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ВЛАДА СРБИЈЕ, УЗ ПОДРШКУ ГРАДА, ФИНАНСИРА КОМПЛЕТНУ РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

ШКОЛА ЗА БУДУЋНОСТ

Све је почело од жеље да се санира фасада на
згради Пољопривредне школе „Вршац“, а како
ствари стоје ова ће средњошколска установа
постати прави пример савремене образовне
установе - школе за будућност. То ће бити
резултат реализације Пројекта реконструкције,
доградње и санације зграде Пољопривредне
школе „Вршац“.
-Априла прошле године, Пољопривредна
школа „Вршац“ имала је готов пројекат
реконструкције фасаде која није детаљније
сређивана од 1961. године, како се школа
уселила у ову зграду, подсећа Срђан Клиска,
директор Пољопривредне школе „Вршац“.
Фасада је доста оронула, врло небезбедна,
недостају делови који су се обрушили, али на
сву срећу ученици не пролазе близу зграде због
постојећег распореда стаза. Уз све то, фасада
је и енергетски неефикасна што су потврдила
одређена мерења која смо спровели. Због свих
поменутих разлога, Пољопривредна школа
је тражила средства из буџета града за 2017.
годину, како бисмо урадили пројекат санације
фасаде школске зграде. Имао сам информације
да ће са виших нивоа власти бити конкурси који
ће одобрити средства за уређење школских
зграда и фасада. Град Вршац је то разумео и
определио нам око 300.000 динара и ми смо
врло брзо урадили пројекат реконструкције
фасаде и спремно дочекали конкурс који је
расписала Влада Републике Србије, Канцеларија
за управљање јавним улагањима. Град Вршац је
у своје име, а за рачун Пољопривредне школе,
конкурисао за тај пројекат и средства су нам
одобрена.
Задовољство је било још веће када су
Пољопривредну школу посетили представници
Канцеларија за управљање јавним улагањима.
Осим фасаде, тражили су да се у пројекат

УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ
ТРАДИЦИЈЕ
“ВРШАЦ”
ПОЗИВА
СУГРАЂАНЕ

ВРШАЦ БОРИ
КОСТИЋУ, ШАХОВКСОМ
АПОСТОЛУ
Управни
одбор
Удружења
грађана за неговање шаховске
традиције “Вршац” позива све
грађане Вршца да у петак, 16.
новембра, у 16:30 часова дођу
у Конгресно - музичку дворану
Центра Миленијум и присуствују
манифестацији
“Вршац
Бори
Костићу, шаховском апостолу”.

Предвиђен
је
културно
уметнички програм и премијера
краткометражног документарног
анимираног филма „Бора Костић
шаховски апостол“. Долазак на
ову манифестацију потврдиле су,
њихове екселенције, амерички и
шведски амбасадор, Кајл Скот и Јан
Лундин.

санације убаци још доста ставки које треба
уредити у циљу квалитетније наставе.
-Тражили су да се угради нова ПВЦ столарија
на фасади и унутар зграде, да се замени кровна
конструкција, која не прокишњава, али није
енергетски ефикасна, да се ураде сви подови
у школској згради, каже директор Клиска.
Констатовали су да улаз у салу није прилагођен
деци у 21. веку, тако да ће се радити анекс
уговора, добиће се још неколико просторија,
ђаци ће добити ученички клуб, канцеларије
за рад са децом са посебним потребама, за

психолошку и педагошку службу. Посебно нас
је изненадило и обрадовало када смо чули да су
расположени да се у пројекат убаци и изградња
лифта, санитарни чворови за инвалидна лица,
а ту су и интернет инфраструктура за сваку
учионицу, електронска дојава пожара, видео
надзор, противпровални системи, нешто

невероватно, не школа 21. већ 23. века, на коју
ће бити поносан Град Вршац.
Тако се кренуло у израду новог пројекта у који
је требало укључити све поменуте недостатке.
Пројекат би требало да буде готов до краја овог
месеца. Средства за израду обезбедио је Град
Вршац који је препознао бенефите пројекта.
-Наишли смо на изузетну сарадњу и подршку
градоначелнице Драгане Митровић, чланова
Већа, Мирослава Ступара и свих осталих који
су у тиму који нам помаже да се превазиђу све
ове слатке муке и да се започне реализације

овог капиталног пројекта, истиче Клиска.
Израда пројекта мало касни, јер је убачена и
реконструкција дворишта, осветљење, ограда,
фискултурни терени, прилазни путеви.
Када пројекат буде готов, следи одобрење
пројеката за грађевинску дозволу и извођење
радова и најважнији корак- потписивање

уговора.
-Ићи ће се на потписивање тројног
уговора између Канцеларије за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије,
АП Војводина и Града Вршца, наглашава
директор Клиска. Тада ће Град Вршац моћи
да распише тендер за извођача радова и ја се
надам да ће радови кренути са првим лепим
пролећним данима следеће године. Финансијер
је, у стопроцентном износу, Канцеларија за
управљање јавним улагањима Владе Републике
Србије. Покрајина не финансира ништа, а Град
Вршац је обезбедио средства за израду пројекта,
а финансираће и надзорни орган током радова.
Пројекат реконструкције, доградње и
санације зграде Пољопривредне школе „Вршац“
је највеће улагање у вршачко школство у
протеклих неколико деценија. Биће то, заиста,
једна савремена школа из снова, на задовољство
ученика и професора, а на понос Града Вршца.

Ј.Е.

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА 9. ИЗЛОЖБУ ПРАЗНИЧНИХ ЂАКОНИЈА

ПОЗИВ УЧЕСНИЦИМА ДА СЕ ПРИЈАВЕ

Туристичка организација Града
Вршца благовремено је кренула
са припремама за овогодишњу,
9. по реду, Изложбу празничне
трпезе, домаће радиности и разних
ђаконија у време слава, божића и
нове године. Организатор упућује
позив свим заинтересованима да се
пријаве за учешће на „Празничним
ђаконијама“, заказаним за 15.
децембар, у великој сали Хотела
“Србија”.
-Број места за излагаче је
ограничен, зато их позивамо да
се пријаве на време, наглашава
Јулкица
Митрашиновић,
директорка
Туристичке
организације
Града
Вршца.

Котизација за учешће износи 1.500
динара и потребно је уплатити је
на рачун Туристичке организације
Вршац, бр: 840-841668-34, сврха
уплате ШТАНД. Читко попуњени
образац са подацима послати на
фаx: 013 838 050 или на е-маил:
toovrsac013@gmail.com
Из Туристичке организације

Града Вршца поручују да све додатне
информације
заинтересовани
могу добити на телефон: 013 832
430 или на wеб страници: www.
to.vrsac.com Пријаву за учешће
потребно је доставити најкасније
до 7. децембра.
-Циљ и тема „Празничних
ђаконија“ јесу промоција културе

и традиције Баната, Војводине и
осталих крајева Србије, истиче
директорка
Митрашиновић.
Изложба је и продајног карактера
тако да сви посетиоци могу
купити народне рукотворине,
оригиналне и уникатне божићне и
новогодишње украсе и аутентичне
гастрономске специјалитете.
И ове године, у оквиру
„Празничних ђаконија“, биће
одржано такмичење под називом
“Славска погача”. Такмичари ће се
надметати у неколико категорија.
Бираће се најлепше декорисана
славска погача, најоригиналнија,
најмаштовитија,
и
наравно
најукуснија.
-За ово такмичење учешће је
бесплатно и закуп штанда није

обавезан, поручују организатори.
Погаче се предају на лицу места,
15. децембра, у периоду од 8
до 9 часова. Након оцењивања
и проглашења награђених, све
погаче ће бити поклоњене у
хуманитарне сврхе.
Манифестација
„Празничне
ђаконије“ успешно је заживела и
све је више и излагача и посетилаца,
из године у годину. Прошле године
било је око 60 излагача из Вршца и
околине, а изложбу је обишло више
од 2.000 посетилаца. Врата велике
сале Хотела „Србија“ биће отворена
од 10 до 18 часова, а свечано
отварање заказано је за 11 сати, 15.
децембра.
Ј.Е.

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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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ГРАДА ВРШЦА ОД ПОПЛАВА

ИЗБЕТОНИРАНИ ПРВИ МЕТРИ КАНАЛА МЕСИЋ

У јуну ове године започет је пројекат уређења
канала Месића, везан за заштиту од поплава
града Вршца и индустријске зоне. Ових дана
бетонирају се први метри Месића, деонице у
дужини од 2.670 метара, од ушћа до зграде Аутомото савеза.
-Урађен је највећи део уређења земљишта, и
ти земљани радови напредују према планираној
динамици, објашњава Мирослав Ступар, члан
Градског већа за привреду. План је да се очисти
дно корита канала, да се направи бетонска
подлога, тако да у случају обимних падавина
не бисмо имали задржавање вода и могућност
изливања. Бетонска подлога доводи до бржег
отицања воде и спречава да дође до поплава.
Према речима Ступара, пројекат је веома
сложен, јер су на дну корита вишегодишње
наслаге муља и отпада најразличитијих врста, од
пластичних врећа до крупнијих комада старих
уређаја и намештаја.
-Ради се детаљно измуљавање, доноси
се нова земља да би се тло стабилизовало,
да та основа буде сува и да тек онда крене
бетонирање, каже Ступар. Све је то врло изазован
и компликован посао, посебно у ситуацији
када водоток није преусмерен. Финансијер
пројекта је Министарство за пољопривреду и
шумарство Републике Србије, преко Дирекције
за воде, а извори финансирања су из Светске
банке, средства намењена заштити од поплава.
Комплетан пројекат требало би да буде око
3 милиона евра. Рок завршетка је новембар
следеће године.
Радови се обављају од ушћа ка изворишту
Месића, а уређење канала планирано је у више
фаза које би покриле комплетно корито до
извора у селу Месић, укупно око 7 километара.

-Када се дно корита уреди, биће доста дубоко
и мораће да се направе адекватни прилази и
приступи самом кориту, систем обезбеђења,
наглашава Ступар.

При крају су радови на рашчишћавању
зеленила те ће за две недеље комплетна
деоница до Ауто- мото савеза бити очишћења
од растиња. Обављају се земљани радови на

уређењу и стабилизацији тла и чишћењу дна
корита, а код ушћа је започето бетонирање,
урађено је око сто метара.

Ј.Е.

ОДРЖАНИ ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

РЕГУЛАРНО - БЕЗ ПРИМЕДБИ И ПРИГОВОРА

У недељу су у целој Србији
одржани
избори
за
Националне
савете националних мањина. Своје
представнике у Националним саветима
непосредно су бирали Румуни, Мађари,
Роми, Бугари, Чеси, Словаци, Украјинци,
Русини, Словенци, Немци, Ашкалије и
Египћани. Републичка изборна комисија
нагласила је да није било проблема ни на
једном изборном месту. Тако је било и на
територији Града Вршца, што је потврдио
Јован Кнежевић, члан Градског радног
тела за спровођење избора и начелник
Градске управе Града Вршца.

Избори су протекли и најбољем
могућем реду, није било никаквих
проблема, ни ексцеса, наглашава
Кнежевић. На територији Града Вршца
било је 12 бирачких места: једно у
граду и остала у насељеним местима.
Било је укупно 12 листа националних
мањина. Сва бирачка места отворена
су на време. Изборни материјал предат
је координатору Републичке изборне
комисије, у понедељак, у јутарњим сатима.
Право гласа на територији Града Вршца
имало је 4.494 бирача на дан избора, који
су уписани у посебан бирачки списак.

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈСКО СТРАДАЊЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА УЧЕ И СТРАХИЊЕ СТЕФАНОВИЋА

Фото: А. Путник

МАЛИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ У ПАВЛИШУ

Мали час историје у знак сећања на херојско
страдање Жарка Зрењанина Уче и Страхиње
Стефановића одржан је у Павлишу, у недељу,
4. новембра. Чувању успомене допринели
су СУБНОР из Вршца, у сарадњи сасеоском
Основном школом „Ђура Јакић“ и Месном
заједницом из Павлиша, а уз подршку и учешће
самоуправе Града Вршца.
Допринос Малом часу историје дао је
драмски уметник Иван Ђорђевић, који је
адаптирао и глумачким умећем дочарао
хронологију догаћаја у ноћи страдања, 4.
новембра 1942. године.
-Те кобне ноћи, седам стотина припадника, по
злу знане, дивизије Принц Еуген и припадника
специјалне полиције окупационих снага за Банат,
троструким обручем затворили су одступницу
“Црвеном генералу” и захваљајући усуду
издаје, у неравноправном окршају лишили га
живота, подсетио је, у свом обраћању, Драгољуб
Ђорђевић, председник СУБНОР Вршац. Тако су
осиромашили одлуке Првог заседања АВНОЈА
, одржаног под крај новембра исте године,
јер се очекивало да ће својим, несуђеним
учешћем Зрењанин дати значајан допринос
будућем устројству Републике Југославије, са
нераскидивом припадношћу Војводине у ткиву
српске државе.
Драмски доживљај на Малом часу историје
употпунио је и Беким Круези, ученик петог
разреда ОШ „Ђура Јакшић“, казивајући стихове
Васка Попе, посвећене “Црвеном учи” кога су
убили “кукасти надљуди”.
Драгољуб Ђорђевић је описао прилике

са почетка Другог светског рата, започетог у
Југославији 6. априла 1941, бомбардовањем
слободарског Београда.
-Био је то о зверски одговор Хитлеровог
Трећег рајха на рушење мартовског Тројног пакта
од стране грађана широм Србије, закљученог са
силама фашистичке осовине, пером иноземног
министра Цинцара Марковића од намесничке
Владе кнеза Павла Карађорђевића, нагласио
је Ђорђевић. Југославија је раскомадана, па
је тако безусловно капитулирала 12 дана
касније, а након муњевитог рата и слома војске,
југословенски краљ Петар Други Карађорђевић
и Влада побегли су у Лондон. У општем
безнађу и расулу у прегаженој Европи, мит о
непобедивости нацистичке армаде начели су
родољуби у Банату, предвођени просветитељем
и неустрашивим борцем слободе Жарком

Зрењнанином, који је организовао оружану
борбу већ јуна 1941, по широким равницама,
селима и градовима Баната и тиме допринео да
се четири године касније, заједничка храброст
народа Србије и Југославије, потврди победом
над фашизмом и да непобедивих нема, када се
војује и за слободу мре. Жарко Зрењнанин Уча се
те ноћи узнео до небеских висина као истински
Див јунак.
Вељко Стојановић, члан Градског већа за
образовање, захвалио се присутнима, у име
градоначелнице Драгане Митровић, што су се
окупили да се заједно присете херојског чина
страдања за слободу, и потврдио да је Србија
и пре сто година испунила слободарски чин уз
много жртава.
-И тада и 1941. године, Србија је била на
правој страни, на светлој страни историје у

До закључења овог издања „Вршачке
куле“ званични резултати избора за
Националне савете националних мањина
нису били објављени.
Избори су били значајни за живот
националних заједница, јер чланови
Националних
савета
националних
мањина имају овлашћења за активности
у областима образовања, културе,
информисања и службеној употреби
свог матерњег језика и писма. Резултат
поменутих активности је чување и
неговање традиције, културе и језика.

Ј.Е.

борби за слободу, а и данас смо на правом путу,
рекао је Стојановић. Историјски и економски
припадамо Европи са настојањем да очувамо
свој интегритет, војну неутралност и околности
за несметан развој у слободној и просперитетној
Србији, и да оваквих догађаја и страдања више
не буде. На то нас опомињу и жртве хероја Жарка
и Страхиње.
Срђан Јовановић, директор ОШ „Ђура
Јакшић“ из Павлиша, обратио се присутнима
речима:
-Част ми је да Вам се обратим са овог
места, где су херојски положили своје животе
наши синови Жарко Зрењанин и Страхиња
Стефановић, за добробит, бољитак и наду у боље
сутра, за човечност и човечанство. Насупрот
тој племенитој идеји, стајале су силе мрака,
фашизма и нацизма, претећи људском роду и
цивилизацији. У неравноправној борби дали
су најдрагоценије што су имали - жртвовали су
своје животе. Данас, када је покушај ревизије
историје у току, када се наша заједничка држава
Југославија распала, а идеја социјализма
озбиљно пољуљана, можемо се запитати: „Да ли
је жртва била узалудна?“ Једини могући одговор
је да није, јер идеал правде, слободе, херојства
и поштења, вечно живи. Ни један од њих није
се руководио чињеницом која их сила напада,
већ које светиње бране ! Зато је њихов пример
уписан у вечну књигу живота и сећања нашег
народ, а о чуварима слободе од Косовског боја,
па до данашњег дана.
Мали час историје у Павлишу завршен
је минутом ћутања и полагањем, а потом су
ђаци сеоске школе, са својим директором и
представницима СУБНОР-а, засадили два стабла
у спомен хероја, подржавајући акцију вршачког
СУБНОР-а за подизање Паркова мира.

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”

Ј.Е.
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УДРУЖЕЊЕ „ВРШАЧКИ ПРЕВРТАЧ“ДОМАЋИН ИЗЛОЖБЕ ГОЛУБОВА, ЖИВИНЕ, КУНИЋА И ПТИЦА

ВРХУНСКИ ЕКСПОНАТИ ИЗ ШЕСТ ЗЕМАЉА
-Учествовало 208 излагача из 6 земаља - Изложено 1.700 голубова, 250 живине, 70 кунића и око стотину птица - Међу 2.000 експоната врхунски примерци -

Минулог викенда у хали Хемијско медицинске школе одржана је 3. Државна
изложба Кровног савеза Србије и 66.
Међународна изложба голубова, живине,
кунића и птица. Организатори су Удружење
„Вршачки превртач“ и Кровни савез
одгајивача ситних животиња Републике
Србије, а покровитељи су били Град Вршац
и ЈКП „Други октобар“.
Изложбу је отворио Слободан
Јованов, члан Градског већа задужен за
пољопривреду. Јованов је најавио да ће
Вршца наставити да подржава овакве
активности Удружења „Вршачки превртач“
које треба да послужи, као позитиван
пример, осталим вршачким удружењима.
Присутнима су се обратили и домаћин
председник „Вршачког превртача“ Марко
Тошовић који је учесницима изложбе

пожелео успешан наступ и пријатан
боравак у Вршцу, као и Дејан Лаки
Обрадовић, председник Кровног савеза
одгајивача ситних животиња Србије.
Обрадовић је изразио задовољство што се
изложби одазвао велики број излагача - 208
из 6 земаља: Румуније, Аустрије, Црне Горе,
Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије.
Било је изложено 1.700 голубова, 250
живине, 70 кунића и око стотину птица.

Ј

авно комунално предузеће „Други октобар“
и Зоохигијена организовали су ревију паса
мешанаца на Градском језеру, прошле
суботе. Укупно је пријављено 36 паса, који су се
такмичили у 8 категорија.
Псе је оцењивала стручна комисија у саставу:
Јелена Средић, ветеринар, Драган Капаш,
ветеринар, и Пера Мишу у име Кинолошког
савеза. Прво место и титулу најкуце Вршца понео
је пас Меда власника Драгана и Марије Матић.
Друго место припало је имењаку - псу Меди чија
је власница Јелена Вег, док је трећепласирани
био Синба, власнице Саре Грујић.
По категоријама победници су: најслађи
пар дете и пас – прво место - Ида Нађ са псом
Лулу, друго место заузела је Сара Јан са својим
љубимцем Луси, а трећи су били Драган и Марија
Матић са псом по имену Меда.
Титулу најлепша њушка понео је пас Срећко,
власника Милана Благојевића. За најлепшег
најмлађег пса изабран је Арон Анастасије
Стојановић, а најмлађи најстарији пас је Синба
Симе Грујића.
Наташа и Стефан Ракић преузели су
признање за свог пса Макса који је, како је
одлучено, награђен за најлепше уши.

Међу више од 2.000 експоната било је
врло лепих примерака животиња који су
освајали трофеје на изложбама. Апсолутни
шампион изложбе је голуб померамски
гушан Драгана Чавића из Шида, иначе
троструки европски шампион. На изложби
је подељено око 200 пехара.
Изложба је добила највише оцене од
учесника који су похвалили организаторе,
али и од више од 2.000 посетилаца који су

обишли поставку током три дана трајања
изложбе. Задовољни су и организатори
како врхунским експонатима, тако и
бројем посетилаца, али и великом берзом
- продајом животиња, организованом
последњег дана изложбе. Изложба је
побрала похвале актера смотре голубова,
живине, кунића и птица.
Ј.Е.

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ОРГАНИЗОВАНА РЕВИЈА ПАСА МЕШАНАЦА

НАГРАЂЕНЕ НАЈСЛАЂЕ ЊУШКИЦЕ
За најумиљатијег пса изложбе изабран је
Меда, власнице Јелене Вег. Најчупавији пас
био је Рокс, Уроша Попова, а најшаренији Снупи
Милице Иванов.
Сви учесници били су награђени захваљујући
спонзорима: Свислајон Таково, Пет шопови
Рина, Себастијан и Панда и Моја вода.
На крају ревије пистом су прошетали и пси из
прихватилишта и на тај начин скренули пажњу на
себе како би се акција удомљавања напуштених
паса што више развила, а Вршчани пронашли
своје љубимце међу псима из прихватилишта.
Ревија је протекла у пријатној атмосфери и
лепом дружењу. ЈКП „Други октобар“ је први пут
организовао овакву манифестацију, са жељом
да постане традиционална, а велики одзив
власника и паса говори у прилог томе.

Ј.Е.

12. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ – ДОБРОДОШЛИ У ЗЕМЉУ БУДУЋНОСТИ

Фестивал науке на Београдском
сајму ове године се одржава по
дванаести пут, од 29. новембра до
2. децембра, а дочекаће посетиоце
из целог региона, водећи их уз
низ поставки, експеримената, шоу
програма и радионица на путовање
кроз јединствену Земљу будућности!
Овогодишњи слоган фестивала
је „Земља будућности“, а циљ
фестивала је да преиспита будућност
наше планете, али и понуди научна,
еколошка и одржива решења за
генерације пред нама.
Координаторка
Фестивала
Марија Павловић наводи да ће кроз
интерактивне поставке, научне шоу
програме и радионице прилагођене
посетиоцима свих узраста ове године
бити истакнута улога појединца, али
и заједнице, посебно наглашавајући
улогу коју наука заузима у свему томе.
Овогодишњи
Фестивал
науке одржаће се у халама 3, 3А
и 5 Београдаског сајма. И овом

приликом фестивал ће посетиоцима
представити богат међународни
програм. Са својим невероватним
игралиштем на којем, уз малу
помоћ рециклаже, нови
живот добијају старе и
заборављене справе за
вежбање, из Шпаније
стиже колектив Гишот де
Вуит (хала 3а). Први пут
на Фестивал науке долази
чешки научни колектив
Фасцинантни
физички
театар УДиФ који ће на
Научно-фантас тичној
бини (хала 5) кроз серију
експеримената показати
како спој сасвим обичних
кућних
предмета
и
физике може да доведе
до експеримената који
остављају малишане и
њихове родитеље без речи! О томе
како роботи могу да нас чују и да
ли нас и колико разумеју говориће

француски научници из Националног
истраживачког центра Инриа, док
ће нас француска група уметника
Инерција
низом
акробатских

тачки померити границе могућег и
преиспитати основне законе физике.
Миљеници фестивала, представници

Научног центра АХХАА из Естоније
овога пута у Београд долазе са новим
научним шоу програмом у којем
доказују и приказују најучудеснија
својства воде. Из САД
на
фестивал
поново
долази познати амерички
неуроначник и ТЕД звезда
Грег Гејџ који ће свим
посетиоцима
показати
како почетни кораци
сваког
неуронаучника
могу да се изводе и у
сопственом дворишту, уз
помоћ сасвим једноставних
експеримената и више него
приступачне опреме. Након
што је прошле године
пољски тандем Хевелиузе
Науки кроз науку показао
шта је све потребно да
поседује и зна један тајни
агент, овог пута спремни су да 007
агента пошаљу у свемир и испитају
његове способности ван наше планете!

Тим научника са Универзитета у Бечу,
предвођени уметником Богомиром
Дорингером, на посебно осмишљеној
радионици упознаће све посетиоце
са физичком природом ферофлуида,
разоткривајући притом и бројне
тајне магнетизма. Домаће боје на
Научно-фантастичној бини браниће
генијални Милан Поповић чији ће
шоу бити експлозивнији него икада,
док ће студенти Хемијског факултета
Универзитета у Београду кроз научну
представу приказати како то хемија
може да буде забавна, али и опасна
за оне који се са њом неодговорно
поиграју.
Прошлогодишњи
Фестивал
посетило је више од 30.000 хиљада
људи свих генерација и упознало се
један на један са бројним научним
изазовима и светом науке, чиме је
фестивал потврдио своју позицију
највећег догађаја који се бави
промоцијом науке и образовања у
југоисточној Европи.
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ТЕРЕЗА ГАШПАР, РАДИО- АМАТЕР, ДУГОГОДИШЊИ ДРЖАВНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ У РАДИО- ОРИЈЕНТИРИНГУ, ПЛАНИНАРКА, МЕДАРКА:

Т

СРЕЋА ЈЕ ЦИЉ ЖИВОТА!

ереза Гашпар читавог је живота имала безброј
интересовања и увек се трудила да задовољи ту своју дечју
знатижељу. Бавила се гимнастиком, певала у хоровима, била
је најмлађи радио аматер, са 12 година савладала је Морзеову
азбуку. Била је прва жена на некој функцији у радио аматеризму
на нашим просторима, у почетку такмичарка, а касније државни
менаџер за радио оријентиринг. Нису јој страни ни планинарење,
фото аматеризам, а последњих година укључила се у породично
газдинство „Гашпар“ које се бави пчеларењем. Авантуриста,
живахног духа, препуна енергије, дечје знатижеље, Тереза у свему
успева да пронађе лепоту и то у оним малим стварима, у нашем
окружењу, у свакодневици.

Како памтите своје детињство?
-Рођена сам у Вршцу, 1968. Тата Шандор
Гуљаш и мајка Елизабета живели су „пуним
плућима“. Били су врло активни, пуни
талената које су развијали и стварали један
леп породични амбијент. Имам сестру, 11
година млађу, Ану Лазић која је преводилац за
немачки језик. Имала сам предивно детињство.
Сваки дан је био авантура, а викенд посебно.
Учествовала сам у свему што се дешавало у
кући, од припремања хране, зимнице, до рада
у радионици са татом, лепљења гума за бицикл.
Тата је био пионир многих дешавања у нашем
граду, од аеро моделарства, радио-технике до
фото-кино клуба. Било је то време када су се
оснивали сви ти клубови. Тата је био технички
цртач, радио је у „Јастребу“, фабрици авиона.
Био је такмичар, конструктор једрилица,
првак Европе у авио и ракетном моделарству.
Мама је радила у Општини, као преводилац за
мађарски језик и у сектору за предузетништво.
Мама Елизабета, рођена Мађар, пренела је на
мене и сестру вештину кројачких радова, које је
наследила од своје мајке.
Основну школу похађала сам на мађарском
језику, а даље школовање наставила на
српском, за хемијског техничара.
Које је било неко Ваше прво интересовање
које сте заволели у детињству?
-Привлачио ме је радио аматеризам. Прву
песмицу сам рецитовала управо преко радио
таласа, читав Банат ме је чуо. Била сам увек са
татом у радионици, његова десна рука. Он је био
конструктор, правио је себи све уређаје - радио
станице, поправљао све могуће апарате, био
је мајстор за све. Често сам са татом боравила
на аеродрому, играла се у тим авионима, било
је то неко моје окружење. Тата ме је водио на
такмичења, путовали смо његовим мотором.
Ја сам са 12 година научила Морзеову азбуку,
положила и добила дозволу за рад, право да
се укључим у радио - аматеризам. Била сам
једна од најмлађих радио аматера. Мој лични
позивни знак је YU7NRT, то је моја лиценца и име
оператера Тери. Комуницирала сам са целим
светом. Био је то мој прозор у свет! Тада није
било интернета, али ја сам дошла до тог света,
као да сам изашла у космос. Кад се укључим,
одашиљем позив да ми се јави ко хоће. Ако
ми се јави више њих, одаберем један сигнал,

а остали ће сачекати неко следеће укључење.
Као доказ да смо остварили те везе биле су QSL
карте, које међусобно размењујемо. То је трајни
доказ да смо комуницирали, на коме пише исто

оно што смо причали, одакле смо, како смо...
Када неко сакупи потврде да је комуницирао
са свим земљама, може да аплицира за светску
диплому. Имала сам контакте са доста земаља,
не знам тачно колико, са Панамом, Јапаном...
Споразумевамо се Морзеовом азбуком, то је
универзални језик. Лепо је то, интересантна
су сва та познанства. Ја сам се и такмичила у
брзини примања и предаје Морзеових знакова.
Када сте се заинтересовали за радио гониометрију, за радио оријентиринг?
-У исто време је почело и то да ми се допада,
а тренери су приметили да сам доста вешта
у томе и да брзо решавам задатке. Кренула
сам као пионир и прошла све категорије до
сениора, такмичила сам се до 2008. А, са 40
година постајем државни менаџер за радио
оријентиринг. Била сам прва жена на некој
функцији у радио аматеризму на нашим
просторима. Желела сам да дам мало замаха,
јер сам прво била такмичарка и разумела
шта је све потребно. Успешно сам испратила
државни тим на Балканско првенство, као
менаџер сам их водила на разна првенства.
Овде на Вршачком брегу организовала сам
међународно такмичење „Војводина опен“.
Иначе, као такмичарка, имала сам успехе
на бројним међународним и домаћим
такмичењима. Највећи успех било је екипно 5.
место у свету. Аматерска радио - гониометрија
је врло занимљива област, спој спорта и
технике, захтева како знање, тако и физичку
спремност. Задатак нас такмичара је да на стази
дугој до 20 км, за што краће време, откријемо
локације „лисица“ – 6 скривених радио
предајника који одашиљу сигнале. Такмичари
имају радио пријемник, који сами конструишу,
компас и мапу.
Која су још Ваша интересовања?

-Волим природу, планинарење. Кад нисам
ишла на такмичења, освајала сам планинске
врхове. Омиљени су ми Карпати, тако сам
обишла све земље кроз које се Карпати
просежу. Пејзажи су фантастични, а природа на
2.655 м надморске висине (Пољска, Словачка,
Румунија) има посебну драж и нуди нескрајнуту
слободу погледа и доживљаја. И данас кад
стигнем, кад могу, радо идем да планинарим.
У добрим сам односима са свим нашим
планинарским друштвима.
Иначе, од 8. године па до краја школовања,
бавила сам се гимнастиком. Када сам имала
13 година, освојили смо екипно 3.место на
Школској олимпијади у Новом Саду. Највише
сам волела партер.
Волим и музику, нисам ишла да школујем
глас. Али, певала сам у свим хоровима, од
малена до пре пар година, од школског хора,
до Градског хора „Ас“ којим руководи диригент
Анђелка Сучевић. Певала сам и у женском хору
средњошколки професорке Хермине Гуга. Били
смо најзапаженији на хорским свечаностима у
Нишу.
Бавите се и фотографијом?!
-Фотографију сам заволела уз моју тетку,
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живот. Временом смо у деда Симину причу ушли
Марин и ја. Он нам је сада виши саветник. Може
да се научи из књига, али искуство је нешто
много више. А, богато искуство дугогодишњег
пчелара, као што је наш деда Сима, то је права
драгоценост.
Пошто су откупне цене меда код нас
веома мале, мораћемо да се оријентишемо на
неку мини производњу, да брендирамо наш
производ, да направимо нешто ново. Један од
наших производа је прополис са медом, веома
је тражен због својих лековитих својстава
и врло пријатног укуса. Имамо ливадски и
багремов мед, мешали смо аронију са медом,
изгледа као пекмез. Није потребно кување, а
производ је стабилан, не квари се. Планирамо
да производимо и мед са лешником, какаом...
Однећемо у Енолошку станицу на анализу
како бисмо добили здравствени картон за

татину сестру, која је аматерски фотограф.
Поклонила ми је фото апарат „Берета“, почела
сам да фотографишем, много ми се свидело.
Највише волим да сликам природу. Сада су
ови паметни фото апарати, могу да се направе
чуда помоћу фото шопа. Ћерка ме охрабрује
да направим једну изложбу фотографија.
Нисам знала да ли сам и колико талентована.
Међутим, како сам почела да постављам
фотографије на фејсбук и друштвене мреже,
почела сам да се удружујем са људима који се
баве фотографијом. Дају ми сугестије, сами ме
укључују у те њихове фотографске групе, кажу
да ми је тамо место. Лепе су ми те похвале,
мотивишу ме да се озбиљније позабавим
фотографијом. Можда ће бити и нека моја
изложба ускоро?!
Вршчанима сте познати и као успешна
медарка. Како сте кренули у пчеларење?
-Живот ме је некако одвео у те воде. Људи
се, обично, плаше да се приближе кошницама.

Прво сам прилазила да фотографишем и да
слушам звук пчела, ту њихову хармонију која
ми је много пријала. Некако ме смирује, враћа
у равнотежу. Мој свекар, наш деда Сима,
кренуо је да се бави пчелама, а касније смо се
придружили мој супруг Марин и ја. Ту његову
причу примили смо врло емотивно. Деда Сима
се, у једном моменту, нашао на рубу живаца,
на послу, затим превремена пензија. Пробао

је да се бавим неким стварима, поправком
трактора, али није му пријало. Међутим, када
је кренуо са пчелама, све је постало другачије.
Проводио је сате уз њих, умели смо у шали да
кажемо да је знао да препозна сваку пчелу
понаособ. Резултат тог дружења била је његова
невероватна психичка стабилност, мој свекар
је постао сасвим други човек. Чинило нам се
као да су му пчеле спасиле живот, вратиле га у

производе. У њима се не умањују својства ни
меда ни додатака, не губи се на лепом укусу и
мирису. Први пут смо се са нашим производима
појавили за време фестивала „Вршачки
венац“. Газдинство „Гашпар“ је изложило своје
производе, могли су да се дегустирају и добили

смо лепе похвале. А, имамо и своју страницу на
фејсбуку.
Када сте основали своју породицу?
-Удала сам се за Марина Гашпара, 1990.
године. Била је то љубав на први поглед.
Упознали смо се код наших пријатеља.
Забављали смо се три године пре венчања.
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Имамо леп брак, слажемо се, договарамо.
Марин је технички уредник у румунском
часопису „Либертатеа“. Имамо сина Габриела и
ћерку Анету. Заједно су у Темишвару, студирају.
Габриел и ради као програмер, свашта зна да
ради, наследио је таленте и од једног и од другог
деде, наравно и од тате. Анета је уметница,
студира графику. Овде је завршила Гимназију и
Музичку школу, свира више инструмената, пева
џез, зна 7 језика.
Када сам се удала, ушла сам у румунску
породицу. Научила сам румунски језик, а на
децу сам пренела своје знање мађарског. Ја
сам учила румунски, а они мађарски. Мислим
да је велико богатсво то што смо спојили обе
традиције и културе. Славимо два Ускрса,
проширени Божић, поштујемо и комбинујемо
све обичаје и румунске и мађарске.
У чему је лепота авантура, шта је њихов
покретач?
-Волим авантуре. Мислим да је прилично
важно да човек у животу има жељу за

авантуризмом, истраживањима, за изазовима,
том неком дечјом знатижељом, игром.
Наравно никада не губити фокус, значи бити
избалансиран, али срећан, радознао, испуњен.
Раније је адреналин био тај који ме је терао

на изазов. Сада уживам у сваком тренутку
проведеном у природи, фотографишем и
дружим се са људима сличних афинитета.
Зашто волим авантуре? Није то ни сребро
ни злато, оно што добијам из ових авантура је
чиста срећа. А, срећа је циљ живота!
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА

ЗАШТИТА ОСЕТЉИВИХ КОРАЛА

ПАЦИФИЧКА ДРЖАВА
УВОДИ ЗАБРАНУ
КРЕМА ЗА
СУНЧАЊЕ
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

2. Молитва мору, Халед Хосеини
3. Живот без крпеља, Ведрана Рудан
4. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
5. Неиспричане приче, Рајко Грлић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Аги и Ема, Игор Коларов

Острвска држава Палау у западном
Пацифику постаће прва земља која је увела
забрану коришћења креме за сунчање, како
би заштитили осетљиве коралне гребене.
Истражитељи верују да су састојци крема за
сунчање изузетно штетни по морски живот и
да могу да доведу до бржег бељења корала,
наводи Би-Би-Си.
Влада Палауа потписала је закон којим
се уводи забрана коришћења и продаје

крема за сунчање и производа за негу коже
који садрже десет штетних хемикалија, међу
којима оксибензон и октиноксат. Закон ступа
на снагу 2020. Године, наводи Би-Би-Си.
Оксибензон и октиноксат су два
састојка крема за сунчање који упијају
ултраљубичасту светлост, али могу довести
до превременог избељивања и смрти
корала, преноси Танјуг. Председник Палауа
Томи Ременгесау изјавио је да је забрана

правовремена, а да ће прописана казна за
кршење забрана износити 1.000 америчких
долара.
„Моћ конфисковања крема за
сунчање требало би да буде довољна
да спречи њихово коришћење у
некомерцијалне сврхе”, рекао је
председник, преноси Би-Би-Си.
Извор: Политика

2. Фазони и форе, Љубивоје
Ршумовић
3. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми
5. Откачена школа, Група аутора

НОВА ТЕОРИЈА О НАСТАНКУ НАШЕ ГАЛАКСИЈЕ

СУДАР ОД ПРЕ ДЕСЕТ МИЛИЈАРДИ ГОДИНА ОБЛИКОВАО
МЛЕЧНИ ПУТ

Галактички „ореол” масе величине
600 милиона сунаца око Млечног пута, у
којем је и Земља, углавном чине остаци
судара од пре десет милијарди година
с другом галаксијом, саопштили су
недавно научници. Астрономи су дуго
покушавали да утврде да ли се Млечни
пут „угојио” од неколико судара с „малим”

галаксијама, или је порастао после
судара са само једном, великом.
Да би се провериле различите теорије
о томе, астрономи су анализирали
податке које је прикупио Европски
свемирски телескоп„Геа” који је Европска
свемирска агенција 2013. Године
лансирала у орбиту око Земље. Телескоп-

сателит је направио тродимензионалну
мапу скоро 1,7 милијарди звезда у
галаксији Млечни пут, од којих је за многе
било могуће одредити удаљеност од
Земље и брзину.
„Нисмо очекивали да већина звезда
које чине ‘ореол’ имају заједничко
порекло”, рекла је Амина Хелми,

астроном Универзитета у Гронингену, у
Холандији, коауторка студије објављене
у магазину „Нејчр”. Али се испоставило да
те звезде „формирају прилично хомогену
групу. Поврх тога, њихов‘хемијски потпис’
се јасно разликује од ‘првобитних’ звезда
Млечног пута”, додала је она, преноси
Бета.
Истраживачи су могли да у три
димензије
реконструишу
долазак
тих звезда током времена. „Ти видеозаписи (реконструкције) омогућавају
астрономима да проуче како се наша
галаксија формирала и како се развила”,
написала је у коментару студије Ким Вен,
астроном Универзитета у Викторији, у
Канади.
Амина Хелми и њене колеге су успеле
да утврде да се судар с другом галаксијом
десио пре 10 милијарди година, око
3,8 милијарди година после „Великог
праска”.
Тим је ту галаксију назвао „ГеаЕнкелад” – по телескопу „Геа” и гиганту из
грчке митологије Енкеладу (Enkeladosu,
Enceladusu) који је, по античком предању,
као поражен у једној борби гиганата
затрпан испод вулкана Етна, на Сицилији,
одакле и данас покушава да се искобеља,
те мешкољењем изазива земљотресе.
Извор: Политика
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: РАДОВАН НАСТИЋ

„МОЈЕ КЊИГЕ СУ КАРИКИРАНИ
ЛИЧНИ ДНЕВНИЦИ“

Роман „Дан када је Мијатовић погодио пречку“ Радована
Настића представља неку врсту аутобиографије,
холивудску причу о Дорћолцу који живи свој амерички сан.
Иако веома личан, на неки начин он је и прича о читавој
генерацији, оној за коју Настић каже да је „доживела
промашај у покушају да се оствари након распада СФРЈ“.
Радован Настић (1975) објављивао је приче у Беорами, а
своју прву књигу „Бенседин“ објавио је 2005. Објавио је још
пет књига и приче у неколико антологија. Деведесетих
је радио на радију Б92 у култној емисији Ритам срца Ол
Старс. Аматерски се бави фотографијом, учествовао је
на неколико групних изложби у Лос Анђелесу, у ком живи од
2012. године.
Ваша нова књига носи назив разочаран због промашеног
„Дан када је Мијатовић погодио пенала. Мени је херојски да у тако
пречку“. Шта је за вас лично битном тренутку неко узме лопту,
значила
та
Мијатовићева шутира, погоди пречку и покаже
пречка из ‘98. године која се емоције. Зато ми је Мијатовић
помиње у наслову романа? један од најдражих фудбалера
Због чега је она толико важна? које сам пратио.
- Моја прва љубав је фудбал. Од
Друго,
ударац
у
пречку
своје пете године
је
промашај.
„Ударац у пречку је
живота фанатично промашај. Промашај Промашај читавих
сам
пратио
генерација
да
читавих генерација се остваре у
југословенску прву
лигу. Преноси преко да се остваре након Југославијама
и
распада
СФРЈ.
радија. То је једина
Србијама
након
ствар за коју могу, Промашај државе да распада
СФРЈ.
с ове времененске води рачуна о својој Промашај државе
дистанце, да кажем деци. И зато смо сада да води рачуна о
да ме је чинила
деци. И зато
ту где смо – широм својој
срећним.
Нисам
смо сада ту где смо
планете“
скупљао сличице
– широм планете.
или шта год већ деца раде у
Књига започиње химном
том узрасту. Пратио сам СФРЈ „Хеј,
Словени“.
Јесте
ли
прву лигу. И репрезентацију југоносталгичар?
Југославије. Све до 2005. Сада не
- Југоносталгичар – до распада
знам ни ко игра ни када игра.
СФРЈ. У смислу да сматрам да је
Мијатовићева пречка има више држава била уређена и волео
значења.
сам Југославију. Али никако
Прво, нисам никада био југоносталгичар наког распада
државе. Свако је отишао на
своју страну и то је то. Као дивна
љубавна веза која се завршила
одвратним раскидом. И ту
повратка више нема.
Роман „Дан када је Мијатовић
погодио пречку“ је врло личан.
Колико се разликује од ваших
претходних књига?
- Не разликује се много јер
пишем о ономе што видим и кроз
шта пролазим. Како се осећам.
Моје књиге су као лични
дневници. Наравно, има много
карикирања. Има личности које
су заправо скуп 5-6 особа. Њихове
најбоље или најгоре карактерне
црте. И не занима ме какве ће
предрасуде да проистекну из
мојих записа. Наркоман на 4 мг
ривотрила и 2 кафетина дневно.
Само дајем пример.
Које
су
специфичности

Лос Анђелеса у који је прича али све мање и мање јер постаје
смештена, а у којем и живите бесмислено. Јурење кликова
последњих година?
суманутим насловима који немају
- Специфичност – Холивуд хајп. везе са текстом. Тривијалности и
Велики бувљак. Али
небитне ствари по
врло скупа бувља
живот грађанина.
„У српским
пијаца.
Да нисам из Србије
медијима се чује
М е н т а л и т е т.
укупно 10 гласова, и и да читам нашу
Нема
комплекса
електронску
у сваком смислу. што се политике и штампу, не бих
Мултикултуралност. културе тиче. И тако ништа
знао
о
у
круг.
Годинама“
То је највећи разлог
држави. Знао бих
због чега сам још
за
имагинаријум
увек у Лос Анђелесу.
и за грандиозне
Има ли Лос Анђелес икаквих пројекте, знао бих за спортске
сличности са Београдом?
успехе али само појединих ликова
- Нема. Буквално никаквих који се промовишу у идоле.
сличности.
Али главни утисак ми је да се
Пре одласка у Америку у чује укупно 10 гласова, и што се
Србији сте радили у медијима. политике и културе тиче. И тако
Пратите ли данас српску у круг. Годинама. И ништа ново не
медијску сцену и какви су вам чујем а године пролазе. Зачарани
утисци?
круг.
Т.С.
- Пратим српску медијску сцену
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ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (6)

КАКО ВИДИМО ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН

Каква је све публика и са каквим
циљевима посматрала Вршачки
триптихон? Пајини савременици,
носиоци улоге у овој позоришној
представи, старили су обилазећи
своје време, потпуно супротно
од слике Доријана Греја која је
старила, а он остајао вечно млад.
Онда је долазила нека нова
публика по сопственој вољи
или као ескурзија, ови призори
су узаборављани па откривани
поново да би после времена
у којем је слика остала иста,
полетна, млада, пуна животне
страсти коју нека нова публика
није могла да препозна јер незна
шта је берба, шта је откос, шта су
мерице и да се на пијаци обавезно
цењка и да је све то игра јер смо
створени и остварени у њој.
Да је Триптихон огледало шта
бисмо видели кад стојимо испред
њега? И каквим очима гледамо
статичну
слику
непознатих
садржаја, ми важни људи
савремености која може без нас

и који на сцени данашњице неће
бити предмет у предњем плану?
Ми можемо као сладокусци
посматрати ликовну структуру
Триптихона и посматрати своју

реакцију на то, али смо генерација
којој се десила срећа да су се
уметност и живот дефинитивно
раздвојили. Уметност је остала
негде у мраку да скапа а ми за

наше таворење мислимо да је
живот. Оно што смо ми учинили
уметности омогућило је да неко
то чини и нама, а да убијене
душе, без патње, то нису на време

препознале.
Да ли је Триптихон слика
за велико отрежњење? Да
ли нас више пробуди шамар
савремености или отргнутост,
избаченост из прелепог сна?
Замислимо призоре Вршачког
триптихона са истог места у
простору пар стотина векова
раније. Пијаца би била место
барушина и мочвара, виногради
неискоришћена шума, а поља
жита права панонска степа. И онда
неки људи изграде потпуно нови
свет по својој мери као врт, да га
плеве а он да их дарује.
Онда су дошли нови,
амбициознији људи који су све
то тек вешто унапредили да
је само напредовање развој
промена већи од оних у чије
име је покренут. Некад су људи
мењали свет. Лекција Вршачког
триптихона је да ауто живота
мора, сем гаса, да има и кочницу.
Томислав Сухецки

У ВЕЛИКОЈ ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 19. КРАЈИШКОГ ЛИКОВНОГ САЛОНА

Завичајни клуб „Книнска крајина“,
Удружење Срба из Хрватске и Српско
културно друштво „Зора“ Книн-Београд,
у сарадњи са Културним центром Вршац,
представили су прошлог четвртка у
Великој галерији Културног центра Вршац
изложбу 19. Крајишког ликовног салона.
Изложбу која се по први пут организује
у Вршцу, отворили су Никола Церовац,
председник Српског културног друштва
„Зора“ Книн-Београд, Давор Стојковић,
директор Културног центра Вршац и
епископ банатски владика Никанор,
нагласивши да се у радовима изложеним
на овом салону препознају ствараоци са
душом, и изразивши жељу да ова изложба
постане традиционална и у Вршцу.
Салон је, први пут почетком 80-их година
прошлог века, организован у Книну, да би
континуитет ове изложбе на кратко био
прекинут 1995. године због прогона, али је
она наставила своје трајање и на простору
Републике Србије где је избегао највећи

део Срба из Крајине. Упркос трагичној
судбини српског народа, људи окупљени
око „Крајишког ликовног салона”,
одлучили су да се представе јавности у
Србији, али гледајући на то као на један од
начина да свој завичај отргну од заборава,
било да је реч о црквама и манастирима,
градовима, селима, пејзажима, лицима,
успоменама на детињство... Уметницима
пореклом са простора Крајине временом
су се придружили и ликовни ствараоци из
Републике Српске, Србије, Црне Горе…
„Крајишки ликовни салон” данас чини
велики број радова, широк спектар
тема и ликовних приступа. Више од 130
аутора своје идеје и ставове исказали
су у најразноврснијим материјалима
и техникама, од оних класичних попут
мермера, мозаика или уља, графике, све
до дигиталне фотографије.
И ове године, на изложби заједно
излажу како афирмисани уметници,
нека од најпознатијих имена српске

ликовне сцене, тако и млади аутори
који су рођени знатно после оснивања
Салона. Овај ликовни салон има велики
значај за Крајишнике, њихову културу и
историју који сведочи не само о њиховом
постојању и коренима, већ и о духовним

и стваралачким вредностима људи са
тих простора. Публика ову изложбу има
прилику да види у више градова у Србији
и Републици Српској.
Т.С.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ

ЗАБРАЊЕНА ИСТОРИЈА БАЛКАНА

У уторак је у Градској библиотеци
одржано предавање др Горана
Шарића, доктора историјских наука
и магистра теологије, под насловом
„Забрањена историја Балкана“.
Објашњавајући наслов предавања,
Шарић каже:
- Постоји оно што нас нису
учили у школама, због тога што су
сви народи на овим просторима
вековима били под влашћу освајача
са стране. Због тога је систематски
скривана истина о нашој прошлости,
о бриљантним цивилизацијама које
су живеле на Балкану од времена

неолита. Прошлост је скривана
јер би можда била надахнуће за
неке побуне, устанке, а нажалост,
данашња историографија много тога
занемарује.
Шарић
има
широко
поље
интересовања, а предавања темељи
у дугогодишњим истраживањима
архива Ватикана, Беча, Дубровника...
- Овим темама сам се бавио и
пре факултета, а на факултету сам
стекао увид у документацију и многа
истраживања. Скоро све локације о
којима причам обишао сам и лично
и више од десет година сам се бавио

истраживањем пре него што сам са
својим резултатима изашао у јавност.
Ништа од онога што сам нашао нису
тајни, недоступни документи, већ су
или тешко доступни, ако су у питању
приватне збирке, или је са њих скинута
ознака тајности. Ја бих рекао да су то
пре непознати него тајни документи.
Сваки добар истраживач зна да га
не води само рацио, него у каснијим
годинама и интуиција. Човек након
неког времена интуитивно следи неки
траг јер је интуиција скуп свог нашег
несвесног знања – закључује Шарић.
Т.С.

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
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Нада Корењ
Штефан Варга
Јано Жолнај

Павел Хајко

Марија Хлавати

Катарина Карлечик

У ФОАЈЕУ ДВОРАНЕ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ ОД

КАРАВАН НАИВЕ ПР

Розалија Марков
Марина Петрик

Павел Љаврош

Павел Поволни Јухас

Павел Цицка

Наташа Књазовић

Љубитељи сликарства имали су протекле
недеље прилику да уживају у изложби
сликара наиваца из Ковачице под називом
“Караван наиве кроз Србију” која је одржана
у фоајеу Конгресно - музичке дворане Центра
Миленијум. Поставка је садржала више
од 50 радова сликара чувене ковачичке
школе а за све оне који су пропустили да
погледају изложбу “Вршачка кула” на својим
страницама објављује део њих.
Оснивачи ковачичке школе тридесетих
година прошлог века били су: Мартин
Палушка, Јан Сокол, Владимир Бобош,
Михал Биреш и Јан Књазовиц, а касније су
им се придружили и Мартин Јонаш и Зузана

Михал Поволни

Мартин Пап
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Јурај Љаврош
Алжбета Чижик

Ана Котваш

Ана Књазовић
Јан Бачур

Драго Терзић

ДРЖАНА ИЗЛОЖБА СЛИКАРА ИЗ КОВАЧИЦЕ

РОШАО КРОЗ ВРШАЦ

Халупова, који су прославили Ковачицу на свим
меридијанима света. Мама Зузана, како су је
звали, сликала је децу, коју није имала у свом
животу, и била је чланица УНИЦЕФ-а, УНЕСКА
и Црвеног крста у Женеви. Њене слике биле
су на честиткама које је УНИЦЕФ штампао
у милионским тиражима и које су кружиле
широм света.
Карактеристика наивне уметности из
Ковачице је снажна боја. У својим делима сваки
од ковачичких сликара доноси нешто посебно
за овај правац. Сваки од њих има свој стил и
препознатљиво сликарско писмо. Мотиви
ових уметника су, углавном, из живота и рада
у сеоској средини.

Ева Хусарик

Весна Хрћан
Јан Глозик

Ана Ленхарт

Јозеф Хавјар

Марија Варга

Деса Петров Морар

Зузана Верески
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„Дунавски бизнис форум“
13. и 14. новембра у Новом Саду
Овогодишњи седми по реду
„Дунавски
бизнис
форум“
(ДБФ) биће одржан 13. и 14.
новембра 2018. године у Новом
Саду, а посвећен је Дунавској
стратегији у улози бизниса у
остваривању њених циљева, јачању
просперитета
и
ефикаснијем
коришћењу потенцијала. У раду
ДБФ учествоваће представници
из
14
земаља:
Немачке,
Аустрије,
Чешке,Словачке,
Мађарске,Словеније,Хрватске,
БиХ,Црне Горе,Румуније,Бугарске,М
олдавије, Украјине и Србије.
Председник
ПКВ
Бошко
Вучуревић рекао је да ПКВ, и ове
године, подржава ДБФ јер се, како
каже, на тај начин унапређује
сарадња Србије са другим земљама,
повезују се људи и тржишта.
„ПКВ проширује сарадњу са
многим земљама Подунавског
слива, у оквиру које организујемо
пословне форуме са билатералним
сусретима, где промовишемо
инвестиционе
потенцијале
Војводине.
На
тај
начин,
унапређујемо пословну сарадњу
привредних субјеката са територије
наше Покрајине чиме се поспешује
даљи привредни раст и развој наше
земље“, рекао је Вучуревић.

Значај
пројекта
Дунавске
стратегије,
коју
афирмише
ДБФ,огледа се управо у њена
три
приоритетна
тематска
стуба:повезаност и комуникације

–
саобраћај,
пловидба,
пратећа
инфраструктура
и
енергетика;заштита
животне
средине,
превенција
ризика
(пре свега заштита од поплава) и
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одрживо коришћење природних
ресурс и социо-економски и
институционални развој, јачање
регионалне сарадње.

16 ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари.
Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5 ари
или мењам за Београд или Нови Сад. Тел.
064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-37
и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55m², КО Павлиш потез
„Белуцае“ пар. бр. 1452, друга класа, 74 ари
и 98m². Тел. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени
простор од 140 m², помоћне просторије
45 m² у другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за Београд или
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак Борачке
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел. 064/897-46-35
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. 065/33-55-343
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
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регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438 m²,
комплетна инфраструктура. Одмах усељива
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80 звати од
18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-6262
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а)
Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко
било“ погодан за узгој пчела, викендицу,
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа и багрем),
пролази струја и вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера, или
мењам за некретнину у Београду или Новом
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута
на пашњаку 6. класе у површини од 10 ари,
уписана у КО Дупљаја у потезу „Песак“, шума
испред насеља Гребенац. Тел. 064/124-60-99
и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко
било, на плацу од 12 ари под воћем,
викендица има подкровље. Тел. 064/222-96БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
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43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 064/5983898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и
064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца,
вода, струја, укњижено, Николино поље,
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62
m², стан је у приземљу, врло повољно Тел.
063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве
Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 м²на
плацу од 5 ари, 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.
061/294-11-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца,
са купатилом, у добром стању. Тел. 061/60979-17.
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.
063/878-90-67.
Продајем плац на брегу, Горанска улица
1000 m², комплет инфраструктура са
предивним погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел.
060/655-23-01
На продају двособан стан, одлична
локација, Светосавски трг, улаз 6б стан бр
12 са погледом на улаз у позориште. Тел.
063/74-04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 м², 2. спрат.
Уз стан иду кухињски елементи, плакар и
клима. Одмах усељив. Трг Андрије Лукића,
поглед на улицу. Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5,
између „ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел.
063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/246-0832
Издајем пословни простор у ул.
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин. Тел.
064/125-53-76
Издајем стан у кући, почетак Борачке
улице, засебан улаз, засебан струјомер,
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-57
и 011/2676-826.
Издајем локал 35 m², Омладински трг,
иза Педагошке академије, повољно, згодно

за фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
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. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
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 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: 064/2460832
Издајем стан у Хемограду, 50 m²,
комплетно намештен, слободан од 10.
августа. Цена 100 евра плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, 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.
834-975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар,
приземље, има паркинг место. Тел. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар
– електричар итд. Добра локација са
паркингом. Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан.
Тел. 069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан
5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену
кућу (двособан стан) са економским
двориштем и баштом у близини Хемограда.
Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77.
Цена 120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/89491-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел.
064/183-00-18.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена, интернет,
кабловска, центар код пиваре. Тел. 013/838733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Хероја Пинкија, комплетно реновиран.
Погодан за две ученице, студенте или
брачни пар. Може и ко има део ствари. Тел.
063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан
стан на Омладинском тргу у Вршцу преко
пута од Миленијума. Стан је слободан од
1.децембра 2018. године . Тел. 063/717-0520.
Издајем гаражу у центру града.
Тел.064/183-300-18.
Издајем ненамештен једноипособан
стан (48м²) у згради преко пута педагошке
академије. Тел. 064/170-98-41.

РАЗНО
Продајем виљушкар на електро погон..
Tel. 064/129-73-23.
Кошење траве, одржавање свих
травнатих површина, крчење дворишта
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу 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 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне
и у одличном стању. Машину за сушење
веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл
„рог“ женски, дрвени креветац, плински
сат контролни, бутан боца пуна 3кг,
роштиљ на струју, мушке и женске патике
и ципеле, точкови 28-86 за бицикл. Тел.
064/168-58-94
На продају Алфа камин на чврсто
гориво и две палме старе петнаест година.
Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 064/42-68229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са
бојлером за грејање воде и левковима за
клање. Тел. 063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и
063/187-167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007.
годиште, купљена у Србији, Вршцу,
регистрација до јуна 2019. 132000км Тел:
0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора,

дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома
повољно.Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску
пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел.
062/32-98-12.
Продајем пиштољ „Берета“, први
власник, очуван, само лицима са дозволом.
Буре за нафту од 200 л, кровни носач за
аутомобил. Тел. 837-124.
На продају нов ТВ Вивакс, лед екран,
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09.
Продајем два кауча (2000 и 3000
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел.
062/32-98-12.
Продајем орман двокрилан 2 ком,
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком,
комоде 2 ком, писаћи сто, плински шпорет,
шиваћу машину „Багат“, веш машину
„Горење“. Тел. 013/834-891 и 063/760-51-54.
Купујем собна дрвена врата, балконска
врата са две стране квака, металан
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65.
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. 013/861419 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 услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и
викендица, гаранција дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду. Тел.
013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и
викендица. Гаранција дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду.Тел:
060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ
на струју, контролни сат за плин, „рог“
женски бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“,
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике
нове бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел.
064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој женској
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике
и физике за гимназијалца и основца. Тел.
063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без
кабине и сетвоспремач запремине 1,90
корпу за трактор, шалоне за прозоре
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач
210 л. дечји креветац са мадрацем 1
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел.
063/733-92-47.
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.
064/168-58-94
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. 062/1175-5955.
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 југа- заставу у врло добром стању. Тел.
064/163-01-18.
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. 063/878-9067.
На продају кучићи пит бул теријер
оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/11162-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ
на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју,
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-5110.
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. 061/60979-17.
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. 063/74192-34.
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. 064/66204-57.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/19790-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел.
064/197-90-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија,
два месеца стара, две женке и један
мужјак. Тел. 065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша
„Горење“. ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач ,
плинску боцу, канте за маст, дрвену бурад
за ракију и кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке,
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км,
редовно одржаван, регистрован до
14.9.2019. Тел. 062/11-759-55.
Пластични спојлер-дефлектор за
кров аутомобила за лакшу вучу и мању
потрошњу горива. Цена 40 €. Тел. 064/12317-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга
деветка, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62
тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 €. Тел. 063/894-91-63.

Купујем неисправне плинске бојлере
(старе) и плинске пећи због делова. Тел.
063/482-418 и 013/861-419.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална
ограда за гробно место. (2,60х2,40х0,85м)
Цена 150 €. Тел 064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел 064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо
стакло са додатном кутијом и пласт ролом.
Цена 40€. Тел 064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на
развлачење, плински решо са три рингле,
кварцна грејалица сточић за ТВ, дечији
бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-37-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³,
очуван, 2005. , гаражиран, црвене боје,
ветробран, аутомацки мењач, мало
прешао, тренутно нерегистрован, наслон
за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел.
063/814-11-35.
Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве
боје, исправан у добром стању, неударан,
дизел, гаражиран, прешао око 127.000
км, тренутно нерегистрован. Хитно! Цена
2.800€. Тел. 064/507-60-93.
Агенцији Магибашта 013 потребна
чистачица за одржавање хигијене у
стамбеним зградама у насељу Хемоград.
Козарачка 14.
За продају четири веш машине, три
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне
и у одличном стању, као и машина за
прање судова „Беко“, исправна, уградна.
Тел. 061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд
Мондео“, дизел, клима, одржавани,
поуздани. Хитно и повољно. Тел. 063/8326-918.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара
комад. Тел. 28-32-536.Продајем ауто
„Тојота“ 92. годиште и ауто приколицу. Тел.
834-026.
На продају старински диван-отоман,
нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и
столице, храстова врата. Тел. 063/266-096.
Продајем плинску пећ „Алфа плам“
7 kw (50€), шиваћу машину „PFAFF 80“ и
фрижидер „Fideia“. Тел. 013/827-367.
Радила би кућне послове и бринула
о старијој особи. Тел. 064/2880-347 и
013/805-142.
На продају 4 фелне Р14 за фијат пунто и
заставу 10.Тел. 064/26-40-857.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/47970-86.
Продајем веш машину „Горење“,
плинску пећ „Алфа“, трпезаријски регал,
плински решо1/3, шиваћу машину „Багат“;
фотељу – лежај. Тел.064/186-52-44.
Продајем кауч, судоперу, креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел.
064/18-44-316.
Продајем домаћу ракију, повољна
цена. Тел.064/183-300-18.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-8260.
Поклањам два мачета. Тел. 064/917-47777.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов
двосед, плински решо са три рингле,
ТВ Самсунг, усисивач Смсунг, кварцна
грејалица и полица за ТВ.Тел. 065/88-37420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
НА продају фиат пунто 2004. год, мотор
1.2 бензин, 60 кс, 5 врата, клима, прешао
180.000 км, кочнице нове, гуме м+с веома
очуване. Тел. 064/26-40-857.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 545, 7. НОВЕМБАР 2003.

„СОКО“ ЗАЧЕТНИК ФУДБАЛА
У ВРШЦУ

Године 1913. у оквиру спортског друштва „Соко“ у Вршцу
формирана је фудбалска екипа. Тај се догађај рачуна као
зачетак фудбала у Вршцу мада се у записима „Сокола“ фудбал
спомиње још 1897. године. По завршетку Првог светског
рата настаје Фудбалски клуб „Душан Силни“ чије су боје биле
црвена и бела. После Другог светског рата у Вршцу постоје
фудбалски клубови „Јединство“ и „Железничар“,“Вршац“ и
„Раднички“, и сада опет „Јединство“ које има исте боје као
некад „Душан Силни“. Фудбалери многих генерација играли
су у овим клубовима, са више или мање успеха.

ПЕТАК • 9. новембар 2018.

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 (148)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.

Неки од њих нашли су се 24.10. у ресторану „Аутобуске
станице“да би прославили вредан јубилеј – деведесет година
фудбала у нашем граду и наравно оживели успомене. На
почетку овог скупа прочитана су два поздравна телеграма
у коме су јубилеј вршачким фудбалерима честитали
Фудбалски савез Србије и Црне Горе и ФК „Партизан“ из
Београда. Генерални секретар Фудбалског савеза Војводине
уручио је плакету овог Савеза фудбалском клубу „Јединство“ .
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 545, 7. НОВЕМБАР
2003.

ЕДУКАЦИЈА СПОРТСКИХ
МЕНАЏЕРА

Представници факултета за менаџмент у спорту,
Универзитета „Браћа Карић“ и Пауерлифтинг савеза Србије и
Црне Горе (ПЛСЦГ) недавно су потписали уговор о пословно
техничкој сарадњи у вршачком Хотелу „Србија“.
- Уговор је темељ сарадње високо – образовне установе
и спортске организације чији ће први корак бити стварање
услова за отварање одељења Факултета за менаџмент у
спорту у нашем граду. Уговор су потписали декан проф. др
Фрањо Фратрич и Радован Гаврилов, генерални секретар
Пауерлифтинг савеза СЦГ.
- Направљен је крупан корак у спајању науке, едукације и
усавршавања спорта и тренера, а ја верујем да ће вршачки
спортисти показати интресовање за стицање образовања на
нашем факултету, каже проф. др. Фрањо Фратрич.

- Факултет ради две године , јединствен је на нашим
просторима, а у Европи има само пар сличних. Едукација је
усмерена у два профила: тренерски смер и менаџер у спорту.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Од Вршца је дакле ваљало
извести главни удар и то против
Алибунара и алибунарског
логора, од ког је Вршац био
толико узнемираван. Алибунар
је велико, пространо тржиште у
низини на југозападном окрајку
алибунарског
рита.
Селом
доминира 20 м висок обронак,
који се протеже од истока ка
западу, и уз који се војници само
појединце могу испети. Колима
се испиње неким прокопима.
Горе је земљиште равно, а
један сахат према југоистоку
почиње делиблатски песак.
На гребену обронка виде се
поједине јаке зграде, гробље и
повише воћњака и виногради.
Коса обронка протеже се
према истоку иза Карлсдорфа,
а према западу преко Селеуша
све до Иланџе. Према томе, ово
земљиште одвећ је погодно
ради утврђења, а нарочито она
тачка, где вршачки виногради
и зичиндорфски друм одвесно
пресецају онај оборнак. Овде
би три затворена, стрељачким
рововима спојена шанца могла
пркосити и најјачем непријатељу.
Српски командант корпуса
изрично је наложио, да се логор
утврди, ради чега је припослат
и жениофицир Живановић. Али
командант логора, Јовановић,
није подигао шанчеве, његовој
одважности као да не требаше
утврђења. Само је Барајић
заштитио свој фронт једним
стрељачким ровом с оне стране
Карлсдорфа 1).
Оснаживши се 10. хонведским
и једним Ваза батаљоном, и
изаславши мајора Гергеља са 9
компанија пешака, 1 ескадроном

хусара и 3 топа од Зичидорфа
управо
према
Алибунару,
Дамјанић, са 12 компанија
пешака,
подруг
ескадрона
хусара и 9 топова, крене се 12.
из Вршца пут Карлсдорфа 2).
У Карлсдорф је стигао баш у
подне и нашао је непријатеља
спремног које испред места,
које у опкопима. И неочекујући
Гергеља да дође, ил´да да гласа

од себе, Дамјанић заповеди да
се напада. Барајић се очајно
борио. Али после борбе, која
је трајала скоро три часа, 3. и 9.
хонведски батаљон заузеше село
и опкопе, и сузбише Србе према
Алибунару. Срби су уступали
корак по корак, сам Барајић
узмицао је са жениофициром
Живановићем, потпоручником
Рајачићем и са 20-30 војника 3).
Међутим и Гергељ, долазећи
од
Зичидорфа,
нападне
Јовановића, који је стајао
северно испред Алибунара.
Али ради српске надмоћи не
могаше напредовати, отуда му
се нападај претвори у одбрану.

1)Erlebnisse eines k.k. Oﬃyiers im österreichisch-serbischen Armee-Korps,
str.80., 81.
2)Horváth М.: Magyarország függetl. történ, св. II., str.88.

Кад ал´карлсдорфски бегунци
донеше у Алибунар глас о
„црвенокапицама“. Ово на мах
пренерази алибунарску посаду,
која је дошла сада између две
ватре. Судећи по колебању
непријатеља, да од Карледорфа
долазе Мађари, Гергељ изнова
нападне и, после очајне борбе,
заузме Алибунар баш у исти
мах, кад се Дамјанић појавио
непријатељу с леђа. Јовановић
се попне на бис, а резерве које су
тамо биле постављене, задржале
су Мађаре. Но већ је била
опкољена и ова позиција, па
како их ни један шанац није више
бранио, поједине компаније и
Јовановић бајонетом су крчиле
себи повратак у Ново Село.
Непријатељ је сада без сваког
отпора бегао пут Панчева,
гоњен двојицом ескадрона
виртенбершких хусара, који су,
својим успешним кидисањем,
довршили овај пораз. Затим
је читав Алибунар и један део
Карлсдорфа предат огњу. Ова
битка беше једна од најкрвавијих
за овога рата, у ком је проливена
толика крв, ал на жалост место
за слободу и братинство оба
народа, а оно зарад међусобног
уништења.
Губитак Срба беше голем,
преко 500 које мртвих, које
рањених. Осим тога, Срби
изгубише и 2 топа и толико кола
за муницију, 9 мерзера, на 300
пушака и 2 заставе. Међу мртвима
беху и Живановић и Рајачић, они
падоше под ударцем хусара.
Напротив Мађари изгубише
само 80-100 и мртвих и рањених
заједно. И тако је алибунарски
логор занавек уништен 4).

3)G. Klapka, sv.3., str.69- Erlebnisse etc., str. 92.
4)Klapka, sv.3., str. 69.79.- Erlebnisse etc., str. 92.- Horváth М. св. II.,
str.93.94.
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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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ДРУГА ПОБЕДА ВРШЦА У КЛС

80 : 73
77 : 88
77 : 78
96 : 89
101 : 95
108 : 75
75 : 71
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ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 80:73 (23:21, 22:15, 17:19, 18:18)

+52
+85
+56
+35
+19
+3
+3
-3
-16
-59
-3
-23
-38
-111

10
9
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 7. КОЛО
Младост - Банат				
Борац (Пар) - Ужице			
Јагодина - Дубочица 			
Металац Таково - Тимок			
Срем Итон - Баваниште			
Топлички Витезови - Клек Србијашуме

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

1.Дубочица
7
2.Металац Таково 7
3.Ужице 		
7
4.Јагодина
7
5.Борац (Пар)
7
6.Младост
7
7.Клек Србијашуме 7
8.Банат 		
7
9.Баваниште
7
10.Срем Итон
7
11.Топлички Витезови 7
12.Тимок
7

21
20
13
13
12
12
11
12
9
2
1
0

7
7
5
4
4
4
4
3
3
1
0
0

0
0
2
3
3
3
3
4
4
6
7
7

+17
+15
+6
+4
+4
+2
+3
+2
-2
-14
-17
-20

Р У КО М Е Т
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 7. КОЛО
Младост - Јабука				
Сивац 69 - Раднички 1958			
Херцеговина - Младост ТСК			
Црвена Звезда - Б. Карловац		
Апатин - Долово				
Нова Пазова 1957 - Инђија			

21 : 32
35 : 17
34 : 29
39 : 36
30 : 28
24 : 18

1.Сивац 69
7
2.Јабука 		
7
3.Инђија
7
4.Херцеговина 7
5.Апатин
7
6.Долово
7
7.Младост ТСК 7
8.Нова Пазова 1957 7
9.Банатски Карловац 7
10.Раднички 1958 7
11.Црвена Звезда 7
12.Младост
7

14
14
10
8
8
7
6
6
4
4
2
1

7
7
5
4
4
3
3
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6

+72
+45
+34
+9
-21
+6
+14
-2
-10
-57
-38
-52

Центар
Миленијум,
гледалаца 800, судије: Јевтовић,
Нинковић (БГ); Матић (КГ)
ВРШАЦ:
Ћирковић
2,
Мунижаба, Капетановић 16
(8 ск), Радивојевић 3 (4 ас),
Радмиловић 5 (6 ск), Бркић,
Јовановић 15 (7 ск, 9 ас), Савовић
13 (5 ас), Симовић, Огњеновић 9,
Силађи 17 (8 ск).
МЕТАЛАЦ: Стаменић 4,
Турбић, Микулић 9 (7 ск),
Ђукановић 15 (9 ск, 4 ас), Матић,
Васић 10 (7 ас), Стефановић,
Ђуковић 13 (6 ск), Никчевић,
Павловић, Неранџић 9 (5 ск),
Дојл 13.
Вршчани и Ваљевци су,
како традиција њихових дуела
и налаже, одиграли узбудљив
и резулатски неизвестан меч у
којем су Вршчани, упркос умору
од исцрпљујућег ритма играња
на два фронта, остварили
заслужену победу. Кључну
улогу у остварењу другог
првенственог тријумфа имао је
квартет Силађи, Капетановић,
Јовановић, Савовић у којем је
сваки појединачно у одређеном
делу меча имао тренутке
изузетног надахнућа.
Највећи
део
првог
полувремена протекао је у
изједначеној борби у којој су се
ривали девет пута смењивали
у вођству. У том делу меча

СПАРС - ВРШАЦ 67:54
(16:11, 20:9, 21:16, 10:18)

Фото: Милош Живковић

1.Борац 		
2.Дyнамик
3. Београд
4. Нови Пазар
5.Војводина
6.Спартак
7.Тамиш 		
8.Златибор
9.Вршац 		
10.Дунав
11.Слобода
12.Младост
13.Металац
14.Беовук 72

МАКСИМОВИЋ НАКОН
ПОРАЗА: РЕЗУЛТАТ
НИЈЕ МЕРИЛО ОНОГА
ШТО СМО ВИДЕЛИ

ТРАДИЦИОНАЛНО ТЕШКО ПРОТИВ ВАЉЕВАЦА, ПРЕСУДИО БОЉИ СКОК ВРШЦА

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО
Вршац - Металац		
Младост - Борац 		
Слобода - Нови Пазар
Спартак - Београд 		
Дунав - Војводина		
Тамиш - Беовук 72		
Златибор - Дyнамик

ПОРАЗ У САРАЈЕВУ У 6. КОЛУ АБА 2
ЛИГЕ

СПАРС: Дурмо 6, Захирагић
6, Врабац 14, Јовановић 1,
Грубелић 8, Мањгафић 10,
Протић 6, Албијанић 7, Башић
2, Мазалин 2, Глоговац 5.
ВРШАЦ: Ћирковић 7,
Капетановић 4, Радмиловић
8, Бркић 14, Јовановић 5,
Савовић 1, Симовић 2, Силађи
13.

Одлична форма: Никола Силађи
најрасположенији у тиму Вршца
био је Капетановић док је код
Ваљеваца предњачио Ђуковић.
Вршац је био нешто бољи у
скоку и проценту шута из игре,
али је до предности од 9 разлике
у финишу стигао захваљујући
Силађију који је постигао шест

узастопних поена у последња
два минута друге четвртине.
У трећем периоду Ваљевци
су поправили проценат шута а
Вршчани повећали предност
у скоку па се резултатска
предност
домаћина
није
мењала.

У финишу меча Ваљевци
су кошем Ђукановића дошли
на само два поена заостатка
(69:67), али су тада пропустили
две прилике да дођу до
изједначења
и
потпуног
преокрета. Уследила је казна,
капитен Вршчана Савовић
постигао тројку, потом је
Силађи ефектном рампом дигао
на ноге публику у Миленијуму, а
Јовановић у контри поентирао
за одлазак Вршца на безбедно
растојање (76:69).

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У КРАГУЈЕВЦУ
РАДНИЧКИ - ВРШАЦ 85:30
(28:8, 22:6, 17:11, 18:5)

Дворана “Гордана Богојевић”, гледалаца 25,
судије: Вучковић, Стаменковић
РАДНИЧКИ: Првуловић 4, Спахић 24, Н.
Васовић 15, Јеврић 14, Безаревић 4, Вуковић

2, Мартиновић 4, Јанчић 6, Јовановић 12,
Димитријевић, М. Васовић.
ВРШАЦ: Керкез 4, Томашевић, Половина,
Веригић 2, Бешић 22, Ратковић, Лазаревић,
Бабић 2, Михајловић.

С ТО Н И Т Е Н И С
ТИЈАНА ЈОКИЋ ПРВА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
Ученица 4. године Школског центра“
Никола Тесла“, Тијана Јокић, освојила је
прво место на овогодишњем Републичком
такмичењу у стоном тенису за ученике
средњих школа које је одржано у Петровцу
на Млави. Тијана је одиграла шест мечева и
забележила шест победа.
- Веома сам задовољна својим учинком.

Имам доста добрих резултата иза себе, али
ово прво место ми је посебно драго, јер
сам представљала своју школу. Четврта
сам година, самим тим и последња година
када сам могла да се такмичим на оваквом
првенству, драго ми је што сам допринела да
моја школа понесе наслов државног првака ,
рекла је Тијана.

ОД Б О Ј К А

ПРВА ПОБЕДА БАНАТА НА ГОСТОВАЊИМА
МЛАДОСТ (Н. ПАЗОВА) - БАНАТ 1:3 (26:24, 16:25, 18:25, 19:25)

Победом у Новој Пазови Вршчани су
се вратили у горњи део табеле и показали
да поседују квалитет за остварење
најављених амбиција, борбу за пласман
у виши ранг. Само у првом сету домаћин
је успео да парира разиграним играчима
тренера Игора Сантрача, наредна
три Банат је убедљиво решио у своју
корист. У наредном колу Банат у Центру
Миленијум дочекује екипу Срем Итона у
недељу од 17 часова.

У СУБОТУ У САЛИ
ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ
ЛОКАЛНИ ДЕРБИ
ВРШАЦ - БАНАТ

Две првопласиране екипе
у Првој женској војвођанској
лиги, Вршац и Банат, одмериће
снаге у суботу у Сали хемијско -

медицинске школе са почетком у
17:30 часова. Обе екипе локални
дерби дочекују у доброј форми,
непоражене су у досадашњем
току првенства и у прошлом колу
оствариле су победе идентичним
резузлтатом 3:1. Вршац је био
бољи од Херцеговине из Равног
Тополовца док је Банат савладао
Крајишник.

Р У КО М Е Т
НОВИ ПОРАЗ МЛАДОСТИ У ПРВОЈ ЛИГИ СЕВЕР

ЈАБУКА
ПРЕВЕЛИК ЗАЛОГАЈ
МЛАДОСТ - ЈАБУКА 21:32 (10:16)
Центар Миленијум, судије:
Мартиновић (НС), Ћирковић
(Б.Паланка), седмерци: Младост
1 (0), Јабука 7 (6), искључења:
Младост 6, Јабука 2 минута.
МЛАДОСТ:
Петровић
2,
Константинов 2, Барна 2, Милекић
1, Бекић, Вит 1, Милосављевић 1,
Шојић 1, Бранков 3, Велковски 8,
Барбулов, Вучендић, Ђурђевић,
Живан.
ЈАБУКА: Митановски, Спасић 10,

Митровић, Трајковски, Трајковић
1, Витас 5, Дамјановски, Крстевски,
Јовановски
1,
Малићанин,
Миленковић 2, Илић 3, Ваци 2,
Ћосић 1, Пешко 7, Јандрић.
Кретање резултата: 4:2 (6), 5:8
(16), 7:12 (20), 15:22 (40), 19:29 (54).
Вршачки
рукометаши
су
само у уводих неколико минута
успевали да буду равноправни
са фаворизованим ривалом док
је у остатку утакмице Јабука у

потпуности оправдала високу
позицију на табели. Екипа
Младости је значајно ослабљена у
односу на претходну сезону и до
краја јој предстоји грчевита борба
за опстанак. На овом мечу нису
могли да рачунају на најбољег
играча
Бегенишића,
између
осталог и због тога није било
дужег отпора.

СПОРТ

ПЕТАК • 9. новембар 2018.

ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 14. КОЛО
ОФК Вршац - Раднички (НП)		
Цемент - Дунав 			
Борац - Црвена звезда		
Омладинац - Бачка 1901 		
Кабел - Хајдук 1912		
Железничар - Братство 1946
Раднички (ЗР) - Раднички (СМ)
Србобран - Динамо 1945		
Младост - ЧСК Пивара		
1.Хајдук 1912
2.Кабел 		
3.Братство 1946
4.Омладинац
5.Железничар
6.Динамо 1945
7.Раднички (ЗР)
8.ОФК Вршац
9.Бачка 1901
10.Младост
11.Србобран
12.Дунав
13.Борац
14.Цемент
15.Црвена звезда
16.Раднички (СМ)
17.ЧСК Пивара
18.Раднички (НП)

14 11 2
14 10 2
14 10 2
14 9 1
14 7 3
14 6 3
14 4 9
14 6 2
14 6 1
14 6 1
14 5 3
14 4 4
14 4 2
14 4 2
14 3 4
14 3 4
14 1 4
14 1 3

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

2:0
2:4
3:1
2:4
1:0
1:1
0:0
2:0
1:1
1
2
2
4
4
5
1
6
7
7
6
6
8
8
7
7
9
10

+17
+21
+13
+7
+4
+6
+5
0
0
-7
-4
-4
-2
-9
-5
-8
-13
-21

ОФК ВРШАЦ ПРЕКИНУО СЕРИЈУ ОД ТРИ МЕЧА БЕЗ ТРИЈУМФА

НЕШКО МИЛОВАНОВИЋ ДЕБИТОВАО ПОБЕДОМ
ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (НП) 2:0 (0:0)

35
32
32
28
24
21
21
20
19
19
18
16
14
14
13
13
7
6

ПФЛ ПАНЧЕВО 13. КОЛО
Југославија - Јединство (В)		
Партизан (У) - Јединство Стевић
Дунав - Борац (Ст) 			
Раднички (Б) - Партизан (Г)		
Стрела - Потпорањ		
Војводина (Ц) - Спартак 1911
Вултурул - Слога (БНС)		
Долина - Полет			
Војводина (С) - Црвена звезда
1.Раднички (Б)
2.Партизан (У)
3.Борац (Ст)
4.Партизан (Г)
5.Потпорањ
6.Јединство Стевић
7.Стрела
8.Вултурул
9.Југославија
10.Спартак 1911
11.Јединство (В)
12.Војводина (С)
13.Црвена звезда
14.Слога (БНС)
15.Дунав
16.Долина
17.Полет
18.Војводина (Ц)

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1

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

0:0
0:0
1:2
3:0
0:0
0:2
3:2
3:1
1:1
2
2
4
3
2
4
4
4
5
5
5
6
7
8
8
8
11
12

+24
+14
+13
+32
+10
+11
+13
+5
+1
+1
-1
-15
-3
-6
-5
-10
-42
-42

29
29
27
26
25
23
21
21
20
20
18
17
14
13
11
11
6
3

1.Хајдучица
2.Будућност (А)
3.Караш (Ј)
4.Ратар 		
5.Војводина (ЦЦ)
6.Шевац 		
7.Партизан (К)
8.Караш (К)
9.Борац (ВС)
10.Добрица
11.Виноградар
12.Борац (ВГ) (-1)
13.Јаношик
14.Слога (М)

11
11
11
11
11
9
11
10
11
11
10
11
11
11

8
8
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1

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

2:1
1:0
2:1
2:0
0:3
1:1
5:1
1
2
2
3
4
3
5
3
5
7
6
7
7
6

+29
+30
+1
0
0
+6
-8
-6
-5
-5
-8
-18
-11
-5

Деби новог шефа стручног штаба
Вршчана
Нешка
Миловановића
обележен
је
победом
против
борбених
Пазовчана
чији
су
отпор домаћи сломили у другом
полувремену одигравши једну од
најбољих партија ове сезоне.
Раднички је захваљујући спортској
срећи одолео читаво полувреме иако
су домаћи играчи имали огромну
предност у поседу лопте, створили
велики број повољних прилика и два
пута погађали оквир гола.
У 55. минуту Вршчани су повели
поготком свог најбољег стрелца
Белића који је врхунски одреаговао
на идеалан центаршут Лазевског из
корнера. Пет минута касније Божић
је после акције Жерађанина имао
стопостотну прилоику да голом
крунише своју добру партију, али је
шутирао преко гола.
У 79. минуту најбољи играч
утакмице
Жељко
Жерађанин
потврдио
је
победу
Вршчана
после изванредног соло продора
када је себе оставио два гостујућа
одбрамбена играча и пласирао лопту
поред Ђурића.
- Захваљујем се публици која је
дошла да нас подржи, знао сам да ће
утакмица бити тешка јер су играчи
били под велики психолошким
оптерећењем. Без обзира што је
Раднички последњи на табели
показао је да зна да игра фудбал.
Били смо организовани у свим
фазама, испуњен је мој захтев да
се игра агресивно и уз корекције и
сугестије у паузи дошао је на време
гол у другом полувремену. Једино
чиме нисам задовољан је празан ход
који смо имали 15 минута, то не сме
да нам се понавља јер у Српској игра

Поново на стази успеха: Александар Лазевски, капитен ОФК Вршца, центрира
за водећи гол
ммного играча са суперлигашким и
прволигашким искуством који ће то
на неким наредним утакмицама умети
да казне, изјавио је после меча тренер
Миловановић.
ОФК Вршац у наредном колу
гостује у Сремској Митровици екипи
Радничког.
- У Срем не идемо да калкулишемо
нити носимо белу заставу. Знам мане
и врлине нашег противника, Раднички
има новог тренера, одлично је играо
у Зрењанину у прошлом колу где је
био ближи победи. Бољи део тима је
везни ред са Перовићем, Ковачићем,

НОВИ ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ИНСИСТИРА НА ДИСЦИПЛИНИ

БАЛАН НА ТРИБИНАМА ЗБОГ КАШЊЕЊА

Нешко Миловановић је у досадашњем
току тренерске каријере водио четири
суперлигаша: Младост из Лучана, Радник
из Сурдулице, Металац из Горњег
Милановца и Раднички из Крагујевца и зна
да је за постизање врхунских резултата
неопходна дисциплина како на терену

тако и ван њега. То ће врло брзо морати да
схввате и играчи ОФК Вршца. Уочи меча са
Радничким из Нове Пазове на састанак је
два минута закаснио Сава Балан и због
тога је одстрањен из протокола и уместо
да буде на терену своје другове бодрио је
са трибина.

КОЛО РЕМИЈА

СТРЕЛА (ИВАНОВО) - ПОТПОРАЊ 0:0
26
25
19
18
17
16
16
15
14
10
10
9
8
7

ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (НП)
2:0 (0:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца
300, судија: Стефан Јекнић (Палић) 7,
стрелци: Белић у 52. и Жерађанин у 79.
минуту, жути картони: Божић, Марковић
(ОФК Вршац)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Петрић (од
66. Бељин), С. Благојевић, Жерађанин,
Левићанин (од 76. Чукић), Божић, Белић
(од 84. Ивановић), Мандић, Станков,
Лазевски, Марковић.
РАДНИЧКИ: Ђурић, Микић, Николчић,
Видовић, Неоричић, Петрић, Чепрња,
Мићановић, Шавија, Цветковић, Шукунда.
Играч утакмице: Жерађанин
Вуковићем и Јанковићем, имају добре
младе играче, али ми се нећемо
предати. Уколико играче схвате оно
што будем тражио од њих мислим
да ћемо обрадовати наше навијаче
и вратити се непоражени у Вршац,
закључио је шеф струке ОФК Вршца.
Б.Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

Тринаесто коло у Подручној лиги Панчево било је коло ремија
за тимове са територије Градског фудбалског савеза Вршца. То је
борбу за врх табеле учинило занимљивијом, Партизан из Уљме и
Раднички из Баранде су изједначени по броју бодова на врху док су
остали тимови смањили заостатак за њима тако да чак шест екипа
равноправно конкурише за јесењу титулу.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 11. КОЛО
Борац (ВС) - Јаношик		
Добрица - Борац (ВГ)		
Партизан (К) - Виноградар		
Војводина (ЦЦ) - Ратар		
Караш (Ј) - Будућност (А)		
Шевац - Хајдучица			
Слога (М) - Караш (К)		

2323

Судија Данило Стевовски из Панчева.
СТРЕЛА: Лукић, Јовановић, Балог, Панић, Чех, Америјан, Максимовић, Гуран,
Дудуј (Мачак 68), Исаиловић, Кочић.
ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов, Прошевски, Јанковић, Петровић С. , Јовановић,
Лазин, Бранков, Бихлер (Ћулибрк 59), Петровић С. (Субић 88).

ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) – ЈЕДИНСТВО
(ВЛАЈКОВАЦ) 0:0
Судија Игор Јајић из Панчева.
ЈУГОСЛАВИЈА: Симјановиц, Митковац, Дакиц, Ракић,
Ненадић (Станковски 46), Јовановић (Василевски 87),
Стојановски, Ниоколовски, Колевски, Димковски, Столески
ЈЕДИНСТВО: Радивојев, Попов (Лазин 46), Ракитован,
Москиц, Бирђан, Балог, Ђурђевић, Калин, Богдановић,
Станојловић (Ангеловски 69), Живанов (Гуја 76).

ДОЛИНА (ПАДИНА) - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 3:1 (1:1)
Судија

Кристијан

Тодоровић

из

Вршца,

стрелци:

Стојисављевић у 43, Келечевић 72 и Матуља 74 минуту за
Долину, Николић у 16 минуту за Полет.
ДОЛИНА: Бојаковић, Куталек, Стојисављевић, Шајбер,
Матуља, Чижик (Заборски 60), Келечевић, Хлавча (Бабуцхна
75), Поповић, Митић, Ђорић.
ПОЛЕТ: Илић Љ, Шајн (Николић 46), Николић Д,
,Јездимировић, Илић С.,Павловић, Бану, Јанков (Живојиновић
68), Димитријевић, Бранков, Бежановић.

ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ) – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
(ПАВЛИШ) 1:1 (0:0)
Судија: Јанковић Александар Панчево, стрелци:Лака (23) за
Војводину,Гвозденов (51)
за Ц. звезду
ВОЈВОДИНА: Орлић, Јацимовић, Братић, Буја, Гетејанац,
Винка, Лака, Станков, Димитровић, Бонцокат, Спасић
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Олујић, Стијациц, Јовановић, Чејић,
Мајсторовић, Радић, Грбић, Тадић, Гвозденов, Јовановић.

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
(КАЧАРЕВО) 0:0
Судија Драган Милановић из Панчева.
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра (Бањаш 75), Танасић,
Ђорђевић, Тимић, Радосављев, Војнов(Јанковић 84), Колак,
Обрадовић, Миливојев, Живојнов (Пебра 64).
ЈЕДИНСТВО: Чучак, Кљајић, Момчиловић, Митковски,
Несторовски, Пешовски, Крстевски (Балнозан 66), Окука,
Пешовски, Јачимовски, Анастасов.
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