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ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

УСВОЈЕН ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА НАРЕДНИХ СЕДАМ ГОДИНА
На 25. седници Скупштине Града
Вршца, одржаној у понедељак,
одборници су расправљали по 16
тачака дневног реда од којих је највећу
полемику Одлука о усвајању Плана
јавног здравља Града Вршца за период
од 2018. до 2025. године. Известилац
по овој тачки дневног реда Др Даниела
Туркоање, председница Савета за
здравље, истакла је да је радна група
на овом Плану радила годину и по дана
и да су консултовани стручњаци из
Завода за јавно здравље.
- Акценат је стављен на промоцију
и очување здравља и афирмацију
здравих стилова живота предшколске,
школске деце и одраслих, унапређење
здравља
кроз
борбу
против
незаразних болести, подизање свести
локалног становништва о значају
вакцинације код деце, унапређење
здравља и очување животне средине,
унапређење јавног здравља кроз
повећану бригу о репродуктивном
здрављу, унапређење јавног здравља
кроз повећану бригу о менталном
здрављу, побољшање услова за рад у
ванредним ситуацијама, а све са циљем
побољшања општих и појединачних
услова за очување и унапређење
заштите животне средине и здравља
свих становника наше општине –
додала је Др Даниела Туркоање.
Татјана Николић, чланица Већа
за здравство и социјалну заштиту,
нагласила је да је План настао у сарадњи
са стручњацима са Медицинског
факултета и Института „Батут“.
- Грађани овог града могу да
буду поносни на то што је наш тим
у претходних годину дана урадио.
Захваљујући овом документу моћи
ћемо да конкуришемо за средства
из републичког и покрајинског
буџета. Све што стоји у нашем Плану
јавног здравља, узето је као модел за
неке друге градове. Многи су након
нас почели и позвали су нас да им
помогнемо у изради њихових планова
– рекла је Татјана Николић.
Николићева је одговарајући на
примедбе одборника нагласила и да је
срамота да у скупштинској сали имамо

здравствене раднике који дижу руке
свих ових година, неки су чак били
и на првим позицајама овог града а
да апсолутно нису урадили ниједан
документ.
- Очекивала сам да ће се неко од вас
укључити, све је било транспарентно
и јавно, али вас није било. Седам дана
је документ био на јавном увиду, јавна
расправа је била заказана и одржана
је у овој сали у присуству петнаестак
људи. Где сте ви били да један приговор
ставите? Да ли сте били на годишњем
одмору док смо ми радили, мени је жао.
Савет за здравље је одлуку о изради
овог документа донео још пре годину
дана. Све здравствене институције су
обавештене да је документ на јавном
увиду, да ће бити одржана јавна
расправа и када ће бити одржана. И сви
који су били заинтересовани могли су
да дођу и виде овај документ. Жао ми
је што тада није било сугестија које смо
чули, можда су могле да буду увршетне
у овај документ. Захваљујем се свим

Др Даниела Туркоање

лекарима који су учествовали у јавној
расправи, нећу да их све помињем да
случајно не бих некога изоставила.
Желим да вам кажем да је било и
младих лекара, који раде у приватном
сектору и нису радили у државном
сектору а који су помогли у изради овог
документа, навела је Николићева.
Др Драгица Станојловић, независна

Татјана Николић

одборница оценила је у својој дискусији
да је План „непримењив, неживотан
и да нема везе са реалношћу нити са
нашим здравственим стањем“, док је
др Биљана Јеличић (ДЈБ) замерила
да се документ више бави подацима
који се тичу града, околине, туризма,
него самим здрављем. Посланици
опозиције истакли су и да План не
предвиђа новчана средства из буџета
којима ће остварити замишљено, већ
се ослања на неизвесне покрајинске и
републичке донације.
- Наши суграђани су незадовољни,
не могу да стигну до лекара. Заказивање
прегледа обавља се преко кол центра,
у нека вршачка села лекар долази
само једном недељно. Из овог се не
види шта ћемо радити у Вршцу и како
ћемо побољшати здравствено стање
наших суграђана, како ћемо постати
доступнији нашим пацијентима – рекла
је др Татјана Вешовић (ДС).
Драгана Ракић (ДС) позвала је власт
на квалитетнији контакт са грађанима,
нагласивши да би у стварање
стратешких докумената требало да
буде укључена што шира друштвена
заједница и да овакве теме не би смеле
да деле одборнике по политичкој
припадности, већ да их уједињују.
Усвојена је Одлука о усвајању прве
измене Локалног акционог плана

запошљавања за ову годину. Једна
измена односи се на јавне радове као
меру активне политике, који више неће
обухватати услугу личних пратилаца,
већ ће се они финансирати из других
извора, док се друга измена односи
на укидање ранијих ограничења
у запошљавању кроз обављање
стручних пракси. Пре ове измене,
стручне праксе су се могле обављати
у приватном сектору, док су у јавном
могле бити заступљене само до 30
одсто од укупног броја, и то само у
областима здравства, образовања и
социјалне заштите.
- Искуство из прошлих година нам
је показало да је врло мало приватних
организација које се баве овим
делатностима, а да је са друге стране,
неопходно да се стручне праксе
обављају и у другим делатностима, за
друге младе стручне људе којима је
потребно да положе стручне радове
– рекао је Мирослав Ступар, члан
Градског већа задужен за привреду.
Усвојен је Извештај о раду и
Финансијски извештај ЈКП „Други
октобар“ са Извештајем независног
ревизора за 2017. годину. Донета је
Одлука о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“
о расподели нето добитка исказаног
по Завршном рачуну за 2017. годину,
по којој се половина нето добитка
који износи нешто више од 42.300.000
динара уплаћује у буџет Града, док
друга половина остаје нераспоређени
добитак ЈКП „Други октобар“.
Дужности заменика градоначелника
Вршца разрешен је Александар
Ђорђевић, због потпуног губитка радне
способности као последице болести.
Ђорђевић је оставку на ову функцију
поднео крајем јануара прошле године.
Усвојене су одлуке о именовању
чланова школских одбора Музичке
школе „Јосиф Маринковић“, Основне
школе „Младост“ и Основне школе
„Паја Јовановић“, као и о именовању
чланова и председника Управног
одбора Културног центра Вршац.
Т.С.

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ВЕТРОПАРКА АЛИБУНАР

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 80 МИЛИОНА ЕВРА

Белгијска компанија Елицио
завршила је изградњу ветропарка
Алибунар који се састоји од 21
турбине укупне снаге 42 мегавата.
На тај начин биће обезбеђена
енергија за 38. 000 домаћинстава.
У пројекат вредан 80 милиона
евра
компанија
Елицио
инвестирала 20 милиона евра,
док је кредитом ИФЦ групације
Светске банке и комерацијалних
банака Уникредит, ФМО, ГГФ
обезбеђено 60 милиона евра.
Ветропарк
Алибунар
свечано је отворио Александар
Антић, министар рударства и
енергетике у Влади Србије у
присуству највиших републичких,
покрајинских и општинских
званичника,
представника
дипломатског кора, бројних
компанија и партнера на пројекту.
Осим 21 турбине, комплекс

ветропарка чине и трафо
станица и прикључни далековод,
чија изградња је је такође
завршена, те се очекује, да први
киловати зелене енергије, буду
производени и испоручени током
октобра.

Ветропарк Алибунар је први
изграђени ветропарк у Србији
са прикључком на преносни
систем електричне енергије чије
коришћење ће значајно смањити
емисију угљендиоксида за 88.000
тона на годишњем нивоу.

Ветрогенератори у Алибунару
изграђени су на пољопривредном
земљишту са леве стране
државног пута Београд - Вршац,
док се са десне стране пута налазе
трафо станица и прикључни
далековод.
Са завршетком ветропарка
Алибунар и прошлогодишњим
пуштањем у рад ветропарка
Малибунар,
компанија
Елицио потврдила је своју
заинтересованост за инвестирање
у пројекте енергије ветра у
Србији. За Србију пројекат има
вишеструки значај – производња
ће значајно допринети испуњењу
обавезе да до 2020. производи
и троши 27 процената зелене
енергије.
Подсетимо, компанија је на
истој локацији 2017. године
изградила ВП Малибунар мањег

капацитета, са 4 турбине које
омогућавају снабдевање 7.200
домаћинстава енергијом ветра,
уз смањење емисије ЦО2 за
око 16.000 тона годишње. Као
друштвено-одговорна компанија,
Елицио је спровео до сада и
бројна истраживања о утицају на
животну средину, о чему редовно
обавештава општину Алибунар у
којој послује и у чији развој улаже
кроз подршку бројним локалним
иницијативама, едукацију и
информисање грађана.
Поред пројеката у Србији,
Елицио је до сада изградио
и 30 ветропаркова у Белгији,
Француској и Кенији. Последње
две године компанија интезивно
ради на развоју и изградњи тзв.
офшор пројеката у Северном
мору.
Б.Ј.

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”
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ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ, ХАРИС ЏИНОВИЋ, АДИЛ И ЖЕЉКО ВАСИЋ ЗВЕЗДЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ВРШАЧКЕ БЕРБЕ

ДОБРОДОШЛИ НА 61. ГРОЖЂЕБАЛ

Град Вршац и Туристичка организација
Вршца по 61. пут организују Дане
бербе грожђа. Директорка Туристичке
организације Јулкица Митрашиновић у
интервјуу за “Вршачку кулу” говорила је о
главном и пратећем програму бербе, као и
о свему што је важно када је у питању њена
организација.
- Надамо се да ће нас послужити добро
и лепо време како би смо све активности
успели да реализујемо на отвореном.
Као што традиција налаже у четвртак у 17
часова, код Црквице, на Брегу организујемо
манифестацију “У сусрет Грожђебалу” где
уз бесплатно вино, кобасице, тамбураше
уводимо све наше суграђане и њихове
госте у наступајуће дане бербе грожђа,
каже Митрашиновићева.
Број посетилаца овог догађаја, који на
симболичан начин представља како се
некад обележавао почетак бербе, све је
већи из године у годину.
- Програм Грожђебала настављамо
такође у четвртак у 20 часова у ресторану
„Стари милн“ где ће се одржати избор за
Мис бербе, истиче директорка вршачке
туристичке организације и додаје да се за
Избор, до момента закључења овог броја
“Куле” пријавило десет девојака.
- Надамо се да ће и као предходних
година бити интресантна борба за мис
бербе, која ће у данима Грожђебала
учествовати на свим активностима у току

У СУБОТУ И НЕДЕЉУ
ТУРИСТИЧКИ ОБИЛАСЦИ
ВРШЦА, ПУТА ВИНА И
ВРШАЧКЕ КУЛЕ
Туристичка
организација
Вршац поред свих садржаја нуди и
туристички обилазак града, брега и све
заинтресоване Путеве вина, наравно у
пратњи туристичких водича.
- Имамо по два организована
поласка за суботу и два за недељу.
Уколико интересовање буде веће
организоваћемо и већи број полазака.
Пријава заинтересованих врши се у
просторијама Туристичке организације,
а сви трансфери крећу са аутобуске
станице у улици Стевана Немање, преко
пута Бакић колора.

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА
Туристички обилазак града
Три градска трга / Црква Св. Николаја
/ Црква Св. Герхарда / Конкордија
– субота и недеља: 16.00 часова полазак испред Апотеке на степеницама
- Кумановска 1
– цена: 300 динара по особи
Вршачке планине / Вршачки замак /
Видиковац / Црква Св. Теодора
– субота: 11.00 часова / недеља:
10.00 часова - полазак у улици Стевана
Немање 41
– цена: 300 динара по особи (у цену су
урачунате улазнице и превоз)
Пут вина
Обилазак виногорја до села Гудурица,
завичајна изложба ”Гудурица кроз
векове” и дегустација вина
– субота: 14.00 часова / недеља:
15.00 часова - полазак у улици Стевана
Немање 41
– цена: 700 динара по особи (у цену су
урачунате улазнице и превоз)
КАРТЕ СЕ МОГУ КУПИТИ НА ДАН
ПОЛАСКА
НА ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНОМ
ПУЛТУ
Трг победе 1 - испред Туристичке
организације Вршац

тродневног мандата новог градоначелника
Винка Лозића.Избор за мис ћемо
организовати уз велики број награда и уз
велики број спонзора који су се одазвали
нашој молби. Биће вредних награда попут
оне које је донирала Златара Берић, Вин вин
дарује мобилни апарат...

и винарија из региона.
- Званично са активностима крећемо
у петак у 17:30 часова где ћемо отворити
изложбу “Грожђе, воће и вино”, која прати
ову манифестацију а која ће се ове године
одржати у холу Градске куће. За овај догађај
припремили смо и ексклузивну брошуру о

Све је спремно за спектакл: Јулкица Митрашиновић
Интресовање за винску улицу од
Градске куће до Хотела је изузетно велико,
наглашава Јулкица Митрашиновић.
- Имаћемо 18 винара који ће на
штандовима у винској улици на градском
тргу презентовати своја вина која ће наши
посетиоци моћи да дегустирају вина и да
купе.ч У питању су вина како локалних тако

Вршцу и имаћемо њену промоцију, такође
у холу Градске куће. Изложба ће бити
тематска и сви су добродошли да сврате за
време бербе грожђа.
Традиционални грожђебалски коктел
за званичнике манифестације почеће у 19
часова и биће одржан испред Конгресно
музичке дворане. У 20:30 часова почиње
галвни програм на бини уз тамбураше.
- Винко Лозић ће својом беседом
направити увод у званично отварање
манифестације, а након ње градоначелница
Драгана Митровић свечано ће отворити
Грожђебал у присуству гостију из
Покрајинске и Републичке владе и предати
кључ Града Винку Лозићу.
Након тога, око 22 часа почеће концерт
жељка Јоксимовића.
У суботу програм почиње у 8:30 часова
уз директан пренос догађаја са главне бине
у емисији “Жикина шареница” на РТВ Пинк.
- У Програму за децу наступа велики
број наших плесних студија, потом следи
културно- уметнички програм а у вечерњим
часовима своје представљање ће имати и
витезови вина. Суботњи програм затовриће
Харис Џиновић, концертом на главној бини.
Недеља креће са дечјим програмом. У

ЛУНАПАРК И БРЕНЕР ЗА ПЕЧЕЊЕ КОБАСИЦА КОД ГОМЕКСА

ГРОЖЂЕБАЛСКИ РЕЖИМ
САОБРАЋАЈА
У дане Грожђебала биће измењен
режим саобраћаја у појединим
вршачким улицама. Тотално или
делимично затварање биће у следећим
улицама:
- Затварање улице Жарка Зрењанина
(део државног пута 1Б-18), од улице
Стевана Немање до улице Димитрија
Туцовића, у периоду од 12.09.2018. (од
06.00 часова) до 16.09.2018. године (до
24.00 часа)
- Затварање улице Вука Караџића,
од Светосавског трга до улице Ивана
Милутиновића, у периоду од 12.09.2018.
(од 06.00 часова) до 16.09.2018. године
(до 24.00 часа)
- Затварање улице Трг победе у
периоду од 12.09.2018. (од 06.00 часова)
до 16.09.2018. године (до 24.00 часа)
- Затварање улице Светосавски трг у
периоду од 12.09.2018. (од 06.00 часова)
до 16.09.2018. године (до 24.00 часа)
- Затварање улице Гаврила Принципа,
од улице Вука Караџића до улице Васка
Попе, у периоду од 12. 09. 2018. (од 06.00
часова) до 16.09.2018. године (до 24.00
часа)
- Затварање улице Стеријина, од
улице Анђе Ранковић до улице Васка
Попе, у периоду од 12.09.2018. (од 06.00
часова) до 16.09.2018. године (до 24.00
часа)
- Затварање улице Дворска, од Трга
Николе Пашића до улице Стевана
Немање, у периоду од 12.09.2018. (од
06.00 часова) до 16.09.2018. године (до
24.00 часа)
- Затварање улице Змај Јовина, од
улице Светозара Милетића до улице
Трг Светог Теодора Вршачког, у периоду
од 12.09.2018. (од 06.00 часова) до
16.09.2018. године (до 24.00 часа)
- Затварање улице Трг Светог Теодора
Вршачког, од улице Змај Јовина до улице
Синђелићева, у периоду од 12.09.2018.
(од 06.00 часова) до 16.09.2018. године
(до 24.00 часа)
- Затварање улице Синђелићева, од
улице Кумановска до улице Патријарха
Рајачића, у периоду од 12.09.2018. (од
06.00 часова) до 16.09.2018. године (до
24.00 часа)
- Затварање улице Кумановска,
од улице Милоша Обилића до улице
Синђелићева, у периоду од 12.09.2018.
(од 06.00 часова) до 16.09.2018. године
(до 24.00 часа)

Омиљено место деце и омладине у време Грожђебала је лунапарк. Новитет
у односу на претходне године је његова нова локација. Са паркинга Хотела
Србија, луна парк је премештен на Светосавски трг, између Гомекса и рок
кафеа “Чађава фуруна”. У непосредној близи, иза Гомекса, биће стациониран
и бренер за печење кобасица.
9 часова на великој бини почиње Дечији
маскембал. У 12 часова је у центру града
традиционални Вршачки карневал који ће
имати око 20 карневалских група које ће
проћи центром града. Након тога следи
наградна игра “Грожђе из авиона” у 14
часова.
- Захваљујући нашим угоститељима
и привредницима обезбеђен је велики
број награда које ће се наћи у тим
падобранчићима и свако ко га буде ухватио
добиће неку робну награду.
Програм за децу биће настављен на
великој бини наступом младе јутјуб звезде
Ане Лазаревић која ће представити њена
два хита.
У 15 часова на великој бини представиће

се културно - уметничка друштва из Вршца и
околине. У 19 часова се предвиђа затварање
манифестације и концерти Адила и Жељка
Васића.
Б.Ј.

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”
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ГРАД ВРШАЦ СЕ ПРИКЉУЧИО ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

ПАРКИНГ ТОКОМ ГРОЖЂЕБАЛА У ДОБРОТВОРНЕ СВРХЕ

Град Вршац се прикључио
хуманитарној
акцији
прикупљања
новца
за
лечење девојчице Магдалене
Марковић из Уљме коју очекује
операција срца у Лондону
и дечака Андрије Рашајског
из Вршца који се опоравља
од операције тумора бутне
кости. Због повећане потребе
за додатним паркинг местима
током трајања манифестације
Дани бербе грожђа, Градско
веће дало је сагласност на

предлог одлуке о коришћењу
и наплати паркинга на
простору старе зелене пијаце
и код угоститељског објекта
Стари Млин у улици Ђуре
Даничића, а новац прикупљен
од наплате биће дониран у
хуманитарне сврхе.
На
иницијативу
Канцеларије за младе града
Вршца, сав приход од наплате
поменутих
паркиралишта
биће дониран за лечење
ове деце. Цена паркирања

износиће 200 динара (са ПДВом) у виду дневне карте, што
значи да се паркиралиште
неће наплаћивати по сату,
већ само улаз, без обзира на
време коришћења паркинг
места.
План је да ова акција
постане традиција и да се
сваке године приход од
паркирања у време трајања
Грожђебала,
донира
у
хуманитарне сврхе.

БИРА СЕ НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ВРШАЧКО СЕЛО

СТАРОСТ СТАНОВНИШТВА И НЕДОСТАТАК НОВЦА НАЈВЕЋЕ
ПРЕПРЕКЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ МАЛОГ ЖАМА

Удружење грађана „Село плус“ у
партнерству са Градом, Туристичком
организацијом Вршца и Јавним
комуналним
предузећем „Други
октобар“ покренуло је конкурс
за избор најуређенијег вршачког
села. Током септембра комисија ће
обићи сва вршачка села и оценити
уређеност јавних површина, простора
око школа, вртића, цркви и гробаља,
као и активности месних заједница
и пословни амбијент села. Села су
подељена у две категорије, на она
са више и она са мање од хиљаду
становника. Ипак, у малим селима
наводе да су суочени са многим
специфичним проблемима, попут
недостатка младог становништа и
великог броја напуштених кућа, што
им у великој мери отежава бригу о
уређењу села.
- Одустали смо од конкурса јер
нисмо имали средстава. Осим тога,
људи су заузети, у току је жетва и берба
кукуруза – објашњава Далибор Згрђа,
председник Савета МЗ Мали Жам и
додаје да се ово село редовно чисти
и да се мештани труде да га одржавају
најбоље што могу, али да месна
заједница не располаже ни радном

снагом ни финансијским средствима
потребним да се уређеност села
доведе до нивоа потребног за овај
конкурс.
- У Малом Жаму има много
напуштених кућа које су обрасле

у коров, а ми немамо средстава да
ангажујемо људе, немамо чиме да
косимо, немамо ништа од потребне
опреме. Конкурс је лепо осмишљен,
али без новца, он нема много смисла
– закључује Згрђа.

МАЛИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ У ИЗБИШТУ

СЕЛО НАРОДНИХ ХЕРОЈА

Избиште је село Народних хероја из Другог светског
рата : Жарка Зрењанина, Анђе Ранковић, Исе Јовановића,
али и ништа мање по херојству значајних, но мање знаних,
неустрашивих младих људи, који су своје животе уткали
дубоко у темеље наше слободе.
Мали час историје освежио је успомену, старије
подсетио, а млађима дао на знање да су се њихови преци,
сви од реда Избиштани, Страхиња, Реља, Момчило, сестра
Цвета, њихови, отац Милан и мајка Драгина Стефановић,
браћа Пера и Драга, сестра Јасмина, родитељи Влада
и Милева Ацкета, Сава Кнежевић, Станислав Ивков,
Сава Влашкић и Тот Јошка Фриц, храбро супротставили
Хитлеровој фашистичкој солдатески инстаалираној на
територији Баната, Србије и Југославије. Њихова имена
су уклесана на спомен обележје у центру села, а уз њих су
и имена мештана страдалих у немачком заробљеништву
, као и имена обешених и стрељаних избиштана, широм
окупиране Србије, укупно њих 51.
Венце су положили представници Месне заједнице
Избишта ,предвођени предсеником Милунов Милошем,
његовом заменицом, госпођом Горданом Бељин и
Божидаром Петровим, чланом Савета МЗ, ђаци и
професори основне школе “Жарко Зрењанин”са својим
директором Драгославом Ђурићем.
У име СУБНОР Града Вршца, венце је положила

делегација, коју су чинили пионирка Тара Живковић,
Славица Фрајтаг, Борика Лазаревић, чланови Одбора
и Драган Шкрбић, подпредседник. Испред споменика
храбрих Избиштана говорили су директор школе
Драгослав Ђурић, који је истакао патриотизам, коме
учимо нашу децу на делима бораца за слободу и бораца
против фашизма, у ова помало чудна времена изумевања
недогођене историје.
Гордана Бељин је истакла да се мора прекинути са

Ни у Парти нису оптимисти, иако
кажу да омладина помаже у уређењу
сеоског парка, центра села, црквене
порте, дворишта школе.
- Село је веома уређено, уредно, нема
смећа, зелене површине се одржавају.
Пре неколико година постигнут је
договор да пољопривредне машине,
возила која нису у возном стању и
грађевински материјал ван сезоне
радова буду склоњени са улица и
јавних површина, и мештани се тога
придржавају. Међутим, Парта не
задовољава у потпуности све услове
конкурса јер не постоји ниједна
манифестација, спортско друштво
нити удружење у селу. Сувише смо
мали да бисмо могли да се носимо
са великим селима – сматра Милош
Маринковић, председник Савета МЗ
Парта.
Награде би ипак свима добро
дошле. Организатори такмичења
су уз помоћ спонзора за победнике
на конкурсу обезбедили трактор
косилице, тримере за одржавање
зелених површина и зеленило у
вредности од 50.000, односно 30.000
динара.
Т.С.

прекрајањем историје и да наша деца морају знати ко се
борио за њихову слободу, што ово спомен знамење јасно
доказује.
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР Града Вршца,
говорио је пред више од стотину присутих ђака, професора,
мештана Избишта и чланова СУБНОР-а о значају борбе за
слободу, борбе против фашизма у Другом светском рату, о
организованом отпору окупатору у Банату , који је Адолф
Хитлер прогласио немачком територијом и присајединио
Трећем рајху. Нагласио је да је предводник и организатор
те борбе био неустрашиви учитељ , Жарко Зрењанин,
рођени Избиштанин, организатор Јужнобанатског
партизанског одреда и водећи антифашиста свога
времена, који је у неравноправној борби изгубио свој
живот и дао неизмеран допринос нашој данашњој
слободи. Истакао је и имена свих страдалих у тој борби,
додавши да су погинули за слободу, не питајући и не
тражећи ништа за узврат и позвао ђаке да чувају и негују
успомену на своје храбре претке.
Месни Парох , служио је помен пострадалим мештанима
код спомен обележја. Након свечаности у центру села,
сви учесници положили су спомен венчић на родну кућу,
васпитача и непокелебљивог борца против фашизма, од
нациста прозваног “Црвени генерал”, Жарка Зрењанина
Уче, управо на дан његовог рођења , 11.09.1902. године
Ђаци основне школе, засадили су неколико стабала
испред родне куће Жарка Зрењанина, у оквиру сталне
акције СУБНОР Вршац, на подизању Паркова мира и
слободе .
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АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, ПЕСНИК:

А

„ПОЕЗИЈА ЈЕ КАО ПАНК,
НИКАДА НЕЋЕ УМРЕТИ“

лександар Јовановић (1985) аутор је песничке књиге
„Пожуда као узбуна“, објављене 2016. године у издању
Књижевне општине Вршац, чијег је Управног одбора
Александар члан и која је, како каже, у великој мери имала
утицаја на његов ауторски развој. Поезију и прозу пише од
детињства, а објављује је од 2009. године. Након студија права
вратио се у родни Вршац и данас је запослен у Републичком
геодетском заводу. Опробао се у новинарству, аматерски се
бавио глумом, филмом, тенисом, стрељаштвом... Председник
је и један од оснивача Удружења љубитеља старина „Феликс
Милекер“, заљубљеник и поштовалац Вршца и његове богате
историје.

- Рођени сам Вршчанин, али само татина мајка мисија. Богатство живота и јесте у томе, да се не
је Банаћанка. Подељен сам између Шумадије, нагура све у један колосек, већ да човек мало и
одакле је деда са татине стране, из Тополе, и промени дестинацију.
источне Србије, односно Књажевца, одакле
Завршити право не значи исто што и бити
су мамини родитељи. Покупио сам од сваке у правосуђу, адвокатури, суду... Мислим да је
енергије понешто, чини ми се да је то добар право прави позив и начин да човек преко једне
спој. Из породице је потекла и љубав према добре основе себе пусти и у другим правцима.
књижевости. Моја нана Симеонка Лазаревић, Што се тиче споја права и књижевности, више
мамина мама, предавала је француски и била је примера: Лаза Костић, Милан Ракић, међу
велики читалац. Преносила ми је
савременицима Синиша Павић
ту љубав још у раном детињству.
и тако даље... То су можда
КРСТ
Моја породица је породица
и најоствареније личности
просветара и правника, у њој се
наше културе. Они су успели
много читало. Моја мајка Душица
да пронађу праву равнотежу
Угризла ме мисао
Лазаревић Јовановић, имала је
између
струке,
љубави,
Она и ноћ
плодну каријеру у правосуђу,
друштвене
активности
и
И све три
отац Зоран Јовановић посветио је
испољавања на различитим
радни век винарству и Вршачким
пољима.
Низ вену
виноградима, као и његов отац.
Члан сте Управног одбора
Кроз прст
Нана је предавала француски
Књижевне општине Вршац.
језик, баба са татине стране
Колику улогу је КОВ одиграо
Моје име
била је учитељица, а мамин
у формирању вас као
Корен
отац је предавао историју, био је
књижевника?
дугогодишњи успешни директор
- Прелепо је задужење
И крст
Основне школе „Вук Караџић“, а
бити део породице КОВ-а који
Тмина има
иначе је имао и успешну спортску
је симбол Вршца и симбол
Свог Хајдук Вељка
каријеру, отварао је и стадион
књижевности и нарочито
у Вршцу после рата. Као дете Па крв мастило мења поезије у нашој земљи. КОВ
сам учествовао на литерарним
је очувао и кредибилитет и
Поврх чела
такмичењима, у основној школи
препознатљивост. Једно од
Са пера на папир
сам на савезном такмичењу
највећих задовољстава у КОВ-у
заузео друго место освојивши
било ми је што сам упознао
Моје
име
Змајеву награду. Ствари су, саме
Петру Крдуа и то познанство
Корен
по себи, ишле у правцу који је
ми је пуно тога донело и пуно
одредио да почнем да пишем.
ми помогло да напуним једра
И крст
Завршили сте Правни
јаким ветром за даље, што се
факултет. Да ли је то необичан
тиче ауторског рада. Велико
Страствени
пир
спој?
ми је задовољство и да данас
Топот дивљих коња сарађујем са Драшком Ређепом,
- Није. Преиспитивао сам се и
када сам већ почео да студирам.
који је и рецензент моје књиге,
За слабине додир
Схватио сам да је право било
а који ми је постао и велики
Успон, жеђ и уздах
више него права одлука јер је то
пријатељ. Велика је привилегија
Својеглави
хир
био најбољи начин да обухватим
када вам је Драшко Ређеп
Склад, врх и удах
све оно што ме занима.
пријатељ, рецензент и даје вам
Прерија и мир
Замишљао сам да је право
подршку за даље писање.
нешто што не ограничава, не
Ваша прва књига „Пожуда
Пркос и пест
усмерава човека у предвидљиву
као узбуна“ објављена је
будућност. Право је краљ
крајем 2016. године.
Моје име
друштвених наука и омогућава
- Изашла је за Сајам књига
Корен
човеку да се остварује на више
2016. године, где је имала и
поља, што је мени и дан данас
прву промоцију. У Београду
И крст
је имала неколико значајних
представљања, представљена је у Темишвару,
на Данима српске културе, у Вршцу сам имао
самосталну промоцију у Градском музеју на
прослави 45. годишњице КОВ-а, што је било
велико задовољство и симболика, да своју
књигу презентујем на јубилеј моје куће. Књига
је била на неким међународним фестивалима
поезије, као што је „Орфеј на Дунаву“, где сам и
награђен, промовисана је у Новом Саду на Сајму
књига, затим у Градској библиотеци Новог Сада.
Неке промоције тек треба да се догоде... Било ми
је значајно искуство да могу да говорим о свом
првенцу.

Пишем и прозу у краћој форми. Ову књигу
поезије отвара један прозни текст „Добра ноћ,
летачу“. Књига јесте, како је и Петру Крду навијао
да буде, моја лична карта. Драшко Ређеп ми
је пак саветовао да се много не задржавам
око ње, говорећи да се свака књига исправља
оном следећом. Схватио сам да је најбољи пут
напретка завршити једну фазу у којој се човек
налази, не дотеривати је много јер то је тај човек
у том тренутку, а потом надограђивати себе
нечим новим што човек ствара и што ће рећи
нешто ново о њему.
Тренутно припремате и другу књигу?
- Она се надовезала на успех са првом
књигом. „Пожуда као узбуна“ је успела да прође
откуп књига који је организовало Министарство
културе, што се ретко дешава са првом књигом
и то младог аутора. Задовољство ми је да има

стварност није довољна. Нешто ново хоћу да
проживим кроз поезију која даје невероватну
слободу и још један, паралелни универзум до
ког се долази.
Шта вас инспирише? Какву поезију
пишете?
- Свакодневица и тренутак. Тренутак је
највећа инспирација, како год човек покушао да
га дефинише. Слобода, један ноћни мотив, алтер
его у једном доживљају ноћи и једног света у
коме се левитира између сна и јаве. То је поезија
у којој се човек бави критиком, буни се против
окружења, али описује себе и бори се за светлост.
Увек су ме учили да будем окренут светлијој
страни улице. Као што је говорио Миодраг
Павловић, то је константан пут у светлост, и то
док сунце понире у подземље. Дакле, то је начин
да се пронађе светлост живота, ведрина, која ће

примерака који су отишли и преко океана.
Књига путује. Ту сам се уверио да дело писца
када се објави, живи неки свој живот, у другим
домовима и другим очима, са туђим утисцима.
У првој књизи су се сабирали рукописи
из дужег временског периода, готово све
те песме и прозни текст објављени су у
различитим зборницима, у „Књижевним
новинама“, „Ковинама“, зборницима различитих
манифестација у најразличитијим градовима.
Оне су биле резултат различитих фаза и
различитих раздобља, оне су доказ књижевног и
поетског развоја кроз године. Варирају по форми
и по садржини, па и по зрелости на крају крајева,
али су одраз мојих почетака и континуираног
развоја.
Колико ће се друга књига разликовати од
прве?
- Мислим да се друга књига доста наслања
на прву. Има сегмената који се понављају, који
се могу препознати у рецензији Драшка Ређепа,
али то је једно ауторско истраживање, дуго
путовање на крај ноћи, и начин да живиш још
један живот у литерарном свету. Мислим да
то одговара на питање зашто пишем – јер ми

бити мотив и покретачки мотор за све подухвате
у животу и та испуњеност нема цену.
Ослоњен сам на рок поезију. Рок поезија
ме испуњава. Неке смернице у животу које
сам наследио и које следим, а које се тичу
постулата – бити свој, независтан, кад пишеш
поезију, писати своју химну слободе, то је некако
најбоље објашњење како се борити данас
против затрованости медија, јавног простора,
културе, сачувати себе и не дозволити да те носи
инерција и оно што је тренутно и пролазно.
Има ту и доста поезије у прози. Наклоњен
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сам краћим формама. Петру Крду је говорио
да прозни писац тешко постаје добар песник,
али да добар песник постаје по правилу веома
добар прозни писац.
Који су аутори утицали на вас?
- Различити аутори су ме испуњавали сходно
њиховом делу. Почевши од богатог живота
Лазе Костића, испуњености на више страна,
једног немира духа, личности и стваралаштва
његовог које јесте путовање, преко луцидности
и духовитости Моме Капора, до ангажованости
Добрице Ћосића. Затим су ту сјајна поезија
Јаниса Рицоса, кога сам упознао баш преко
издања КОВ-а, Синиша Ковачевић, Душко
Ковачевић... То су неки ствараоци који ме
непрекидно инспиришу.
Како видите позицију поезије у нашој
култури данас?
- Поезија је некомерцијални вид
књижевности, али са друге стране, на
фестивалима поезије сам се уверио да људи
масовно желе да се изразе кроз стих. Поезија ће
увек имати узвишено место у култури. Са друге
стране, тренутна ситуација у нашој култури
је веома сива и не мења се већ дуго. У нашој
земљи практично само две куће се озбиљно
баве поезијом, КОВ и Повеља из Краљева. Они
афирмишу и младе песнике који имају шта
да кажу, а и непрекидно подсећају на велике
ауторе, као што је то КОВ урадио рецимо са
књигом Марте Фрајнд о Лази Костићу, која је
једна од наших последњих издања, и као што
је Повеља рецимо афирмисала Чарлса Симића
са новим издањем његове поезије. Култури се
непрекидно даје мало простора и она је жртва
у свим временима, али она је и начин да се
опстане.
Какво је стање у савременој домаћој
поезији?
- Тенденција је враћања на класичну
поезију. Сведоци смо новог живота Мике
Антића, преко фејсбука, цитата на интернету и
друштвеним мрежама. То је доказ да је поезија
жива. Као ни панк, ни поезија никад неће бити
мртва. Али то је и доказ да класична поезија и
класична књижевност влада. Види се то и на
примеру Милоша Црњанског, чија је „Књига
о Микеланђелу“ дуго година најпродаваније
издање КОВ-а на сајмовима. То је нешто чему се
непрекидно враћамо. Али, има се утисак да се
мало тога помера напред. Милена Марковић је
један од ретких случајева савремених песника
које заиста треба прочитати. Има помака и што
се тиче неког новог израза, али тај помак се
своди на један узак круг појединаца.
Шта су нове технологије донеле
књижевности?
- Момо Капор је говорио: „Ми никад нисмо
знали енглески, али смо путовали свуда по
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свету“. Данас има много више, условно речено
„писаца“, али сумњам да се више чита. То је у
ствари један конгломерат, једно море којечега,
где свако мисли да може да изрази своје
мишљење и буде релевантан у том неком лажно
виртуелном свету, где реч нема праву тежину,
нарочито не ону коју ствара књижевност.
Зато човек мора да прави селекцију и да буде
способан да мимоиђе огромну хрпу понуђеног

садржаја. Блог је савремени начин изражавања
и њега подржавам као нову књижевну форму.
Многи су ме питали зашто се не изражавам и на
неком блогу, што није искључено за убудуће, али
мислим да је ипак потребно, нарочито за младог
писца, на почетку се легитимисати књигом, а
потом то надоградити различитим видовима
књижевног израза.
Неизоставан начин доживљаја поезије је
не само читањем, него и наступом, начином
на који аутор преноси своје дело наступајући
и говорећи га гласно. То је непревазиђена

вредност и сатисфакција која је немерљива,
доживети своје дело на себи својствен начин
и моћи дати други угао гледања у односу на
читање. Велика је штета када имамо добро
написану поезију која се не говори на прави
начин, или обрнуто.
Један сте од оснивача и председник
Удружења „Феликс Милекер“. Који је био
ваш лични мотив за оснивање оваквог
удружења?
- Један од мотива је био да се неколицина
нас, након повратка са студија у свој родни град,
посвети Вршцу, његовој култури и историји,
тако што ће објединити своје идеје у оквиру
удружења. Мени је циљ био да укажемо на неке
сегменте историје и културе града, околине, и
уопште на битне сегменте националне културе,
да бисмо у тренутку када се народ гуши у
мору информација, вести, ријалити програма,
заглушујућих политичких наступа, открили
нешто ново о себи, о својим коренима, како би
рекао Ћосић, и да будемо свесни где живимо.
Много је тога у данашњем времену на шта се
можемо пожалити, али зашто не истаћи оно што
заиста јесте био Вршац и одакле смо поникли? Ти
корени су слатко задужење које даје и обавезу и
задовољство да се бавимо тиме.

Колико Вршчани знају о историји Вршца
и колико је Удружење допринело да се нека
знања прошире?
- Допринело је, интересовање је велико,
Вршчани имају осећај за свој град. Када смо
имали госте из неколико европских земаља
у нашем граду, представили смо оно чиме се
бавимо, на тај начин смо промовисали наш град
и културу наше земље. То је начин да се изађе
из оквира и буде занимљив и интересантан и
Вршчанима и публици ван Вршца. Захваљујући
друштвеним мрежама, присутни смо и прате
нас људи и из иностранства, бивши Вршчани.
Доприносе неким информацијама, сећањима,
пратећи нашу страницу Стари Вршац на
фејсбуку. На тај начин обогаћујемо рад
Удружења, подстичемо Вршчане да се укључе, да
то буде заједничка мисија, не само нас који смо у
најужем језгру и који смо ту активни константно
последње четири године, него и оних који нас
прате и који су нам подршка.
Шта вас лично највише фасцинира у
историји Вршца?
- Посветио сам неке сегменте у историји
Вршца одређеним темама које смо обрађивали.
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То је рецимо изложба „Кафански живот старог
Вршца“, „Архитектура некад и сад“, изложба
посвећена Вршачком брегу, мултимедијално
вече посвећено стогодишњици Великог рата.
Ове године је стогодишњица ослобођења
Вршца у Првом светском рату, што је један од
најлепших сегмената у историји града. Потом
је уследио један период који је изузетно богат
и плодан у историји града, период између два
рата. Увек ме је фасцинирало колико је Стерија
био испред свог времена, иако га Вршчани нису
волели јер је био критичан према њима, али је
остао симбол града. Тако ме инспирише и Васко
Попа, који је такође свој Вршац понео на друге
меридијане, високо се попео и увек свој град
носио испод капута. Важан ми је позоришни
живот Вршца. Одрастао сам у позоришту и увек
посећивао „Вршачку позоришну јесен“, сегмент
једне наше изложбе био је посвећен Народном
позоришту „Стерија“ и глумцима првацима тог
позоришта – Ивану Вукову, Томиславу Пејчићу,

Ради Ђуричин и осталима.
Бавили сте се и новинарством?
- Почео сам да се бавим новинарством још
у гимназији, почели да се окупљамо у оквиру
новинарске секције која нам је пружила пуно
дечије слободе, радости и креативности и
простора да стварамо а да то буде видљиво.
Радио сам за „Гимназијалац“, а потом сам био
ангажован у оквиру Новинарске школе у Новом
Саду, што је било врло интересантно искуство,
нарочито што се у тај боравак уклопио и један
од првих Егзита. На позив Миленка Гвоздића,
наставио сам да се бавим новинарством у
Радио Импулсу, објавио неколико текстова за
часопис „Неон“, а потом сам на студијама писао
за један од најзначајнијих студентских часописа
„Правник“. „Правник“ се заиста бавио значајним
темама, били смо врло критични и оштри, па смо
врло брзо били и угашени.
Какве су вам амбиције у књижевности?
- Има једна мисао која каже да у суштини,
срљањем у будућност и сталним прескакањем
садашњости, само губимо себе. Не желим да се

оптерећујем далекосежним плановима. Видим
да све иде својим током, како би требало. Чак ме
изненађује колико све има леп след. Некако је
то благослов који долази уживањем у тренутку,
садашношћу испуњеном оним што волим и
остваривањем себе на више поља, што ми је увек
била мисија. Увек сам желео да ускладим оно
што радим и стварам са породичним животом и
оним стварањем живота са блиским особама и
то ми даје пуноћу у животу коју сад имам.
Т.С.
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ

СВЕМИРСКЕ ЗАВРЗЛАМЕ

1. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман

КАНДИДАТ ЗА АСТРОНАУТА
ОДУСТАО ОД ОБУКЕ
Роб Кулин (лево), одустао од обуке за лет у свемир; Џон Левелин (десно), одустао од обуке давне 1968. године (Фото Википедија)
Роб Кулин, кандидат за астронаута
на обуци у Наси, други је човек који је у
последњих 50 година напустио програм
обучавања астронаута за лет у свемир.
Како је пренео АП, Кулин је недавно
одлучио да прекине обуку у Свемирском
центру „Џонсон” у Хјустону. Портпарол Насе,
Бренди Дин, објаснила je да је Кулин одустао
од обуке из личних разлога које свемирска
агенција не може да коментарише због
закона о заштити приватности. Занимљиво
је да се од 1968. године ништа слично није
десило. Селекција за почетак обуке за
астронаута веома је детаљна и од хиљаде
кандидата свега неколико њих задовољи
потребне критеријуме.
Кулин, који је дошао са Аљаске, завршио
је мастер студије из области проучавања
материјала и докторат у инжењерству.
На Аљасци се годинама бавио
комерцијалним ловом рибе, као и бушењем
леда на Антарктику.

ПРОНАЛАСЦИ

Хлеб
је
вероватно
најпопуларнија намирница
која
се
свакодневно
користи у исхрани на свим
континентима наше планете.
Тешко је замислити оброк
без хлеба, а захваљујући
модерној
технологији
и
вештим пекарским рукама
данас постоји на хиљаде
врста печеног хлебног теста.

Донедавно је радио као виши менаџер
за праћење поузданости летова у Спејс Икс
центру, све док није изабран међу 18.300
кандидата да буде један од 12 чланова
Насине класе астронаута 2017.
У Спејс Икс центру радио је на ракети
„Фалкон 9” која би требало да превезе
астронауте до Међународне свемирске
станице.
Обука кандидата за астронаута је
веома захтевна и подразумева обуку у
разним областима почевши од роњења до
учења руског језика и система за летење у
свемирском броду. Осим тога, кандидати
морају да прођу комплетну војну обуку која
подразумева преживљавање у води, као
и роњење на дах да би лакше могли да се
снађу током лета у свемир.
Да би кандидат постао астронаут мора
да прође комплетну обуку и све симулације
рада и кретања на Међународној свемирској
станици пре него што добије шансу да

полети на свемирски задатак.
Роберт Перлман, свемирски историчар,
истакао је да је 1968. године одустао од
обуке још један астронаут, хемичар Џон
Ливелин јер је сматрао да не напредује
довољно брзо у обуци за летење авионом.
Ипак, нема поузданих података да је
Кулин одустао од обуке због неадекватне
квалификованости
или
недовољне
способности да изврши све задатке током
обуке.
Астронаути који прођу обуку обично
чекају годинама на први лет у свемир, док
неки никад ни не полете.
Званичници Насе кажу да неће довести
новог кандидата на Кулиново место.
Осталих 11 чланова класе 2017. и даље
су на обуци, док 39 активних астронаута
и даље чека да буде ангажовано у некој
од мисија.
Извор: Политика

2. Кофер из Берлина, Јелена Бачић
Алимпић
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик
Бакман
4. Солунска 28, Др Неле Карајлић
5. Душанова клетва, Вања Булић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Вежбај мозак: књига мозгалица 1,
Група аутора

2. Откачена школа, Група аутора
3. Мождано разгибавање за паметну
децу, Грпа аутора
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми
5. Генијалне идеје (углавном) – Том Гејтс,
Лиз Пишон

ХЛЕБ ИЗ ДРЕВНОГ ЕГИПТА
Први пекари, према неким
историјским подацима, били
су древни Египћани. Они су,
по свему судећи, познавали
вештину прављења хлеба још
око 3000. године пре нове
ере. Укусно хлебно тесто
Египћани су месили уз помоћ
квасца, а ова намирница је
била обавезна на свечаним
трпезама фараона, али и

у свакодневној исхрани
обичних људи.
Комади
прастарог,
скамењеног
хлеба
проналажени су, заједно
са
златом
и
другим
вредностима,
приликом
археолошких ископавања у
египатским гробницама, што
довољно говори о великом
значају који су Египћани

придавали овој намирници.
И стари Јевреји били су
такође прави мајстори у
прављењу хлеба. Они су,
међутим, месили хлебно
тесто без квасца, па је
печени хлеб био у танким
листовима.
Кулинарске
мајсторије
Египћана
и
Јевреја преношене су у
околне земље, а затим,

најчешће путем трговине, и
у удаљеније државе. Пекари
у другим земљама учили су
вештину прављења хлеба,
али и откривали тајне како да
побољшају укус и улепшају
изглед ове намирнице.
Дуг низ векова хлеб је
припреман искључиво ручно
и печен је у посебним пећима,
а пекаре су биле познате по
посебним облицима хлебног
теста. У веку иза нас почела је
и масовна производња хлеба
у посебним погонима, што
је појефтинило његову цену,
али и утицало на укус ове
намирнице.
Открићем нових врста
брашна, попут интегралног,
пиринчаног,
ражаног
и
других, пекари су се опробали
у прављењу различитих
врста хлеба, па данас постоји
на хиљаде врста пецива које
се разликују по састојцима
и укусу. Иначе, многобројне
земље у свету чувене су по
својим начинима прављења
хлеба. Тако је, на пример,
Мексико
познат
широм
планете по својим тортиљама,
француски хлеб је тражен на
свим континентима, Шкотска
је чувена по својим погачама,
а у Шведској је најтраженији
препечени хлеб од ражи.
Извор: Политика
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ЏАБА ШТО ИМАШ ТАЛЕНАТ АКО НИСИ
ПРОШАО ОБУКУ ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ

Наша ментална хемија није тек
аутострада којом слободно јуре
наше мисли. Возач наших мисли
понекад пробије ограду пута
и направи хаос који називамо
стваралаштвом. Кад доживимо
сопствену духовност, откријемо
странца у себи, а онда, схватимо
да је тај странац исконски
домаћин а ми гости.
Власништво над средствима за
производњу је као кад би пчеле
унајмљивале крила кад крену да
скупљају мед.
Туђе
власништво
над
средствима за производњу је
као кад изгладнелог позовеш на
ручак, а ниси му дао ни тањир
ни есцајг а од њега захтеваш да
поштује бон тон.
Монопол власништва над
средствима
за
производњу
невероватан је доказ шта све
људски ум може да прихвати као
нормално. Могућност да неко
милионима пута буде богатији од
другог, да поседује земљу која би
хранила милионе дефинитивна
је потврда да су ванземаљци
међу нама или да смо ми постали
ванземаљци.
Погонско гориво наших мисли

је хемијски метаболизам који
оставља свој функционални
потпис на свакој мисли.
Уметничка дела су одувек била
суперсонични
информатички

пројектил који руше зидове
рутинског окошталог мишљења и
ослобађају нова искуства.
Уметност
је
одувек
алхемичарска вештина којом

речи, тонове, слике обликујемо
да натерамо свој ум на искуство
нових речи, тонова и слика.
Уметници нису ни знали да су
одувек били прави алхемичари
који информатички код речи,
тонова, слика тако смућкају да
изазивају у уму пародоксалну
стваралачку хемију.
Постоји исти ток стваралачког
протокола уметности, љубави
стваралачког напора, али не и
узимању хемијског опијата.
Уметничко искуство лечи
ожиљке на души. Хемијски
опијати стварају нове ожиљке.
Употреба хемијских опијата је
пречица за пакао, уметност нуди
улаз у стваралачки рај!
Лепота
у
уметности
је
завођење,
посматрање
уметничког дела је мажење,
дејство уметничког дела је
љубавни чин, а задовољство или
катарза награда за поштовање
протокола.
Естетска
правила
су
интуитивно уочене законитост и
функционисање менталне хемије,
много раније него што смо знали
да хемија уопште постоји.

ВРШАЧКА КУЛА

СЛИКА И РЕЧ

Што људи мање читају поезију то више морају
пити бенседине.
Т.Сухецки

Томислав Сухецки

ГРОЖЂЕБАЛСКА ЧАЈАНКА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ПРЕДАВАЊЕ О ВРШАЧКОМ ЧАЈУ

У
оквиру
традиционалне
Грожђебалске чајанке (субота и
недеља, 15. и 16. септембар од 17 до
20 часова) у „Салону код Порте“, Змај
Јовина 16, Вршац, Удружење „Тачка
суретања“ приређује предавање о
„вршачком чају“ професора др Зорана
Максимовића у недељу од 17 часова.
Професор др Зоран Максимовић
рођен је 1968. године у Београду.
Средњу
школу,
природноматематички смер, завршио је у
Вршцу, а септембра 1994. године
дипломирао
на
Фармацеутком
факултету у Београду, на предмету
Фармакогнозија, дипломским радом на
тему „Фармакогнозијско проучавање
беле очајнице (Marrubium vulgare L.,
Lamiaceae)“.

магистрирао је 1998. године, а
докторирао 2004. на истом факултету.
Од 1995. до данас, непрекидно је
укључен у научноистраживачки рад на
Институту за фармакогнозију, најпре у
оквиру пројектне теме „Проучавање
физиолошки
активних
састојака
лековитог, ароматичног и хранљивог
биља Југославије“, затим на пројекту
Министарства науке и заштите животне
средине Републике Србије„Испитивање
лековитог потенцијала самониклих
биљака: морфолошка, хемијска и
фармаколошка
карактеризација“,
а потом и на истоименом пројекту
Министарства науке и технолошког
развоја
Републике
Србије.
Од
2011. године руководи пројектом
технолошког развоја „Морфолошка,

хемијска, фармаколошка и агрономска
карактеризација панонског тимијана
(Thymus pannonicus All., Lamiaceae) са
циљем његове одрживе производње
у интензивном систему ратарења“
и учесник је на пројекту основних
истраживања „Испитивање лековитог
потенцијала биљака: морфолошка,
хемијска
и
фармаколошка
карактеризација“,
које
подржава
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
До сада је објавио више десетина
радова у међународним и домаћим
часописима и једну књигу.
Пријатељ Грожђебалске чајанке
у „Салону код Порте“ је „Small Tree“
компанија из Београда.
Т.С.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У ДОМУ ВОЈСКЕ ПРЕДСТАВЉА

ИЗЛОЖБУ ФОТОГРАФИЈА „ЛИЦА ПЕЧУЈА“

Културни центар Вршац и Мађарски
културни институт „Колегијум Хунгарикум“
Београд, у сарадњи с Центром за
мултикултурални дијалог и регионализам,
организују изложбу фотографија Фокус групе
„Лица Печуја“. Изложба ће бити отворена
данас (у петак, 14. септембра), у 13 часова у
Дому војске, а отвориће је Клара Сентђерђи,
директорка „Колегијум Хунгарикума“.
Вршчани ће изложбу моћи да погледају до 30.
Септембра.
Фокус групу је основао др Ласло Лајос у
пролеће 1977. Године у Печују, у оквирима
Фото клуба Мечек.
„Фотографије Фокуса је карактерисала скоро
филозофска перспектива, која је продирала
од површине ка дубљим слојевима. Нису то
били сушти уметнички снимци: у делима су се
подједнако појавили њихов поглед на свет,
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предосећаји, као и осећај за проблематику.
Редовно се појављују на домаћим и страним
изложбама фотографије. У Печују 2012. Године
је објављено издање на 35. Годишњицу
постојања групе о њиховом раду, под насловом
„Фокус“. Група је у 2013. Години издала књигу
о граду Печују. Створили су дело у којем
нису подредили уметничку фотографију
комерцијалним захтевима“, каже се у најави
изложбе.
У 2015. Години су у Печујској галерији у
изложби великих пропорција приказали лица
града Печуја на 110 фотографија у црно-белој
техници, које су представљале најшире слојеве
представника грађана Печуја. Материјал
изложбе је после објављен и у облику књиге
под насловом „Лица Печуја“.
Т.С.
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ИЗЛОЖБА ФРИЦА РУПРЕХТЕРА ОТВОРЕНА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

У суботу је у згради „Конкордије”
Градског музеја Вршац отворена
самостална изложба слика истакнутог
аустријског
уметника
Фрица
Рупрехтера. На изложби је говорио
аустријски амбасадор Николаус
Лутероти, а о ликовном делу Фрица
Рупрехтера говорили су др историје
уметности и директор бечке Галерије
Кинстлерхаус Петер Заврел и ликовни
критичар Сава Степанов из Новог
Сада.
- Многоструке су везе које спајају
Србију и Аустрију, оне сежу у област
културе, трговине као и размене
на разним нивоима. Ова изложба
је важна и показује комуникацију
између наших земаља – изјавио је
Лутероти и додао да осећа велико
пријатељство два народа и негује
амбицију да то пријатељство и
настави да промовише.
Добродошлицу
многобројним
гостима пожелела је градоначелница
Вршца Драгана Митровић.
- Да је Вршац град културе
сведочи не само данашња изложба
већ и низ догађаја који су за нама, а
надам се да ће Градски музеј Вршац
и у будућности знати да препозна
и представи својим суграђанима
највећа остварења најеминентнијих
уметника широм света – изјавила је
она.
- Фриц Рупрехтер представља
изузетак у аустријској уметности.
Он већ деценијама ради на
продубљивању
уметности
једноставности
мотивисаној
између осталог далекоисточним

Фото: Градски музеј/А.Путник

СТУДИЈА УМЕТНОСТИ ЈЕДНОСТАВНОСТИ

филозофијама. Стога и не изненађује
да практикује уметност јапанског
стрељаштва кјудо. Као и код кјуда,
ни у визуелној уметности му није
битан циљ, већ пут који води до
њега. Тај пут може да се пређе само
заузимањем адекватног става. Свако
дело Фрица Рупрехтера је израз
једног таквог конкретног, свету

примереног става који ништа не
одсликава, ништа не коментарише,
ништа не интерпретира. Дела која
су производ његове уметности, нам,
међутим, отварају одређени простор.
Тај простор је за сада празан и ништа
нам га не објашњава – рекао је Петер
Заврел.
Заврел је додао да Рупрехтер

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

ствара конкретно ,минималистички
и геометријски, истакавши да на
његовим сликама време постаје
појмљиво кроз боје, „јер оне на светлу
мењају свој изглед и увек нам делују
другачије, али никада необичне“.
- У сликарству Фрица Рупрехтера
постоји континуирано, можда чак и
опсесивно, настојање да се оствари
слика која је одвојена од свакодневне
праксе, која поседује пиктуралну
аутономност и пластичку структуру
блиску духовној суштини света
око нас. Дакако, ово сликарство
је засновано на аналитичким и
модернистичким начелима по којима
„уметност има право на засебност,
не да би се издвојила, него да би
својим примером била модел другим
знањима и другим праксама“. Попут
тихог и систематичног посвећеника,
овај уметник често експериментише и
посвећује се истраживању сликарске
површине као материјалне чињенице
и особености коју слика – рекао је
Сава Степанов.
Фриц Рупрехтер је рођен у Матрају,
у источном Тиролу, 1950. године.
Сликарство је студирао у Бечу, а
касније у Гринингену, у Холандији, од
1972. до 1975. године. Провео је пола
године на стручном усавршавању и у
ирском граду Корксу. Учествовао је
на бројним групним и самосталним
изложбама у Аустрији, Немачкој,
Чешкој, Пољској, Италији, Холандији,
Јапану и Србији.
Т.С.

VIN
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У оквиру манифестације „Дани Градске
библиотеке Вршац“ у читаоници Градске
библиотеке постављена је изложба сликара
Емила Сфере „Сан летње банатске ноћи“. За
све који нису били у прилици да погледају
изложбу “Вршачка кула” на својим страницама
представља један њен део, захваљујући
љубазности господина Сфере и залагању
директорке
Градске
библиотеке
Весне
Златичанин.
О Сфериним сликама Сава Степанов је рекао:
- Прича Сферине слике је увек дискретна.
Ако су крила прозора отворена, ако је на зид
ослоњен бицикл, ако су пред кућом разбацане
или заборављене три четири столице... можемо
да наслутимо причу (о госту, о празнику, о
вечери, о тишини итд.). Ако су пред кућом гуске,
живописно јато веселих птица које држе до
себе, прича се продужава, креће ка другом полу
смисла. Свему томе можемо додати раритетан
сликарев таленат у употреби боја и њиховом
пласирању на готово дводимензионалној
илузији куће и „окућнице“, што сваку Сферину
слику чини дражесним артефактом. Понекад је ту пред кућом коњ, понекад голубови,
који динамизују њену причу, подстичући посматрача ових лепих призора да им се
враћају и да их осете и разумеју у складу са својим искуством. Али увек са неком врстом
благог оптимизма и радости постојања.Једнако често и важан објекат на новијим
Сферином сликама су стари креденци, двокрилци
са банковима на којима стоји цвеће, са фиокама
које у унутрашњости сигурно крију читав живот
фамилије (свешчице, оловке, рачуни, старе
фотографије, календари) - један бурни породични
свет, знан сваком оном који је одлазио у село.
Сферина нова слика не тежи да се допадне по сваку
цену, али по њеној иконици и енергији коју собом
носи, изазива у нама неку врсту топле радости.
Радујемо јој се као нечему што нам је блиско и
драго, радујемо се што је том сликом забележен
и сачуван један исконски и стварни свет, који на
наше очи нестаје заувек. Тако се ова ведра прича
са слика сенчи меланхолијом - показујући да сви
добри сликари временом посежу за елегичношћу
као уметничким одговором пролазности.
Емил Сфера дипломирао је на факултету
ликовних уметности у Београду 1994. године
у класи професора Марије Драгојловић и
Славољуба Чворовића. Студијски боравио у Cite
international des arts у Паризу 1996. и 2003. Члан је
УЛУС-а и СУЛУВ-а као групе Светионик.
До сада је приредио 64 самосталне изложбе,
а учествовао на више стотина колективних
предавања. Добитник је две награде октобарског
салона и војвођанске награде за сликарство
„Нађапати Кукац Петер“ за 2010. годину.
Активно се бави и представљањем дечјег
стваралаштва као и педагошким радом.
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17. август 2018. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ÖTVEN ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE A KONRÁD HÁZASPÁR

NEMZETI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20.

Éljenek sokáig!
K
onrád Emma és férje, József ötven éves házassági évfordulójukon adtak
hálát az együtt töltött fél évszázadért a nagybecskereki székesegyházban augusztus 12-én. A
szentmisét mons. Gyuris László
székesegyházi plébános mutat-

50
éve házasok

Szent István király
ünnepe

ta be, s a szentmise végén áldásban részesítette az ünneplőket
családjukkal együtt.
Konrád Emma zenepedagógus, székesegyházi karnagy, az
Emmanuel kamarakórus vezetője volt több évtizeden keresztül. Hivatásában férje, József
mindig feltétel nélkül támogatta. Az egyház javára végzett
önzetlen szolgálatáért Dr. Német László SVD püspök Szent
Gellért-díjjal/emlékéremmel
tüntette ki és köszönte meg
szolgálatát. A plébániaközösség nevében Kovács Oszkár, az
egyháztanács elnöke köszöntötte a Konrád házaspárt, akiknek valamennyi jelenlévő személyesen is kifejezte jókívánKOVÁCS SZÖSZILL
ságait.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

H

»Konrád József és Emma Dr. Német László SVD megyéspüspökkel

LEÁNYTÁBORT SZERVEZTEK NAGYBECSKEREKEN

Kánai menyegzőt ültünk a lehetőségek táborában
A

z első napot az ismerkedésre szántuk, ezért amikor mindenki megérkezett
néhány ismerkedős játékkal
kezdtünk, valamint táncokkal,
majd ismertettük a lányokkal
azt, hogy mit fogunk csinálni
az elkövetkező napokban és
azt is elmondtuk, hogy a tábor
idei témája a kánai menyegző
lesz. Vacsora után megismerkedtünk a várossal és közben
énekeltünk, amit nagyon élveztek. Aznap, amikor haza értünk egy gyors zuhanyzás után
még megnézünk egy rövid kis
videót is, amiben a gyerekek
játszották el a kánai menyegzőn történt eseményeket.
Másnap reggeli tornával indult a nap, majd csoportokra
osztottuk a lányokat és a kánai menyegzővel kapcsolatos
feladatokat adtunk mindegyik

„

2018 augusztustusában
megrendezésre került
Nagybecskereken
a Lánytábor. A
tábor öt napos volt,
vasárnap kezdődött,
36 gyermeket
látott szállásul a
nagybecskereki
leánykollégium, ahová
vasárnap délutántól
érkezhettek a
táborozók

finom csoki golyókkal és kis
kiflikkel. Ezek után szentmisén
vettünk részt majd hazaérve
vacsoráztunk. Akkor elmondtuk a másnapi programot, elmondtuk az evés utáni imát
és néhány segítőkész lánnyal
együtt elmosogattunk.
Következő nap zarándokolni indultunk. Reggeli után
szétosztottuk az uticsomagokat majd útba vettük első megállónkat, Töröktopolyát. Itt egy
szentmisén vettünk részt, utána pedig megtudhattuk azt is,
ez egy Mária kegyhely. Következő megállónk az aracsi pusztatemplom volt. Itt a táborozók meghallgathatták az aracsi pusztatemplom legendáját,
majd ők maguk is hozzájárulhattak a templom újjáépítéséhez azzal, hogy mind egyegy kőre ráztak valamit, majd

haza indultunk, ahol még este
megnéztünk egy jó kis filmet
és mindenki aludni ment ez a
fárasztó nap után.
A következő napon reggeli
után ugyan úgy, ahogy a többi
napon is pontoztuk a gyerekek
szobáit. Pontozás és ebéd között újra szentmisén vettünk
részt, de most a kollégium kápolnájában. Délután újra műhelymunkák voltak, ahol lehetett virágkosarat, pattogatott kukoricából készült fejdíszt, különböző karkötőket,
képeslapokat, meghívókat és
papírvirágokat készíteni. Délután bemutatták a kidolgozott feladatotokat, melyeket
második napon kaptak. Voltak, akik a menyegzőn megjelenő öltözetet mutatták be
és voltak, akik táncokat. Majd
„Ki mit tud?” volt, ahol szin-

étfőn ünnepeljük államalapító Szent István
napját. Ez a nap egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünk, ugyanis 1083-ban
Szent László király ezen
a napon, Nagyboldogaszszony ünnepe utáni első
vasárnap emelte a szentek
sorába első királyunkat. I.
István vagy Szent István,
születési nevén Vajk, a források szerint 969 körül született. Édesapja Géza magyar nagyfejedelem volt,
édesanyja Sarolta az erdélyi
Zombor gyula lánya. István
volt az utolsó magyar nagyfejedelem és az első magyar
király. A keresztény magyar
állam megteremtőj. Első királyunk nemcsak a magyar,
hanem az európai történelem kiemelkedő alakja is
volt egyben.
Már apja, Géza 997-es
halálától magyar fejedelem,
majd 1001első napján, az
akkor érvényes naptár alapján 1000 karácsonyán, történt megkoronázása által
„Isten kegyelméből” Magyarország királya. A magyarok országát, a törzsek
szövetségéből kialakult
nagyfejedelemséget egységes keresztény királysággá
szervezte át. Ez az államalakulat 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt és
a 20. századig fennmaradt.
Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott
törvényekkel kezdődik. Az
államszervezet kiépítésével
párhuzamosan megszer-

»I. István király
vezte a magyar keresztény
egyházat, ezért ő és utódai
viselhették az apostoli király címet. Mumifikálódott
jobb keze, a Szent Jobb jelentős magyar nemzeti és
katolikus ereklye, melyet
minden év augusztus 20-án
a Szent István- bazilikából
körmenetben viszik.
István egész uralkodását
a Kárpát-medence egységének a megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett a
szomszédaival, Gizellával, II.
Henrik bajor herceg lányával, kötött házassága is ezt
a célt szolgálta, és II. (Szent)
Henrik uralkodása alatt ez a
dinasztikus kapcsolat biztosította is a békét a Német-római Birodalommal. A korszak másik nagyhatalmával,
a Bizánci Birodalommal is
békés kapcsolatokra törekedett, ezt támasztja alá, hogy
bizánci szövetségben részt
vett egy 1018-as bolgárok elleni hadjáratban.

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME SZERVEZÉSÉBEN
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG MUZSLYÁN
Hétfőn, augusztus 20-án, a Muzslai
Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület szervezésében Szent
István-napi ünnepségre kerül sor
Muzslyán.
18:00 - koszorúzás Szent
István szobránál (az óvoda előtti
Emlékparkban);
18:30 - szentmise a Szűz Mária
Szent Neve templomban;
19:00 - ünnepi műsor a
templomban;
A szervezők szeretettel várnak
B. T.
mindenkit!

»A muzslyai Szent István szobor

AUGUSZTUS 20.
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG
NAGYBECSKEREKEN

csoportnak, amivel a tábor ideje alatt kellett elkészülniük. A
feladat kiosztása után kaptak
egy kis időt, hogy átgondolják,
átbeszéljék, és esetleg tanácsot
kérjenek a feladatok kapcsán,
majd a napot műhelymunkával
folytattuk. Az előbb említett
csoportok szerint osztottuk be
a lányokat. Voltak, akik bábot
készítettek és voltak olyanok
is, akik a süti sütésben próbálták ki magukat, de olyanok is
voltak, akik az ebéd elkészítésében segítettek. A délután folyamán cseréltek, és akik eddig
a konyhában sürögtek forog-

tak most az udvaron mutatták
be kreativitásukat bábkészítés
közben, a délelőtt bábkészítős
csoport tagjai pedig a konyhában sütöttek egy kis desszertet
a tábornak. A műhelymunkák
után mindenki bemutatta, mit
készített. A bábosok előadást
mutattak be az újonnan elkészült bábokkal – két fajta előadást láthattunk két bábtípussal. Az egyik kézre húzható báb
volt, ezekkel a kánai menyegzőt adták elő; a másik bábokkal
pedig a róka és a holló történetét mutatták be. A sütisek pedig megetették a tábort nagyon

elrejtették a templomban. Ez
után Törökbecsére indultunk
ahol nagyon finom ebéddel
vártak minket. Miután megtöltöttük a hasunkat, hajózással és kis játékkal folytattuk a
napot. A csoportot most kettéosztottuk. Egyik fele a hajóra ment, a másik pedig a szárazon maradt játszani, majd
kb. egy óra múlva cseréltünk.
A vízen egy kicsit lehetett pihenni, nézelődni, élvezni a természetet. A szárazon pedig különböző játékokkal ütöttük el
az időt, ilyen volt a pl. a számháború, Gufi. Törökbecse után

tén mindenki fellépett. Volt,
aki verselt, táncolt és énekelt.
A végén pedig kiosztottuk a díjakat a szobákra és a táborban
megélt példás keresztény magatartásért. Ezek után még egy
kicsit buliztunk, ittunk, ettünk
aztán pedig elmentünk aludni.
Másnap reggeli után öszszecsomagoltak majd lassan
haza indultak. A tábor folyamán a lányok nagyon jól érezték magukat, sok új ismeretre
tettek szert és sok új barátot
szereztek.
NAGYBECSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A nagybecskereki Szent István templomban (Gimnázium templom) 2018.
augusztus 20-án 18.00 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatnak be Szent
István tiszteletére. A szentmisét követően19.00 órai kezdettel a nagybecskereki
Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben kenyérszentelési ünnepséget
szerveznek, melynek során az egyházak képviselői megszentelik-megáldják az
új lisztből készült kenyeret. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

TÁMOGATÁS A MAGYAR TÜKÖRNEK
A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ JÓVOLTÁBÓL
Az ide évben is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásban részesítette
lapunk Magyar Tükör című oldalát. Így a Bethlen Gábor Alapkezelő
ismételten, az előző évekhez hasonlóan ismét hozzájárult, ahhoz, hogy a
Közép-bánáti magyarság zökkenőmentes és naprakész tájékoztatását kapjon
ezen régió mindennapjairól.
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Привредна комора Војводине
у радној посети Паризу
Председник Привредне коморе
Војводине
Бошко
Вучуревић,
боравио је протекле седмице у
радној посети Паризу, у делегацији
Покрајинске владе коју је предводио
председник Игор Мировић. Том
приликом, делегација се састала са
представницима Департмана Вал
Доаз и сенаторима Себастианом
Мераном и Мартом Де Сидрак, где
се разговарало о интензивирању и
проширивању сарадње две регије.
На састанку са представницима
Департмана Вал Доаз дефинисани су
услови за потписивање Споразума
о сарадњи између АП Војводине и
те француске регије, које ће, како је
најављено, бити у новембру. Тиме
ће се стећи услови за успостављање
партнерства у областима привреде,
пољопривреде,
културе
и
образовања.
Том
приликом,
председник
Мировић рекао је да су француске
компаније инвестирале више од
750 милиона евра у покрајини и да
запошљавају 6.000 радника.
„Република Србија и АП Војводина су
поуздани партнери за све облике сарадње,
наша земља је политички стабилна и сви
економски показатељи су позитивни, са
трендом раста“, изјавио је председник
Мировић и додао да је Француска у
врху када су у питању директне стране

инвестиције у АП Војводини.
На састанку са сенаторима

Мераном и Де Сидрак, који је одржан
у Сенату, оцењено је да су историјски

односи два народа добар основ за
продубљивање сарадње.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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/ 217-6826
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. 064/390-6276
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. 062/13309-79
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
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. 065/3355-343
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
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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. 069/86960-13
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. 064/37594-59
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

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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. 063/85245-63
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, тел013/807-809
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел.
013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем стан 35 m², Радничка 4. Тел. 063/87890-67.

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 011/2676826.
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. 063/72-56205 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 дворишни полунамештен стан, без
шпорета и веш машине, слободан од 1. августа.
Тел. 064/157-29-48.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 м2, иза
Педагошке академије, погодан за занатлије,
продавницу или намени по жељи закупца. Тел.
064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у близини
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел.
062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834975.
Издајем нов једноипособан стан у Новом
Београду (Ледине), на дужи период, цена 200 €
плус комуналије. Одлична веза са Београдом и
Земуном. Тел. 065/299-78-01.
Издајем нов једнособан намештен стан на
дужи период, Нови Београд ( Ледине), усељив,
200€ плус струја. Погодно за пар или две
студенткиње. Тел. 065/299-78-01.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.

Издајем ненамештен једнособан
стан. Тел. 069/242-1978.
Издајем намештену гарсоњеру у
Београду,на Карабурми. Тел. 013/834324 и 063/7731-585.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24,
стан 5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.

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 полован очуван пиштољ ЦЗ-762,
тетејац, први власник, само лицима са дозволом.
Цена 100€. Тел. 064/123-17-56
Продајем полован очуван пиштољ ЦЗ-99,дуга
деветка, први власник, само лицима са дозволом.
Цена 200€. Тел. 064/123-17-56
Продајем нову бокс врећу за тренирање
(вишебојна), годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика појачања, дупло дно
(фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел. 064/123-17-56
Продајем пластични спојлер – дефлектор за
кров аутомобила за лакшу вучу ауто приколице
и мању потрошњу горива. Цена 30€. Тел. 064/12317-56
Продајем половну, очувану, комплетну,
оргинал фабричку ауто куку (немачку) од аудиа
100, са електроинсталацијом. Тел. 064/123-17-56
Продајем два половна очувана лимена
поклопца мотора „бубрега“ и предњи лимени
блатобран од Piago vespe Px 200. Тел. 064/12317-56
Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ на чврсто
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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.062-437236
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. 013/837631 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.
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. 060/48309-80 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. 064/28-80347.
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. 060/022-0128
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницу- краљицу
пећи, спаваћу собу са трокрилним шифоњером.
Тел. 833-294 и 061/217-68-26.
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. 061/307-1085.
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. 064/164-1461
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 063/187-1673.
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 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. 061166-702.
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. 062/32-9812.
Продајем пиштољ „Берета“, први власник,
очуван, само лицима са дозволом. Буре за нафту
од 200 л, кровни носач за аутомобил. Тел. 837124.
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.
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. 063/80125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без кабине и
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор,
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел.
063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 л.
дечји креветац са мадрацем 1 постељина гратис.
Тел. 062/600-447 и 826-396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-9247.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42
исправни, бренери за варење, телефони фиксни

3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни кофер,
усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 064/16858-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена 25 €.
Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем цитроен C4, произведен године
2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587 cm³/80
kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао 196.000km,
регистрован. Тел. 062/1175-59-55.
Продајем врата за фијат крому (пасује и за
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-210
и 060/740-12-10.
Косим зелене површине косачицом и
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.
Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством
и пуно љубави. Волим животиње и мислим да су
нам они добри пријатељи. Нећете погрешити
ако их мени поверите. Сат времена 200 динара.
Тел. 013/807-873
Продајем Југо 55, регистрован до октобра,
годиште 2003. у одличном стању, први власник.
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор за југазаставу у врло добром стању. Тел. 064/163-01-18.
На продају фијат пунто 1.2, бензинац, 60 кс,
клима, прва регистрација март 2003, прешао
119.000 км, 5 врат. Тел. 064/26-40-857.
Продајем круњач, круни и меље, електрични.
Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало коришћен
под гаранциојом, лак за коришћење и за
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и
061/609-79-17.
Купујем полице (половне) дрвене и металне,
самостојеће и зидне (висеће). Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210.
Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер оштењени
15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ на
чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, машина
за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10.
Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору.
Тел.061/166-07-02.
Продајем два фикуса, једну шефлеру и два
Адама. Тел. 805-107.
Поклањам лабрадора једногодишњег, црне
длаке. Тел. 064/357-325.
Продајем две звучне кутије, цена 1000, и
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер,
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год.
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел.
063/74-192-34.
Продајем „мали медитеран 333“ цреп,1700
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757.
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица,
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво,
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел.
060/0839-680.
Купујем бетонске стубове од 2,5 и 3м дужине
за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац пут према Румунији, место
звано Црвенка или или потез Суви рит. Тел.
064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/19790-69.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 340, 30. АВГУСТ 1996.

МЕСТА ЗА 900 МАЛИШАНА

Чак и преко лета у 5 установа„Дечјег вртића“ (у шестом су
смештене избеглице) борави између 650 и 700 малишана.
Упис практично траје читаве године, мада је ударан период
од јуна до августа, па и септембар када родитељи након
годишњих одмора на све начине покушавају да се изборе
за место више.
Иако је добро покривен предшколским установама,
места за сву децу нема довољно сазнајемо од Чеде
Маљковића, директора „Дечјег вртића“.
- Ситуација је донекле побољшана након доградње
спрата на објекту „Плави чуперак“ у центру града чиме

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (140)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.
је обезбеђено нових 120 места. Проблем је и недовољан
број васпитача за рад у обданишту где се ради у 12 група
и за сваку недостаје још по један васпитач. Али, то је све
везано за средства, а како је „Вртић“ буџетска установа, ми
се залажемо да се обезбеди бар још шест уместо свих 12
васпитача како би се што боље организовао рад се децом.

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 340, 30. АВГУСТ 1996.

ЉУДСКИ ВЕК ЗА ЖИДОВАР

Почело је прво систематско археолошко истраживање
Жидовара, једног од најважнијих локалитета на подручју
Балкана и југоисточне Европе.
Прва истраживања Жидовара започео је проф. Бранко
Гавела пре пола века, између седамдесетих и осамдесетих
година ово налазиште у више наврата било је предмет
интересовања археолога, а садашње, прво систематско
истраживање, које ће трајати најмање 5 година,
представља трећи живот Жидовара – истакао је академик

Никола Тасић на конференцији за новинаре. Жидовар
је значајно налазиште које захтева практично читав
људски археолошки век, има немерљив значај за подручје
Балкана и југоисточне Европе, и ни једна озбиљна студија
о бронзаном добу не може га мимоићи.
У ископавањима која су трајала током јула и августа
откривени су остаци насеља из млађег бронзаног доба,
бројне керамичке посуде, животињске кости, метални
накит... Није још утврђено да ли су у њему живели Дачани
или Скордисци и да ли је било утврђено или не.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Можда је презао од изјаве
осуђеног
Станиммировића,
којом је откривена свеза
између српског устанка и бечке
реакције? Или је још тада добио
миг од вођа реакције? – То још
ни данас није извесно.
Али после неколико дана,
кад је вршачки логор појачан
са 1. батаљоном Маријашијеве
и са 4 компаније Живковићеве
регементе, Бломберг се није
могао више изговарати са
маленом силом своје војске,
као што је чинио до сада, већ,
попуштајући
наваљивању,
умашира у Границу. Но ни
ово му није прибавило већег
поверења, и ако су похватани
неки агитатори, а кордунска
линија на Дунаву делимично
обновљена. С тога пред своју
војску, која је већином држала
уз Мађаре, управи грофа
Естерхазија у Вршцу, а собом
узме само странце, који нису
били толико заинтресовани
овим ратом, т.ј. чешке улане
и 4 компаније Живковићевих
пешака. Осим тога, добио је
предлог Белоцрквана и понуду
осталих народних
гарда у
вршачком логору, да се њему
придруже, и није дозволио
мајору Асботу, да са својом
народном гардом уђе у Границу.
Његово држање свршило се
тиме, што је доцније отворено
прешао противницима.
Како Бломберг није пробао
све могуће користи ове победе,
она не имађаше никаквих
даљних сљеди, осим што је
Вршац ослобођен а Бела Црква
оснажена. Отуда је наскоро
нестало њезиног дејства и већ
крајем јула Срби су се изнова

стали прикупљати у Врачевгај
да поново узнемирују Белу
Цркву. Но 1. августа послато
је из Вршца у Белу Цркву,
под командом потпуковника
Живковићеве
регементе,
Le
Gay-a,
4
компаније
Живковићеве и 2 компаније
Рукавинине пешадије заједно
са 2 ескадрона коњаника. Ова

војска уништила је идућег дана
устанички логор у Локви. Кад је
после неколико дана Le Gay са
својом убојном силом позват
натраг, Белоцрквани су опет
остављени били сами себи,
отуда је онај део Белоцрквана,
који није био способан за
оружје, дошао с војском у
Вршац.
Не знамо ког баш дана, али
крајем јула букне пожар у
кутричкој улици у кући столара
Гербера. Потпомогнут жегом и
снажним ветром, пожар овај
сагорео је за по часа 28 кућа у
Чукурмали 1).
Месец август не беше баш
значајан. Вршац је био на миру,
јер после битке од 11. јуна

1)Chr. Baumann´sche Aufyeichnungen, str. 29.
2)Die serbische Bewegung in Südnngarn, Berlin, 1851.,str. 171,172.

распрштао се је алибунарски
логор. Па ипак прилике у Вршцу
нису биле баш најредовније.
Од 5. јуна па до 5. септембра
магистрат није одржао ни једну
седницу. Делатност магистрата
јако беше олабавила тадањим
приликама. Отуда сва извешћа
из овог времена говоре само
о томе, како је вршачки логор
помагао Белу Цркву. Покрај
личне храбрости Белоцрквана,
ова помоћ, и ако је Бломберг
није баш енергично изводио,
а понекад је чак и спречавао,
млого је допринела, те су
Белоцрквани сачували своју
постојбину од нападаја српског
2).
19. августа дошла је из
Беле Цркве вест о једном
јаком нападају на варош, којој
је истом дан пре отишла у
помоћ једна мала компанија
вршачких гардиста и неколико
топџија. На молбу Белоцрквана,
који су донели овај глас,
Бломберг с једним одељењем
улана упути се у Белу Цркву.
Да је пошао био с озбиљном
намером, он би стигао тамо
још за време битке, али он је
застао испред Беле Цркве,
командујући својој војсци
одмор, ма да је разговетно чуо
бомбардање, и мада је битка
још пуна 3 часа беснила. Кад
је стигао у Белу Цркву, баш је
био одбијен нападај, но он
ни сада не даје својој војсци
да погони непријатеља. Чим
се Бломберг појавио, Срби
се брзо повукоше натраг. У
вече дођеше са Дамаскином
још 2 компаније Рукавининих
пешака из Вршца у Белу Цркву
3).

3)Horváth M.: Magyarország függetl. Történ. Történ. sv.I.,str. 333.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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ш ах
ИН МЕМОРИАМ

ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ

Истакнута вршачка шахисткиња Јелена
Стојановић није више међу нама.
Остаће упамћена по својој умерености,
васпитању, искрености али и интелигенцији,
образовању и изузетном схватању шаховске
игре. Памтићемо је и по дивним људским
особинама племенитости, способности да људе
око себе учини више вредним, опуштенијим
и срећним, да подели сваку радост и тугу са
ближњима, памтићемо је по умећу пружања,
разумевања и љубави а при томе тражећи за
себе тако мало.
Сви они који су имали част и задовољство
да се сматрају Јелениним пријатељима, па чак
и само да је упознају знају о чему је реч. Сви
они који су имали срећу да са њом поделе
неко време и буду даровани њеном благошћу
схватају како су ти тренуци били драгоцени.
У њеном присуству и размењујући мисли са
њом осећали сте како вас њена доброта тера да
и сами будете и постанете бољи.
Оставила је неизбрисив траг пре свега
у сећању свих који су били повлашћени да
је упознају. Неизбрисив траг оставила је и у
шаховском животу свог града и Војводине.
Оставила је запажен траг који се мора
поштовати и у струци којом се бавила.

ХО К Е Ј
ИГРАЈ ЗА КОСМЕТ
Хуманитарна организација „Сви за Космет”
и вршачки хокејашки клуб “БЕАРС” планирају
да 15. септембра одрже хуманитарни турнир у
инлајн хокеју под називом „Играј за Космет” који
ће се одржати у Вршцу, у Порти. Турнир би се
играо по правилима ИИХФ-а, 4 на 4 са тим што
би се уместо стандардних четири четвртине
играло два полувремена од по 12 минута.
Турнир је хуманитарног карактера и
сва прикупљена средства су намењена
најугроженијим српским породицама у нашој
јужној покрајини.
- Захваљујемо се свим људима добре воље,
који помажу да се овај турнир у Вршцу одржи,као
и лично Милану Лучићу, чувеном хокејашу који
порекло води из Србије и тренутно наступа
нанајвећој хокејашкој сцени на свету у НХЛ-у за
Едмонтон Оилерс, који је подржао овај догађај,
кажу у вршачким Беарсима.

С ТО Н И Т Е Н И С
ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШАЧКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ

ТИЈАНА ЈОКИЋ МЕЂУ ДЕСЕТ
НАЈБОЉИХ ЈУНИОРКИ ЕВРОПЕ

Тијана Јокић репрезентативка
Србије је успела да се избори
за пласман у првих десет
стонотенисерки
Европе
и
отпутовала је у Португал на
престижно на европски јуниорски
Топ тен за 2018 годину.
Такмичење ће се одржати у
граду Вила Реал,где ће најбоље
стонотенисерке Европе одмерити
снаге у међусобним сусретима.
Да подсетимо Тијана је до ове
године била члан СТК Вршац.
- Иако више за наш клуб
поносни смо што је управо код нас
стицала своје прве стонотениске
вештине, кажу у Стонотениском
клубу Вршац.
Тијана се већ пет година налази
у врху српског стоног тениса
и освајала је бројне турнире,
државна првенства , као и
овогодишње треће место у дублу
на Европском првенству.
Тијанин пласман у ТОП 10
Европе је веома значајан ,јер
промовише на прави спортски
начин град Вршац, као и своје
родно место Уљму.

Из родне Уљме у европске висине: Тијана Јокић

Џ УД О

ТАРА ЂЕКИЋ ШАМПИОНКА
ВОЈВОДИНЕ
Вршачки
Џудо
клуб
“Локомотива” учествовао је на
Првенству Војводине за млађе
пионире у Новом Саду, и остварио
одличне резултате. Локомотива
је освојила три медаље и четири
пласмана на државно првенство.
Златну медаљу освојила је Тара
Ђекић (56кг). Сребрне медаље Лука Судар (30кг) и Вук Ожеговић
(46кг).
Наредно такмичење вршачка
“Локомотиве” има за две седмице,
реч је о Првенству Србије које ће
бити одржано у Зрењанину.
.

Б А Д М И Н ТО Н
МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ХРВАТСКОЈ

АНА И ВУК ДИМИТРИЈЕВИЋ
СОЛИДНИ У ЗАГРЕБУ

Вршачки Бадминтон клуб
“Фанатик” учествовао је на
међународном турниру у
Загребу. Такмичење је окупило
више од 200 такмичара из 20
земаља, а свој клуб, Град и
Србију,представљали су Ана и
Вук Димитријевић.
- Пласман у 3 четрвтфинала
био је максималан учинак
малих
Вршчана
међу
европском
елитом.
Ана
Димитријевић је после победа
над Словакињом, Словенком
и Литванком заустављена
у борби за медаљу од
фаворизоване Енглескиње.

Вук је у дублу са Михајлом Виг
заустављен у четвртфиналу.
Такође, Ана је у дублу са
мађарском партнерком у
сјајном мечу заустављена
после 3 сета резултатом 21:19,
19:21, 21:19 од освајачица
златне медаље. Ово је још
једно велико искуство у
европској конкуренцији и сада
се враћамо у наше “идеалне”
услове за тренинг да се
спремамо за следеће турнире
у Београду и Новом саду, каже
тренер БК “Фанатик” Станислав
Димитријевић.
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ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ТРЕЋУ ПОБЕДУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА, ДРУГУ НА ГОСТУЈУЋИМ ТЕРЕНИМА

МАЈСТОРИЈЕ ДАНИЛА БЕЛИЋА
БОРАЦ (САКУЛЕ) - ОФК ВРШАЦ 1:2 (0:0)
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ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 5. КОЛО
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КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 5. КОЛО
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Раднички (З) - Раднички (С) 		
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2.ТСЦ 		
3.Раднички (СМ)
4.Раднички (З)
5.Хајдук 1912
6.Омладинац
7.Раднички (С)
8.Пролетер (НС)
9.Петар Пуача
10.Железничар
11.ОФК Вршац
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 4. КОЛО
Борац - ОФК Вршац 		
Цемент - Раднички (СМ) 		
Братство 1946 - Раднички (НП)
Хајдук 1912 - Динамо 1945
Бачка 1901 - ЧСК Пивара 		
Црвена звезда - Младост
Дунав - Србобран 		
Омладинац - Раднички (ЗР)
Кабел - Железничар 		

ВРШАЧКА КУЛА

15
12
12
12
10
9
9
6
6
6
5
5
4
3
3
0

После кикса у прошлом колу
гола, а пар минута касније
и пораза на домаћем терену,
Ђулчић је на чудесан начин
Вршчани су експресно реаговали
одбранио зицер Туркаља.
и са врућег терена у Сакулама
Тада је на сцену ступио
донели сва три бода. Јунак
вршачки голгетер Белић,
победе над одличном екипом
најпре је одличан центаршут
Борца био је искусни голгетер
Лазевског из другог покушаја
Данило Белић који је за свега 20
сместио у угао гола Борца,
минута проведених на терену
да би у последњем минуту
успео да свом тиму обезбеди
после корнера изванредно
победу а себи ласкави епитет
реаговао у петерцу тима
играча утакмице.
из Сакула и погодио малу
Домаћи су били силно
мрежу.
мотивисани и пружили су
- Веома тешка утакмица
изузетну партију у првих сат
против
одличног
времена утакмице коју је голом
противника, највише ме
крунисао
Комазец,
после
радује што је екипа показала
асистенције најбољег појединца
карактер и преукренула
у редовима Борца, Миловца.
резултат против Борца за
Међутим, изабраници тренера
кога тврдим да има јако
Ненада Мијаиловића стрпљиво
мали број бодова у односу
су чекали своју шансу. Она се
на квалитет. Желим им пуно
указала у 60. минуту када је играч
среће у наставку првенства и
Борца Милановић, уличарски
да им се захвалим на сјајном
насрнуо на дефанзивца Вршчана
гостопримству, рекао је
Петрића и подмукло га ударио
тренер Ненад Мијаиловић.
главом у лице што је судија Бикић
Шеф струке ОФК Вршца
видео и показао му црвени
изнео је и очекивања у
картон. Од тог тренутка се
утакмици наредног колу у
ситуација на терену променила,
којој његов тим дочекује
ОФК Вршац је у потпуности
Омладинац
из
Нових
преузео иницијативу, а уласком
Бановаца.
Белића, тренер Мијаиловић је све
- Судећи по ономе што су
карте бацио на напад. Међутим у Преокрет у режији искусног мајстора: обе екипе приказале у прва
Данило Белић (ОФК Вршац)
јеку офанзиве Вршчана, Борац
четири кола ова утакмица
је имао две колосалне прилике
може добити епитет дербија
Најпре је Миловац из стопостотне
да реши меч у своју корист. прилике главом шутирао поред кола. Омладинац спада ,по мом
мишљењу, у најбоље три екипе
у лиги поред Хајдука из Куле и
БОРАЦ (САКУЛЕ) - ОФК ВРШАЦ 1:2 (0:0)
панчевачког Динама. Искусан и
квалитетан састав којем у овој
Сакуле, судија: Никола Бикић (Зрењанин), стрелци: Комазец у 57.
утакмици припада улога фаворита.
за Борац, Белић у 76. и 90. минуту за ОФК Вршац, жути картони: С.
Нама преостаје да дамо све од
Благојевић, В. Благојевић (ОФК Вршац), црвени картон: Милановић
себе и покушамо да изборимо
(Борац)
повољан резултат. Од борбе овај
БОРАЦ: Ћурувија, А. Шушњар, Јовановић, Рудан (Барошчевић),
тим никада неће одустати, даћемо
Петровић, Комазец (Лазић), Цигоја, Туркаљ, М. Шушњар, Милановић,
све од себе да обрадујемо наше
Миловац.
навијаче, закључио је Мијаиловић.
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, Петрић, С. Благојевић,
Меч ОФК Вршац - Омладинац
Жерађанин, Ивановић (Белић), Левићанин (В. Благојевић), Божић
игра се у суботу на Градском
(Глувачевић), Мандић, Лазевски, Балан.
стадиону са почетком у 16 часова.
Б.Ј.
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

УЉМАНИ БЕЗ КИКСА,
ПОТПОРАЊЦИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ) 2:1 (2:1)

ПОТПОРАЊ - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 3:0 (1:0)

Уљма, судија: Вељко Гвозденов (Вршац),
стрелци: Тимић у 28. и Ђорђевић у 31. минуту за
Партизан,Гетејанц у 25. минуту за Војводину
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Нуредини (од 41.
Јанковић)(од 71. Оморац), Танасић, Бањаш, Колак,
Радосављев, Миливојев, Ђорђевић, Михајловић,
Тимић, Обрадовић.
ВОЈВОДИНА: Ђукић, Е. Винка, Буја, Аћимовић (од
65. Јанков), Гетејанц, Н. Винка, Алексић (од 79. Орлић),
Станков, Бонцокат, Братић (од 46. Спасић), Стојимиров.

Потпорањ, судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци:
Ћулибрк у 3, Јовановић у 73. и Вренчев у 90. минуту
ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов (од 74. Бихлер),
В. Јовановић, Прошевски, Попов, М. Јовановић (од
43. Вренчев), Секулић, Лазин, Ћулибрк, Бранков,
Петровић (од 56. Јанковић).
ЈЕДИНСТВО: Радивојев, С. Попов (од 46.
Богдановић),
Москић,
Балог,
Ангеловски,
Станојловић, Ракитован, Гуја (од 88. Биља), Лазин,
Калин (од 77. И. Попов), Ђурђевић.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ГУДУРИЧАНИМА КОМШИЈСКИ ДЕРБИ
ВИНОГРАДАР - КАРАШ 2:0 (2:0)

Гудурица, судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци:
Фехер у 11, Цветановић у 41. минуту
ВИНОГРАДАР: Веселиновић, Цветановић, Божић,
Ристевски, Петровић (од 70. Мајић), Јерковић,

Батинић, Блануша (од 56. Дамњановић), Фехер,
Мрдаљ, Вучковић.
КАРАШ: Додрђе, Н. Милојевић (од 46. Иримија),
Ђорђевић, Имбрана (од 56. Вину), Ђорђев, Бошковић,
Божин, Секулић (од 56. Митић), Мандић, Вуковић, С.
Милојевић (од 9. Недимовић).
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