта Џорџа 

Велса, о Марсовцима који нападају 
Земљу. Данас се поуздано зна да су 
канали које су видели астрономи 
само оптичка илузија. Ипак, помама 
за доказом о постојању живота тиме 
није прекинута. 

Научници НАСА 1996. године 
објавили су да су пронашли доказе 
да на Марсу постоје фосили микроба. 
Како су потврдили, до тих доказа 
су дошли проучавањем метеорита 
названог Алан Хил 84001, за који се 
претпостављало да је на Антарктик 
пао с Марса. Међутим, од велике 
објаве остала је само медијска 
прашина која се накратко подигла, 
слично као са објавом Шјапарелија. 

Остаје да се види какав ће 
закључак научници да донесу о новим 
подацима до којих је дошла НАСА. У 
сваком случају, план је да стручњаци 
НАСА 2020. године на Марс пошаљу 
ровер, возило које ће још лакше и 
брже да проучава површину Црвене 
планете. 

Док се не буде лансирао ровер, 
за открића сонде „Кјуриосити” се 
може рећи да су изузетна. По неким 
научним тврдњама, Марс је некад 

био топла, влажна планета са бар 
основним условима за живот. Данас 
је, кажу, изузетно сува и хладна, без 
живота, барем док се новим подацима 
не утврди супротно. 

Извор: Политика 

АСТРОНОМИЈА

МАРС КРИЈЕ НИЗ ТАЈНИ   
КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

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

2. Солунска 28, Др Неле Карајлић 
3. Душанова клетва, Вања Булић 
4. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић 
5. Античке изреке, Владета Јанковић 

 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Откачена школа, Група аутора 

2. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
3. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
4. Пета девојчица, Марја, Градимир 
Стојковић 
5. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, 
Лиз Пишон 

Француски скијаш који је 
у Италији нестао пре више 
од 60 година и чији су остаци 
нађени 2005, коначно је 
идентификован након што 
је прича о њему објављена 
на Фејсбуку, саопштила је 
италијанска полиција. 

Људски остаци, ски 
опрема и наочаре пронађени 
су 2005. године, високо у 
италијанском региону Аости, 
али истражитељи нису успели 
да идентификују жртву, све 
док фотографије нађених 
предмета нису објавили 
на популарној друштвеној 
мрежи, преноси Би-Би-Си. 

Једна француска породица 
је, видевши фотографије, 
закључила да наочаре 
подсећају на оне које су 
припадале њиховом рођаку 
Анрију Ле Ману, што је 
покренуло форензичку 
истрагу, којом је и потврђено 
да је реч о том човеку. 

Иначе, остаци и предмети су 
откривени на висини од 3.000 
метара у Алпима, у близини 
швајцарске границе. 

Међу њима је било 
одређених наговештаја о 
идентитету настрадалог - као 

што је одећа са извезеним 
иницијалима и дрвене скије, 
што је у то време било скупо 
– али су истражитељи остали 
збуњени. 

Установили су да остаци 
припадају мушкарцу високом 

око 1,75 метара и старом 
око 30 година, кога је смрт 
задесила највероватније у 
пролеће, каже Маринела 
Лапорта, истражитељка у 
форензичкој полицијској 
јединици у Торину. 

У јуну су фотографије 
нађених предмета објављене 
на Фејсбуку с позивом 
корисницима да шире ту 
информацију, нарочито у 
Француској и Швајцарској. 
Ема Насем је чула ту 
информацију на локалној 
радио станици и запитала се 
да ли би нестали човек могао 
бити њен ујак, Анри Ле Ман, 
који је нестао након скијања у 
олуји у близини Матерхорна 
код швајцарске границе 1954. 

Потом се полицији јавио 
Ле Манов млађи брат Роже, 
који сада има 94 године, 
а који је у мејлу написао 
да је његов брат радио у 
Министарству финансија у 
Паризу и да би, по наочарима, 
рекао да то заиста јесте он. 
Полиција је саопштила да 
се на фотографији коју им 
је послала породица види 
мушкарац са наочарима 
идентичним као оне које 
су истражитељи нашли. 
Накнадно је спроведена 
ДНК анализа, чиме је 
идентификација потврђена. 

Извор: Политика 

СКИЈАШ НЕСТАО 1954. ГОДИНЕ 

ИДЕНТИФИКОВАН ПРЕКО ФЕЈСБУКА 
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У јеку припрема за 
предстојећу сезону 
фудбалери ОФК Вршца 
нижу победе у припремним 
мечевима (Јединство 
4:0, БАК 3:1, Железничар 
Панчево 2:1). Екипи је 
добила још два појачања, на 
Градски стадион су стигли 
Марко Божић из Слоге из 
Пожеге и искусни Владимир 
Мандић који је последњих 
шест месеци провео у 
Бокељу из Котора а пре 
тога носио дрес бројних 
клубова у Црној Гори, БиХ 
и Словенији. Тренер ненад 
Мијаиловић задовољан је 
послом у прелазном року.

-Прелазни рок смо 
урадили довољно добро, 
иако смо каснили са 
довођењем два играча 
који су се прикључили тек 
после 20 дана припрема. 
Сви који су доведени као 
и староседеоци вредно и 
напорно раде што је први од 
услова да будем задовољан. 
Волео бих да за нас 
прелазни рок није завршен 
и да се појачамо на позицији 
крилног нападача и левог 

бека. Ми смо клуб са једним 
од најмањих буџета у нашој 
конкуренцији и сходно 
томе јако је тешко појачати 
конкуренцију, ростер нам 
није велики, али задовољан 
сам квалитетом и сјајном 
атмосфером.

ОФК Вршац је у 
досадашњим припремним 
мечевима играо нападачки 
и имао велику предност у 
поседу лопте против свих 
ривала. Стратега Вршчана 
питали смо да ли је стил 
игре у наредној сезони већ 
дефинисан.

-Мој стил игре дефинисан 
је још пре 10 година када 
сам почео да се бавим 
тренерским позивом, и у 
свакој утакмици идемо на 
победу, дисциплиновано 
у свим фазама игре уз 
максимално изгарање 
за дрес који носимо. 
Док год видим да моји 
тимови имају жељу да тако 
изгледају немам бојазност 
за остварење амбиција 
које клуб пред нас постави. 
Задовољан сам приказаним 
у досадашњим утакмицама, 

али можемо и морамо још 
више и боље.

Александар Лазевски 
тренира са екипом тражећи 
повољан ангажман у 
иностранству. Да ли је 
реално да он буде највеће 
појачање ОФК Вршца?

- Просто је немогуће да 
ће нам се он придружити, 
јер и даље може да игра на 

врхунском ниво. Свакако је 
од помоћи на тренинзима 
и утакмицама и срећни 
смо што подржава ову 
здраву фудбалску причу у 
нашем граду, а сви знамо 
да је он жива и највећа 
легенда вршачког фудбала, 
закључио је популарни 
Џими.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ УЛАЗИ У ЗАВРШНИ ДЕО ПРИПРЕМА ЗА ДЕБИ У СРПСКОЈ ЛИГИ

ТИМ ДОБИЈА ОБЛИК
ФУД БА Л

МЕДАЉА ЗА  ТИЈАНУ  ЈОКИЋ  НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ  У КЛУЖУ

БРОНЗА ЗА ТИЈАНУ  
Румунски град Клуж је био од 14. до 24. јула 2018. 

године домаћин Европског првенства у стоном 
тенису,на коме су се такмичили најбољи стонотенисери 
Европе у јуниорској и кадетској конкуренцији.

 Наша репрезентативка Тијана Јокић је у дублу са 
Сабином Шурјан дошла до победничког постоља и за 
Србију освојила бронзану медаљу и треће место .

Тијани и Сабини је за два поена после велике 
борбе против руско - француског дубла Анастасије 
Колиш И Луси Готје измакло финале у пет сето
ва(11:13,11:4,11:8,9:11,11:9).

Наше репрезантивке су на путу до полуфинала 
оствариле 4 победе против Грчке, Белгије, Француске 
и пара из Хрватске и Мађарске.

Тијана почетком августа путује на припреме у 
Кину,где се организује тренинг камп за европске играче 
који ће тренирати са врхунским играчима Азије.

Тијана Јокић и Сабина Шурјан

С ТО Н И  Т Е Н И С

ОДРЖАН ЈЕ ЖРЕБ ЗА СРПСКУ ЛИГУ ВОЈВОДИНА У СЕЗОНИ 2018/19. 
РАСПОРЕД ЗА ОФК ВРШАЦ:

1.коло ОФК Вршац-Бачка 1901 (Суботица)

2.коло Ц.звезда (Нови Сад)-ОФК Вршац

3.коло ОФК Вршац-Дунав (Стари Бановци)

4.коло Борац (Сакуле)-ОФК Вршац

5.коло ОФК Вршац-Омладинац (Нови Бановци)

6.коло Кабел (Нови Сад)-ОФК Вршац- среда

7.коло ОФК Вршац-Железничар (Панчево)

8.коло Раднички (Зрењанин)-ОФК Вршац

9.коло ОФК Вршац-Цемент (Беочин)

10.коло ОФК Вршац-Србобран

11.коло Младост (Бачки Јарак)-ОФК Вршац среда

12.коло ОФК Вршац-ЧСК Пивара (Челарево)

13.коло Динамо 1945 (Панчево)-ОФК Вршац

14.коло ОФК Вршац-Раднички (Нова Пазова)

15.коло Раднички (С.Митровица)-ОФК Вршац

16.коло ОФК Вршац-Братство 1946 (Пригревица)

17.коло Хајдук 1912 (Кула)-ОФК Вршац

На листи учесника АБА 2 лиге за 
предстојећу сезону налази се и Вршац, 
прошлогодишњи освајач другог места 
у регуларном делу сезоне у учесник 
завршног турнира. Екипа још увек 
није почела припреме за сезону која 
стартује 27. септембра и неизвесно је 
у ком ће саставу наступити као и ко 
ће бити на челу стручног штаба. За 
сада је извесно да су екипу напустили 
Стефан Митровић и Коча Јововић који 
ће каријеру наставити у Младости из 
Мркоњић Града, члану Премијер лиге 
БиХ и да је позајмица истекла Стефану 
Момирову и Стефану Ђорђевићу 
који ће се вратити у Црвену звезду 
односно ФМП. Одличним играма у у 
дресу Вршца у прошлој сезони статус 
репрезентативца Србије изборили су 
Коча Јововић и Мирослав Пашајлић, 
који се тренутно налазе на турниру у 
Кини са нашим националним тимом.

После прве сезоне АБА 2 лиге , која 
се показала великим успехом и која 
је по мишљењу многих стручњака 
значајно допринела напретку 
клупске кошарке у региону, 12 тимова 
је спремно да уђу у нову сезону 
такмичења.

Међу тимовима који су потврдили 
да учествују у сезони 2018/19 АБА 
лиге, су четири нова - МЗТ Скопље 
Аеродром, Хелиос из Домжале, Спарс 
из Сарајево и Сутјеска из Никшића.

Такође, чланови АБА 2 лиге су и 
осам тимова из прошле сезоне: Борац 
Чачак, Динамик Београд, Ловћен 
1947 Цетиње, Приморска из Копра, 
Рогашка, Сплит, Вршац и Зрињски из 
Мостара.

У сезони 2018/19, неће бити 
фајнал фора већ ће се играти плеј 
оф. Полуфинале ће се играти у три 
утакмице односно на две победе, 
док ће финале бити на три победе 
односно пет мечева.

ПОТВРЂЕНА ЛИСТА УЧЕСНИКА АБА 2 ЛИГЕ ЗА СЕЗОНУ 2018/19

ВРШЧАНИ У НОВОЈ СЕЗОНИ БЕЗ МИТРОВИЋА И ЈОВОВИЋА
КО Ш А Р К А

У новом дресу наредне сезоне: Стефан Митровић и Коча Јововић



ПЕТАК • 3.  август 2018.ВРШАЧКА КУЛА24


	kula1180 strana01
	kula1180 strana02
	kula1180 strana03
	kula1180 strana04
	kula1180 strana05
	kula1180 strana06
	kula1180 strana07
	kula1180 strana08
	kula1180 strana09
	kula1180 strana10
	kula1180 strana11
	kula1180 strana12
	kula1180 strana13
	kula1180 strana14
	kula1180 strana15
	kula1180 strana16
	kula1180 strana17
	kula1180 strana18
	kula1180 strana19
	kula1180 strana20
	kula1180 strana21
	kula1180 strana22
	kula1180 strana23
	kula1180 strana24

