ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

БРОЈ

1195
ПЕТАК, 16. новембар 2018.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLIII

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

СЕЋАЊЕ НА ВРШАЧКЕ ХЕРОЈЕ
стр. 3

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПРИРЕДИЛО СМОТРУ ВОЗИЛА

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА

-Зимска служба комуналног предузећа брине о проходности 147 километара градских улица и локалних путева - Возни парк има 11 специјализованих
возила и 4 додатна возила за ванредне прилике - Припремљено 400 тона соли, 30 кубика ризле и 12.000 л калцијум-хлорида У дворишту Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“ извршена
је смотра возила зимске службе, 14.
новембра, којој су присуствовали
представници
градске
власти,
Саобраћајне
полиције
Полицијске
станице Вршац и медији.
-Зимска служба Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“ спремна
је да одговори на све изазове који нас
очекују у наредном периоду, током зиме,
колико већ од 15. новембра па све до 1.
марта 2019, како је и предвиђено да ради
зимска служба, рекао је Драган Нинковић,
помоћник директора за комуналне
послове и шеф Зимске службе. Све наше
активности, које ћемо спроводити у том
периоду, биће у складу са временским
приликама и усвојеним планом рада
зимске службе, који садржи и одређене
приоритете. Стараћемо се о укупној
дужини од 147 километара градских
улица и локалних путева и спремни смо
да благовремено реагујемо на све услове
који се буду појавили. Ту су и 8 км градских
улица које нису у нашој надлежности, већ
„Путева Србије“ и ако „Путеви Србије“ не
буду бринули, ми ћемо узети одговорност
и за те улице.
Уклањање
снега
и
леда
са
саобраћајница није ни мало лак посао,
већ врло одговоран и озбиљан и захтева
пуну пажњу и ангажовање од стране ЈКП
„Други октобар“.

-Посао зимске службе од нас захтева
ангажовање додатних ресурса како у
механизацији, тако и у радној снази, у
магацинским просторима, закључује
Нинковић. За редовне активности ове
зиме предвидели смо 11 специјализованих
возила и имамо 4 додатна возила за
ванредне прилике. Припремили смо 400

тона соли, већ 200 т је лагеровано код нас,
затим 30 кубика ризле. Пракса из прошле
године када смо користили калцијумхлорид за пешачке делове и стазе у граду,
показала се позитивно и наставићемо је и
ове године. За то смо определили 12.000
литара калцијум-хлорида.
Све планиране активности зимске

службе
извршаваће
поменута
механизација и 65 запослених у ЈКП
„Други октобар“.
-Град Вршац је Јавном комуналном
предузећу „Други октобар“ поверио
послове зимске службе и одржавања
саобраћајница током наредних месеци,
а смотра возила даје нам за право да
верујемо да неће бити проблема током
зимског периода и да ће се ефикасно
решавати ситуације која нам налажу
временске прилике, каже Дејан Сантрач,
помоћник
градоначелнице
Вршца
Драгане Митровић. Поред ових машина
и возног парка, који је обновљен у
претходном периоду, гаранцију за
квалитетан рад пружају и запослени у
„Другом октобру“. Они ће дежурати и
радити и дању и ноћу како бисмо ми могли
да обављамо своје обавезе, да наша деца
одлазе у школу, да на време стижемо на
посао, без обзира на падавине.
Сантрач је апеловао на грађане да
током зимског периода воде рачуна
како паркирају возила, да не ометају рад
возила зимске службе. Апел је упућен
и везано за чишћење тротоара испред
кућа, зграда, локала и осталих пословних
просторија. Свако је дужан да очисти
свој део тротоара, јер само заједничким
снагама можемо да држимо град чистим и
проходним током зимских дана.

Ј.Е.

НОВИ УСПЕХ АКЦИЈЕ „ПАРАКВАДА“ - „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА ЗА АМБУЛАНТУ У ВЛАЈКОВЦУ
-За куповину помагала сакупљено је 1.040 кг, односно 468.000 пластичних чепова - Ово је 47 веће помагало набављено акцијом
„Сакупи хумани чеп“ -

Акција под називом „Сакупи хумани чеп“,
коју је иницирало Удружење параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“, донела је нове
резултате. Од сакупљених чепова, овога пута
инвалидска колица добила је сеоска амбуланта
у Влајковцу. Представници „Параквада ВШ“
- председник Драган Виторовић уручио
је помагало др Родики Петку, директорки
Дома здравља Вршац, а овом лепом чину
присуствовала је, у име Града Вршца, Татјана
Николић, чланица Већа за здравство и социјалну
заштиту.
Захваљујући акцији „Сакупи хумани
чеп“, у којој учествују наши грађани, заједно
са 130 правних лица, амбуланти у Влајковцу
уручили смо инвалидска колица, истиче
Виторовић. Нашу акцију проширирујемо и на
села, јер и одавде добијамо много чепова. За ово
помагало сакупљено је 1.040 кг, односно 468.000
пластичних чепова и ми се захваљујемо свима
који су учествовали у акцији сакупљања.
Виторовић је похвалио сарадњу са Домом

здравља Вршац, а потврда и захвалност
уследиле су и од стране директорке Петку која је
нагласила да ће ова инвалидска колица бити од

велике помоћи влајковачкој амбуланти.
-Ово није наша прва сарадња, а сигурна
сам неће бити ни последња, закључила је

директорка Дома здравља Вршац. Свака оваква
акција је добродошла и од велике помоћи
нашим сеоским амбулантама.
Виторовић је подсетио да је ово 47 помагало,
које се убраја у веће и скупље, не рачунајући
штаке и мања ортопедска и остала помагала.
-Град Вршац подржава овај вид хуманитарне
одговорности, каже чланица Већа Николић.
Сеоске амбуланте су одлично опремљене што
је показало и добијање акредитације Дома
здравља Вршац на седам година. Оваквим
акцијама, које спајају активности друштвено
одговорних и хуманитарних организација,
подижемо свест грађана не само о заштити
животне средине, већ и о солидарности са
другим људима.
„Параквад ВШ“ позива све грађани који то
нису до сада учинили, да се придруже хуманој
акцији сакупљања пластичних чепова свих
врста. Толико се пута већ показало да наше мало,
некоме значи много.

Ј.Е.

ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ - МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

У КАБИНЕТУ ЗА ХЕМИЈУ ГИМНАЗИЈЕ ГАС ИЗ БУТАН БОЦЕ ИЗАЗВАО ПОЖАР

-Није било експлозије, наглашава директорка Пешић и додаје да нема повређених, само материјална штета - Узрок незгоде је редуцир на бутан боци -

У кабинету за хемију Гимназије „Борислав
Петров Браца“ догодила се незгода прошлог
четвртка, 8. новембра. Услед цурења гаса из
бутан боце, дошло је до пожара.
-У кабинету, у том тренутку, није било ђака,
на срећу није било повређених, причињена
је само материјална штета, објашњава Тамара
Пешић, директорка вршачке Гимназије
„Борислав Петров Браца“. У тренутку цурења
пропана из бутан боце био је ту само професор
који је припремао оглед за наредни час хемије.
Никога више није било у хемијском кабинету, а
на срећу, ни професор није повређен. Желим да
истакнем да није било експлозије! До незгоде је
дошло јер је вентнил - редуктор бутан боце био

заглављен. Дошло је до цурења гаса и пожара,
школа је одмах евакуисала ученике и запослене
и обавестила све надлежне службе. Ватра је
врло брзо угашена захваљујући јединицама
Ватрогасне службе, остала је материјална штета,
а боце су склоњене из кабинета.
Према речима директорке Пешић, због
безбедности ученика и професора, тог је дана
обустављена настава, а већ сутрадан, школа је
наставила нормално са радом.
-Када је потпалио боцу, професор је видео
да гас излази на непланираном месту и дошло
је до запаљивања тог црева, објашњава Вељко
Стојановић, члан Градског већа задужен за
образовање. Професор и помоћни радник

употребили су апарат за гашење пожара,
међутим, није им пошло за руком, пожар се
развио. Није дошло до великих оштећења.
Поступили су правилно, алармирали су све
ученике и они су на време изашли из школске
зграде. Није дошло до екплозије, ватрогасци су
окончали пожар. Није било никаквих штетних
последица осим прашине настале од апарата за
гашење пожара.
Стојановић истиче да је најважније да није
дошло до негативних последица ни на чије
здравље, а није дошло ни до неког озбиљног
пожара који би начинио озбиљнију материјалну
штету.
.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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НА ДАН СВЕТОГ ДИМИТРИЈА ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦЕ НА СПОМЕНИК

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ

Обележавајући своју славу Митровдан,
чланови Удружења ратних војних инвалида
посетили су споменик „Лала“, у парку код
Геронтолошког центра, и положили венце у
знак сећања на наше суграђане, хероје, који
су изгубили животе током ратних деведесетих
у Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косову
и Метохији. Придружили су им се чланови
породица и представници бројних делегација.
-Окупили смо се да одамо почаст људима
који су дали животе за нашу бољу будућност,

рекао је Мевлудин Планчић, председник
Удружење ратних војних инвалида. Тужни смо
јер су положили своје младе животе на олтар
домовине. Од 1990. до 1999. године, Град Вршац
је дао десет младих људи - хероја, иза којих
су остале породице, деца, супруге, родитељи.
Бол им не можемо ублажити, она је вечна, али
Удружење ратних војних инвалида трудиће се да
им помогне колико може и олакша живот.
Планчић се захвалио свима који су дошли да
одају почаст нашим суграђанима борцима, међу

Споменик Лала подигнут је у знак сећања на Балан Савицу (1961-1993),
Балог Атилу (1968-1999), Васиљевић Србослава Гадафија (1962-1999),
Ердеи Петра (1964-1991), Кирхнер Жељка Кикија (1970-1999), Матић
Предрага Пеце (1961-1992), Милосављевић Милана Црног (1962-1992),
Попов Славомира (1966-1991), Станковић Новицу Нолета (1959-1999) и
Хелберг Бобана (1964-1991).
којима су представници Града Вршца и осталих
бројних организација, као и вршачки ђаци који
ће наставити да негују сећање на наше хероје.
-Немојмо заборавити да је десет имена
исклесаних на овом споменику, исклесано

крвљу, немерљива је заслуга коју су дали за
наш град, нашу земљу, нагласила је Татјана
Николић, чланица Градског већа, обраћајући
се у име Града Вршца. Породицама не може да
надокнадимо бол, али можемо да учинимо све
да се они никада не забораве. Нека им је вечна
слава и хвала за све што су учинили за нашу
земљу.
Присутнима се обратио и Предраг Петровић,
резервни официр, подсетивши да је наша велика
дужност да се жртве наших палих суграђана
никада не забораве, да се преноси и настави да
живи прича о њиховом херојству.
Након полагања венаца, помен страдалима
служило је свештенство Српске православне
цркве, Румунске православне цркве и
Римокатоличке цркве у Вршцу.
Венце су положиле делегације Министарства
одбране, Министарства полиције, Војске Србије,
Града Вршца, као и представници Удружења
ратних војних инвалида, СУБНОР Вршац,
Удружење војних пензионера Вршац, Алибунар,
Пландиште, Удружења ратних и мирнодопских
војних инвалида, Покрета ветерана Вршац,
затим Резервне војне старешине Баната, СНС,
породице погинулих бораца.

Ј.Е.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДОНЕЛА ОДЛУКУ:

ПОНАВЉАЈУ СЕ ИЗБОРИ У ВРШЦУ И У БЕЛОЈ ЦРКВИ

Републичка изборна комисија је донела
одлуку да се избори за Националне савете
националних мањина понове на два
бирачка места - у Вршцу и у Белој Цркви.
На изборе ће поново изаћи и гласати
припадници чешке националне заједнице
у Белој Цркви, а у Вршцу, тачније у Куштиљу,
бираће се чланови Националног савета
румунске националне мањине. Избори

су поновљени 14. новембра, од 7 до 20
часова, а према незваничним подацима
на бирачком списку је око 400 бирача. До
закључења овог издања „Вршачке куле“
нисмо добили резултате гласања.
Не очекује се да поновљени избори у
Куштиљу промене досадашње резултате.
Према процени и на основу првог
изборног круга, незванични резултати

показују да је од 23 чланова Националног
савета румунске националне мањине,
листа др Јон Оморан освојила 12 места,
Даниел Петровић 6, а осталих пет места
деле две изборне листе из Тимочке
крајине.

Ј.Е.

ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ ГРАДА ВРШЦА ЗАСЕДА У ПОНЕДЕЉАК

ГЛАВНА ТАЧКА - РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Председник Скупштине Града Вршца
Ненад Барош заказао је седницу локалног
парламента за понедељак, 19. новембар,
а пред одборницима ће се наћи
предложени дневни ред са 36 тачака.
Највећу пажњу привлаче прве
две тачке: Разматрање и усвајање
Консолидованог извештаја о извршењу
Одлуке првог ребаланса буџета Града
Вршца за период од 1. јануара до
30.септембра ове године, као и доношење
Одлуке о другом ребалансу буџета Града
Вршца за 2018.
На дневном реду је и више тачака које
се односе на доношење Одлуке о давању
сагласности за закључење споразума о
уређењу међусобних права и обавеза са
суграђанима везано за гараже у Дворској
улици и на Омладинском тргу.
Тема седнице биће разматрање и
усвајање годишњег извештаја о раду

Предшколске установе „Чаролије“ за
прошлу и план рада за ову годину, као и

именовање чланова Школског одбора
ОШ „Младост“, ОШ „Паја Јовановић“,

Музичке школе „Јосиф Маринковић“,
ШЦ „Никола Тесла“, Гимназије „Борислав
Петров Браца“, као и чланова Управног и
Надзорног одбора Дома здравља Вршац.
Одборници ће дати сагласност о
измени Одлуке о оснивању Савета
родитеља Града Вршца и на доношење
Правилника о средствима за подстицање
програма
или
недостајућег
дела
средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења
из области пољопривреде, руралног
развоја и заштите животне средине, и у
области културе.
Разматраће се измена одлуке о
висини стопе пореза на имовину Града
Вршца и утврђивање просечних цена
квадрата одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину За 2019.
годину.

Ј.Е.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЛИЦИТАЦИЈА ЗАКАЗАНА ЗА 19. И 20. НОВЕМБАР

На основу донете одлуке, Град Вршац
расписао је јавни оглас за давање у
закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта и пољопривредних објеката
у државној својини. Заинтересовани су
имали довољно времена да поднесу
пријаве, а лицитација је заказана за
почетак следеће седмице, у Градској кући.
Јавно надметање за давање у закуп и
на коришћење земљишта у Катастарским

општинама Уљма, Влајковац, Ритишево,
Павлиш, Избиште, Шушара, Загајица, Парта,
Орешац, Велико Средиште, Мало Средиште,
Мали Жам, Ватин, Гудурица, Марковац,
одржаће се 19. новембра, са почетком у
8 часова. Наредног дана, 20. новембра,
лицитираће се земљиште Катастарских
општина Вршац, Потпорањ, Стража,
Војводинци, Куштиљ, Јабланка, Сочица и
Месић, са почетком, такође, у 8 часова.

Сви заинтересовани за лицитацију
за давање у закуп пољопривредног
државног земљишта и пољопривредних
објеката имали су прилику да се
детаљније распитају и упознају са свим
оним што је на јавном надметању. Наиме,
организовани су обиласци и разгледање
земљишта које је предмет лицитације.

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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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИНОВАТИВНУ ТЕРАПИЈУ ЗА МС СТАВИЛИ У ПЛАН ПРИОРИТЕТНЕ НАБАВКЕ

НОВИМ ЛЕКОВИМА ПРОТИВ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ

Мултипла склероза је тешка болест од
које у Србији болује више од 7.000 људи.
Болест је подмукла, непредвидива и напада
у најпродуктивнијем животном периоду, а
оболели у Србији са нестрпљењем ишчекују да
им постане доступна савременија и ефикаснија
терапија.
Мултипла склероза је тешка, неизлечива
болест. Јавља се обично између 20. и 40.
године живота, али се може манифестовати и у
било ком животном периоду. Жене обољевају
три пута чешће од мушкараца. Болест напада
искључиво централни нервни систем, мозак
и кичмену мождину изазивајући оштећења
омотача око нервних влакана. Зоне запаљења
у мозгу дешавају се у жариштима пречника
око 5 милиметара и могу захватити било који
део централног нервног система. Отуда није
лако поставити дијагнозу, јер готово сваки
симптом у неурологији може бити и показатељ
мултипле склерозе. Ипак, најчешћи знаци су
нагло слабљење вида на једном оку, појава
дуплих слика, подрхтавање руку, клецање
ногу, вртоглавице, нестабилност при ходу,
сметње са говором, сметње са мокрењем,
али и епилептични напад може бити једна од
манифестација МС-а.
-Некада се на финалну дијагнозу чекало и
десет година. Данас је период скраћен на 14
месеци, а у неким центрима и краће. Направљен
је велики помак и томе су допринеле савремене
неурорадиолошке процедуре и повећан број
апарата за магнетну резонанцу широм Србије.
Ипак , да би се убрзала дијагностика, како
мултипле склерозе, тако и других неуролошких
болести које су у порасту, од изузетне је важности
да се неуролози врате у домове здравља.
Мислим да је то од стратешког интереса – каже
проф. др Ранко Раичевић, председник Друштва
неуролога Србије.
Мултипла склероза је подмукла болест, а
њен ток непредвидив. Симптоми се јављају
и нестају на неочекиван начин, а једнако
непредвидиво смењују се фазе погоршања и

смиривања болести. Док код једних пацијената
развој болести у дужем периоду не утиче
значајно на њихов квалитет живота, код других
су погоршања агресивна, нарушавају њихове
физичке и менталне способности, воде у тежак

број компликација, нижи степен инвалидитета.
Мултипла склероза је праћена и бројним
придруженим обољењима као што су депресија,
когнитивни испади, поремећаји сфинктера, па
је неопходна циљана, симптоматска терапија

општим болницама. На тај начин пацијенти
добијају иновативне терапије. Велики корак
напред је и што су Министарство здравља и
Републички фонд за здравствено осигурање, у
овој години иновативну терапију за мултиплу

инвалидитет све до потпуне одузетости и
парализе.
-Правовремена дијагностика и рано
започињање терапије нису само од пресудне
важности за самог пацијента и његов квалитет
живота, већ имају и јасно фармако -економско
оправдање, јер се на тај начин за сам здравствени
систем, у дугорочном смислу, остварују
озбиљне уштеде. Благовременим лечењем
мањи је број релапса код пацијената, мањи

уз пратеће мере физикалне и психосоцијалне
рехабилитације. – упозорава проф. др Ранко
Раичевић.
Ипак,
здравствена
статистика
је
забрињавајућа и указује да се у Србији лечи
свега 11 одсто оболелих од мултипле склерозе.
- Број лечених достиже око 20 одсто
захваљујући врло транспарентним клиничким
студијама које се обављају при свим
универзитетским центрима, али и неким

склерозу ставили у план приоритетне набавке.
Верујем да ће се наћи средства за лечење
већег броја пацијената, као и за увођење нових,
савременијих терапија - објашњава професор
Раичевић.
За сваког оболелог од мултипле склерозе
кључно је да лечење започне што пре.
Савремене терапије пружају могућност да се
болест заустави и држи под контролом, уколико
пацијенти одговарајуће лекове добију на време.

ПОДРШКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА

У
Покрајинском
секретаријату
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
у Новом Саду, потписани су уговори о додели
бесповратних средстава за реализацију
пројектних активности на тему задругарства
у 2018. години. Потписивању уговора, у име
Пољопривредне школе „Вршац“, присуствовао
је директор Срђан Клиска.
-Циљ конкурса јесте подршка Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство у области подизања квалитета
образовно-васпитног
процеса
средњег
образовања на тему задругарства, објашњава
Клиска. Спроводи се у сарадњи са Задружним
савезом Војводине, а реализоваће се кроз
пројектне активности (предавања стручњака
за задружно организовање, посете задругама
и награђивање), као и упознавање ученика са
радом савремених задруга, на територији АП
Војводине, које послују у складу са Законом о
задругама.
Потписивању уговора присуствовао је
покрајински секретар за пољопирвреду,

водопривреду и шумарство др Вук Радојевић
и том приликом истакао значај задругарства,
охрабривања младих да се удружују јер је то
једини начин да опстану на тржишту савремене

пољопоривреде. Он је истакао примере многих
успешних европских земаља у савременом
задругарству. У разговору са представницима
школа, Радојевић је указао на значај које

СВЕТСКИ ДАН НАУКЕ ЗА МИР И РАЗВОЈ У ВРШЦУ

„ЗНАЊЕ КОЈЕ ОСТАВЉА ТРАГ“

Данас (у петак, 16. новембра) у великој галерији
Културног центра Вршац, у времену од 10 до 15 часова,
ученици и професори вршачких средњих школа увешће
своје суграђане у магични свет науке и технике.
Програм који се ове године одвија под слоганом„Знање
које оставља траг“ организује се поводом Светског дана
науке за мир и развој (10. новембар). У Вршцу је први пут
обележен 2016. године са идејом да се кроз излагање
радова и приказивање огледа да својеврстан допринос
промоцији науке и технике. У програму учествују све
вршачке средње школе: Школски центар „Никола Тесла“,
Хемијско медицинска школа, Гимназија „Борислав Петров
Браца“ и Пољопривредна школа Вршац. Као и прошле
године свака школа изводиће занимљиве експерименте
и излагати радове, свака из своје области интересовања.

Програм је намењен, пре свега, школарцима, али и свим
осталим заинтересовани суграђанима.
Генерална скупштина Унеска одредила је 10.
новембар за обележавање Светског дана науке за мир и
развој са основним циљем да нагласи значај одговорног
коришћења научних резултата за добробит друштва,
као и да подсети да наука мора бити посвећена миру
и развоју. Поред тога, овај дан треба да допринесе
подизању свести широке јавности о значају науке,
научног позива и научних резултата за креирање,
одржавање и развој одрживих друштава широм света.
Овај датум је у свету први пут обележен 10. новембра
2002. године, а у Србији се обележава од 2011. године.
Тема овогодишњег Светског дана науке за мир и развој је
„Наука, људско право“.

пољопривредне школе имају у едукацији и
охрабривању ученика да се удружују. Додељена
бесповратна средства искористиће се да млади
људи - ученици пољопривредних школа и на
очигледном примеру виде добро организоване
задруге Војводине и примене та искуства у свом
даљем животу и раду.
На састанку у Новом Саду, Клиска је у
даљим разговорима, указао и на значај
других активности и помоћи које Покрајински
секретаријат пружа пољопривредним школама
Војводине. То је студијска посета најбољих
ученика, потпуно бесплатно, Немачкој где се
могу видети најбољи примери пољопривредне
праксе, као и конкурси којима се обнавља
механизација школа, шире засади и системи
за наводњавање, укључивање у ИПА пројекат
Пољопривредне школе Вршац, Рума и Футог,
али и многе друге активности које побољшавају
квалитет рада Пољопривредних школа
Војводине, које конкуришу и остварују понуђена
средства.
Ј.Е.

6

ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ИКОНИЈА МАРИНКОВИЋ, ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТ У ПЕНЗИЈИ, ЦЕО РАДНИ ВЕК ПРОВЕЛА У ХЕМОФАРМУ:

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

У ЖИВОТУ ЈЕ НАЈВАЖНИЈА ПОРОДИЦА!

И

конија Маринковић, дипл. фармацеут, радни век је почела
у Хемофарму и одатле, после 36 и по година, отишла у
пензију, овога лета. Волела је свој посао и била изузетан
колега. Своје искуство и знање несебично је преносила млађим
колегама који не крију да су много тога научиле од шефице
Иконије - Ике. Била је сведок експанзије Хемофарма током
протекле три деценије. Памти време када је почела да ради, како
је тада изгледао Хемофарм, и како је данас прерастао у модерну
компанију. Породица јој је увек била на првом месту, каже, а сада
се посебно радује што ће, као пензионер, имати довољно времена
да се посвети унуку Душану, бакином злату.

Како сте се одлучили да упишете
Фармацеутски факултет?
-Волела сам те предмете везане за
фармацију. Волела сам хемију, биологију,
физику баш и не и учинило ми се да бих
то волела да радим - везано за лекове, да
их правим. Ретко је ко од нас имао праву
представу како ће изгледати посао којим
ће се бавити када заврши факултет. Ја сам
видела само онај део који се односи на рад
у апотеци. Али, никада ми није била жеља
да радим у апотеци, већ да радим нешто
друго везано за лекове. На крају ми се жеља
испунила. Завршила сам Фармацеутски
факултет на Универзитету у Београду,
дипломирала сам у новембру 1981. године.
Како иде са послом? Где почињете да
радите?
-У то време је било: завршиш, пријавише
се на Биро и у року од седам дана рекли
су ми да могу да почнем да одрађујем
приправнички стаж у апотеци. Радила сам
у апотеци у центру, почела сам 4. јануара
1982, и чекала да Хемофарм отвори
конкурс. Често су тада отварали конкурсе,
стално су некога примали. Кад су отворили
конкурс, конкурисала сам и примили су
ме. Почела сам да радим 1. марта 1982.
године. После месец и по дана, вратила сам
се да завршим стаж у апотеци. Водила сам
се да радим у Хемофарму, а у апотеци сам
одстажирала за фармацеута и положила
државни испит. Вратила сам се у Хемофарм
и почела да радим у лабораторији, тамо ми
је било радно место.
Како је било у Хемофарму тих
осамдесетих и неких?
-Хемофарм је био мањи, било је
мање људи. У лабораторији је било пар
високообразованих колега, техничари,
радили смо испитивање сировина, готових
производа. Била сам задовољна. Било је то
нешто најближе мојој струци. Жеља већине
фармацеута је да ради у лабораторији.
Мени се та жеља испунила. Била сам
на кратко и у производњи, али било ми
је некако страно, непознато, машине,
вентили... Лабораторија је нешто сасвим
друго, позната ми је, радиш нешто што већ
знаш, у чему имаш искуства.
Кад сам дошла у Хемофарм, наша
лабораторија је била добро опремљена
у односу на Факултет. У Хемофарму смо
имали технику, инструменте, које смо ми на
Факултету само видели. Показали су нам где

раде асистенти и професори, а ми студенти
смо само провирили. Хемофарм је, за то
време, био добро опремљен. Имали смо
један гасни апарат, течни... Када се пореди
са лабораторијом данас, било је то скромно.
Временом се лабораторија опремала и
сада Хемофарм има модерну лабораторију,
све по европским стандардима. Кренули
смо од једне лабораторије, онда смо се
преместили у другу, 1994, у много већу,

да би 2016. године прешли у трећу зграду
где је цела зграда квалитет. Цео први спрат
је само лабораторија, други обезбеђење
квалитета, одакле сам ја недавно отишла
у пензију. Ја сам после неког времена
напустила лабораторију и прешла у
обезбеђење квалитета. Мада већ дуже
време нисам радила у лабораторији и
даље смо били везани, због природе
посла. Радила сам на изради документације
која је њима служила за испитивање
сировине, али и на изради документације
за регистрацију лека. Углавном сам се
бавила испитивањем сировина, све везано
за полазни материјал што је потребно да
би се један готов производ регистровао на
тржишту.
Кад сам ја почела да радим, Хемофарм
је имао неке лиценцне лекове. У почетку
су то били лиценцни производи од
фармацеутских кућа Абџон (UpJohn), Гедеке
- садашњи Фајзер, Лео, а сада су претежно
генерички лекови Штаде. Генерика је
почела да се уводи са распадом Југославије
- лекови који су се производили у бившим
Републикама. У међувремену, Хемофарм
је добио развој, кренула је производња
Мидола, Диклофенака, Ибупрофена...
У Хемофарму сте провели читав свој
радни век, до одласка у пензију. Како
памтите то време?
-Било је лепо, некада тешко и напорно,
радило се и по 10 - 12 сати, али посао је
леп, волела сам то да радим. Кад бих опет
кренула из почетка, сигурна сам да бих
поново уписала и студирала фармацију.
Доста се времена проводило на послу.
Имали смо инспекције које су увек

захтевале нешто ново, а ми се максимално
трудили да квалитет лекова буде на
високом нивоу. Пратили смо новине у
нашем послу, одлазили на едукације
широм земље. Једино моје службено
путовање у иностранство, било је у Кину,
2004. Ишли смо да обиђемо произвођаче
сировине, да проверимо како раде, какав
је квалитет тог њиховог производа који
би био полазни материјал за производњу
наших лекова. Колегиница из набавке
је разговарала око цена, транспорта и
сировине. Већина сировина Хемофарма је
са кинеског тржишта и то су све фабрике на
високом нивоу.
До када сте радили у Хемофарму?
-Радила сам до 27. јула 2018. године,
када сам отишла у пензију, 36 и по година.
Отишла сам у инвалидску пензију из
здравствених разлога. Највише сам
радила на испитивању сировина, полазног
материјала за израду лекова, касније на
обезбеђењу квалитета тих истих сировина.
Лепо сам провела свој радни век. Посао
је био тимски, добро сам сарађивала са
колегиницама. Трудила сам се да млађима
пренесем све своје знање и искуство.
Колико сам успела - не знам. То оне знају.
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ИНТЕРВЈУ
вежбе исто, доста времена смо проводили
у лабораторији, некад по читав дан, од
ујутро до увече.
Када сте основали породицу?
-Кад сам завршила факултет, почела
сам да радим у апотеци и упознала сам
Милутина, мог супруга. Стажирала сам у
апотеци, а Милутин је дошао да тражи неке
силне лекове. Кад сам га питала шта ће му
толики лекови, рекао ми је да води децу
на екскурзију. После смо се поново срели
када сам отишла да стажирам на биохемији,
у лабораторији је радила Милутинова
сестра. Рекао је сестри: “Е, то је та девојка из
апотеке!“. Тако смо почели да се дружимо,
боље упознајемо и заволели смо се.
Милутин каже да је то била љубав на први
поглед, код мене није, дошла је касније.
Почели смо да живимо у ванбрачној
заједници 1983, а две године касније
смо се венчали, 1985, када се Милутин
вратио из војске. Милутин је по професији
специјални педагог, ради у Центру за
социјални рад Града Вршца. Имамо диван
брак, волимо се, лепо се слажемо. Имали
смо напорне послове и Милутин и ја.
Било је и тешких периода кроз које смо
пролазили. Кад смо добили децу, близанце,
маја 1991, почела је мобилизација. Деца
и ја смо дошли кући 10. јуна, а Милутин је

Када сам одлазила у пензију, припремили
су ми дивну успомену која ће ме подсећати
на заједно проведено време, а колегиница
Јасмина Зороја ми је чак написала и песму.
Баш ме је нахвалила.
Лепо је било радити у успешној
компанији какав је Хемофарм. Из дана
у дан гледаш како се фабрика шири,
производња модернизује, све иде у корак
са европским стандардима.
Када и где почиње Ваша животна
прича?
-Рођена сам у Ритишеву, 9. децембра
1958. Мама ми је Марија, тата Мартин.
Мама је жива, тата је већ одавно преминуо.
Јединица сам, немам ни браће ни сестара.
Родитељи су се бавили земљорадњом.
Ритишево је искључиво румунско село.
Носим лепе успомене из детињства. Играли
смо се на пољани, време проводили
напољу, у природи, возили бицикл по селу,
чували смо бириће. Детињство на селу је

Песма о Ики
Наша драга Ика, наш понос и
дика, првенствено човек, колега
и шеф, заувек се памти и то није
блеф.
Хемија је Ики у срцу и глави, ту
јој премца нема. Све што је знала,
то нам је и дала, на томе јој, заиста,
неизмерно ХВАЛА.
Мирна, смерна, снажна као
стена, једном речју - Ика - супер
жена.
У пензију Ика иде уздигнуте
главе, срце пуно, душа сита, колеге
је славе. Буди здрава, буди иста,
нек` твој осмех увек блиста.

увек лепо и безбрижно, читав свет је твој.
Помагала сам мојима када су били велики
пољопривредни радови, кад се брао
кукуруз, онолико колико сам могла као
девојчица.
Основну школу, до осмог разреда,
завршила сам у Ритишеву, на румунском
језику. У моје време је у селу била школа
до осмог разреда. После основне, кренула
сам у вршачку Гимназију. Био је то мој први
одлазак од куће, одвајање од родитеља.
Становала сам у Вршцу са другарицом.
Било је све то за мене нешто сасвим
ново, упознавање града, ново друштво у
гимназији. И средњу школу сам завршила
на румунском језику, а после гимназије
уписала сам Фармацеутски факултет на
српском. Опет ново друштво, никога скоро
нисам познавала, из мог разреда није
било никога у Београду. Али, лепо сам се
снашла, уклопила и брзо су прошле и те
студентске године. Било је лепо студирати
фармацију, предмети су били занимљиви, и

десет дана касније мобилисан и три месеца
је био одсутан. Да ли је био рат или не, али
Милутин три месеца није био са децом и са
мном. Био је то дуг период. Али, све тешко
и лоше се заборави. Остају да се памте
само оне лепе успомене.
Милутин и ја имамо ћерку Марију и сина
Милана. Дуго смо их чекали, али жеља нам
се испунила. Марија и Милан су одрасли

људи, имају 27 година. Марија је завршила
српски језик и књижевност. Нема посао,
али нам је подарила унуче од шест месеци.
Марија и зет Марко даровали су нам унука
Душана.
Милан је завршио економију. Живи у
Новом Саду. Ради у „Карнексу“ у Врбасу.
Што се тиче његове женидбе, није нам јој
ништа пријавио, ни девојку.
Имате ли неки хоби? Како проводите
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слободно време?
-Милутин и ја волимо да путујемо. Мало
смо стали, због здравствених разлога, и
породичних. Обишли смо многа занимљива
места. Сваки слободни тренутак користили
смо да негде отпутујемо. Кад смо били
млади, били смо у Барселони, па смо ишли
у Венецију, Рим, Париз, Беч, Будимпешту,
Праг... Летовали смо у Турској. Посетили
смо Јерусалим, био је то посебан доживљај
због светих места које смо обишли. Били
смо на Олимпу, ове године посетили смо
Метеоре, невероватан доживљај.
Волим књижевност, да читам књиге,
да идем у позориште, редовни смо на
„Вршачкој позоришној јесени“. Гајимо
цвеће, поврће. Имамо башту, бавимо се
органском производњом. Можда није у
потпуности органска, али трудимо се да
не користимо хемикалије, да не прскамо
поврће. Гајимо шаргарепу, грашак, лук,
кромпир... Све зависи од тога каква је
година.
Нисам ништа посебно планирала чиме
ћу да се бавим кад одем у пензију. Сада
имам времена да се мало више посветим
себи, породици, нашем малом Душану.
Имам и мајку која је стара и треба јој сада
више помоћи. Није више на селу, сада је у
Вршцу, у кући близу нас.
Која је Ваша животна филозофија?
-Пошто сам већ у тим годинама када
ми је здравље мало нарушено, видим да
је важно је да човек буде здрав. Човек
треба да буде умерен у свему, да нађе
праву меру и да буде задовољан. Срећа
је у малим стварима. Све је пролазно,
остаје само породица, брига о њеним
члановима, нашим најрођенијима. Како

се ми понашамо према родитељима, тако
ће и деца према нама. Кажу да је то стара
народна мудрост. Задовољни смо што
смо Милутин и ја успели да нашој деци
пренесемо радне навике и све остало
вредно и лепо што смо ми научили од
својих родитеља. Породица је најважнија
у животу!
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА

НА АУКЦИЈИ У ИЗРАЕЛУ

АЈНШТАЈНОВО ПИСМО ПРОДАТО ЗА
32.000 ДОЛАРА
Писмо Алберта Ајнштајна из 1922.
године у којем он говори о својим
страховима у вези са порастом
антисемитизма у Немачкој, и то више од
деценије пре доласка нациста на власт,
продато је пре неколико дана на једној
аукцији у Израелу за 32.000 долара.
„Овде се кувају економски и
политички мрачна времена, тако да сам
срећан што могу да одем од свега овога”,
написао је тада 43-годишњи физичар
својој сестри Марији након што је
напустио Берлин и отишао на локацију
која се не наводи у писму, преноси Танјуг.
Ајнштајн, који је три месеца пре тога
освојио Нобелову награду, отпутовао
је из немачке престонице након што су
екстремни десничари убили министра
спољних послова Валтера Ратенауа,
његовог пријатеља и такође Јеврејина,
после чега га је полиција упозорила да
би он могао бити следећи.
Када су нацисти дошли на власт у
Немачкој 1933. и почели прогон Јевреја,
Ајнштајн се налазио на предавању
у иностранству. Он се одрекао
држављанства и потом коначно
настанио у САД.
„Оно што је посебно код овог писма
је да је Ајнштајн стварно предвидео, 10
година раније, оно што ће се догодити
у Немачкој”, казао је Мерон Ерен, један
од оснивача аукцијске куће Кедем из
Јерусалима, која је понудила писмо, а
које је купио непознати купац.
Извор: Политика

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. Аги и Ема, Игор Коларов

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

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

КИЛОГРАМ СЕ ЗАУВЕК МЕЊА ВЕЋ ОВЕ НЕДЕЉЕ

„ПЛАНКОВА
КОНСТАНТА“
ЗАМЕНИЋЕ
„ВЕЛИКО К“
До сада је масу дефинисао
„деда свих килограма”: метални
цилиндар величине лоптице
за голф, закључан у трезору у
Француској. Већ више од једног
века био је једини прави килограм
на којем су засновани сви остали.
Килограм ће као мера ове недеље
бити измењен јер ће научници
променити начин на који
дефинишу масу једног килограма.
Очекује се да на састанку у петак
у Версају, код Париза, владе
одобре планове да уместо тога
користе научну формулацију за
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дефинисање тачне масе једног
килограма. Очекује се да ће
та промена имати практичне
последице у индустрији и науци,
када су нужна ултра-прецизна
мерења масе.
У историју ће отићи такозвано
„Велико К”- килограм који је главни
још до 1889. године, преноси Бета.
Ипак, ваге у купатилима ће и даље
показивати исто, а и кило воћа ће
тежити колико и пре.
Израђен од легуре отпорне на
корозију: 90 одсто платине и 10
одсто иридијума, међународни

прототип килограма је ретко
виђао светлост дана. Ипак, његова
улога је била пресудна као основе
за
општеприхваћен
систем
мерења масе, од чега зависи и сва
међународна трговина.
Три кључа која се чувају на
одвојеним местима, потребна
су да се откључа трезор у којем
су „Велико К” и његових шест
званичних
копија,
заједно
названи „наследник и резервни
делови”, под стакленим звонима у
Међународном бироу за тегове и
мере, у Севру, на западном ободу

Париза.
Оснивач је 1875. године било
17 држава, а Биро је познат по
француској скраћеници БИПМ,
као чувар седам главних јединица
које човечанство користи да
измери свој свет: метар за дужину,
килограм за масу, секунда за
време, ампер за електричну
струју, келвин за температуру, мол
за количину материје и лукс за
интензитет светлости.
Од тих седам јединица,
килограм је последњи заснован
на
физичком,
постојећем
предмету, „Великом К”. Метар, на
пример, некада је била штангла од
метра, али је сада дефинисан као
удаљеност коју светлост пређе
у вакууму за 1/299,792,458. део
секунде.
„Ово је тренутак славља јер
ће последњи стандард преостао
из 1875. године бити коначно
замењен новим, иновацијом”,
рекао је Мартин Милтон,
директор БИПМ за АП. „Све остало
је рециклирано и замењено и
побољшано. Ово је последње
побољшање решења које датира
још од првобитне концепције из
1875. године. Дакле, тиме се ономе
што је учињено 1875. године, одаје
признање да је трајало толико
дуго”.
Само изузетно ретко, и изузетно
пажљиво, модели килограма
БИПМ се нежно ваде да би се
други модели килограма, послати
у Севр из целог света, упоредили
с њима, да би се обезбедило да су
и даље исправно калибрисани, с

разликом у маси од једне или две
честице прашине.
Килограм је званично постао
општа мера у свету у 20. веку и
та мера је „потврда способности
људи да сарађују”, каже Милтон.
„То је заправо сјајно дело мира, јер
је то једна од области у којој се све
државе света слажу са апсолутно
истим циљем”.
Метални прототип килограма
биће замењен дефиницијом,
заснованом
на
„Планковој
константи”, што је део једне од
најславнијих једначина у физици,
али ју је такође ђаволски тешко
објаснити.
Довољно је рећи да би та новина
требало да временом поштеди
државне потребе да повремено
пошаљу своје килограме назад у
Севр за калибрацију поређењем
с „Великим К”. Научници би
тако требало да убудуће могу
да прецизно израчунају тачан
килограм, без потребе да физички
пореде један комад драгоценог
метала с другим.
Милтон каже да ће промена
имати примене у рачунарству,
производњи,
фармацији,
проучавању климатских промена
и другим наукама где је потребно
прецизно мерење.
„Систем ће бити суштински
тачан заснивајући се законима
науке и законима природе”,
рекао је он. „Нећемо морати да
зависимо од претпоставке да се
један одређени предмет никада
не мења”.
Извор: Политика
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У МУЗЕЈУ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА МИРОСЛАВЕ КУЋАНЧАНИН

„ДУШЕВНА БОЛЕСТ НИЈЕ

У уторак је у Градском музеју Вршца одржана
промоција књиге „Душевна болест није заразна
– Комедија као лек“, ауторке Мирославе
Кућанчанин. Поред ауторке, на промоцији је
говорила Татјана Воскресенски, директорка
Специјалне болнице за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“.
- Ова књига настала је кроз мој дугогодишњи
рад у психијатријској болници. Приказала
сам нове трендове лечења у свету. Књига
је намењена стручој јавности и омогућава
стручњацима да у својим установама и
центрима за ментално здравље покушају да
примене неке од ових начина лечења – рекла
је Мирослава Кућанчанин, председница
Удружења за унапређење менталног здравља
„Душевна оаза“ и оснивачица аматерског
позоришта „Прозор“, јединственог на овим
просторима, чији је рад и послужио као
инспирација за ову књигу.
Татјана
Воскресенски,
директорка
Специјалне болнице за психијатријске болести
истакла је да је дугогодишњи рад Мирославе
Кућанчанин у великој мери допринео ширењу

уверења да уметност има лековит учинак.
- Професорка Мирослава Кућанчанин
посветила је много година рада нашим
корисницима и пацијентима, покушавајући
да допринесе њиховом опоравку на један
другачији, модеран начин. Уложила је велики
напор да се позориште „Прозор“ појави на
свим сценама у Србији – истакла је Татјана
Воскресенски.
Мирослава Кућанчанин је професор,
терапеут, преводилац, писац, сликар, режисер,
књижевни критичар. Пише поезију и прозу за
децу и одрасле. Ауторка је неколико драмских
текстова и редитељка више позоришних
комада. Председница је Удружења љубитеља
књижевности, ликовне уметности и дизајна
„Леонардо“ Вршац и уредник зборника и
организатор традиционалне Међународне
књижевне манифестације „Вршачко перо“.
Уредила је четири књиге „Психијатрија и
религија“ у издању Психијатријске болнице „Др
Славољуб Бакаловић“ Вршац.
Т.С.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ПОЉСКИМ КРИПТОЛОЗИМА

ЕНИГМА – ДЕШИФРОВАТИ ПОБЕДУ“

„Прошлог петка је у малој галерији
Културног центра отворена изложба
„Енигма. Дешифровати победу”, коју
су у сарадњи организовали Амбасада
Републике Пољске у Београду и Културни
центар Вршац. Изложбу су отворили
отправник послова Амбасаде Републике
Пољске Анжеј Кинђук и директор
Културног центра Давор Стојковић.
Изложба се бави достигнућима
пољских математичара у криптологији
која су допринела савезничкој победи у
Другом светском рату.
Циљ изложбе је да исприча причу
о пољским криптолозима и њиховој
тајни разбијања шифре немачке машине
за шифровање „Енигма” – једном од
најзначајнијих догађаја Другог светског рата.
Успех који су остварили у пресретању порука
у великој мери је утицао на исход Другог
светског рата и на судбину Европе и света.

У ДОМУ ВОЈСКЕ ОТВОРЕНА

Ове
године
обележавамо
стогодишњицу од када је Пољска поново,
након 123 године стекла независност. Та
годишњица је за нас велики понос. Циљ
ове изложбе је да се скрене пажња на
генијалност и храброст тројице пољских
математичара који су примењујући до
тада некоришћене методе за разбијање
кодова, допринели скраћивању рата.
Примењујући копије „Енигме“ западним
савезницима, ови математичари спасили
су хиљаде, а можда и милионе живота.
Ова изложба требало би да допринесе
свести да се ратови не добијају само на
бојишту, да их не добијају само тенкови и
авиони, већ и генијални математичари –
истакао је Анжеј Кинђук.
Изложба у Културном центру може да
се погледа до 23. новембра.

КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Прошле среде у Дому војске,
у
организацији
Културног
центра, отворена је изложба
фотографија седморо аутора.
Своје радове су представили
Душан Жебељан, Тамаш Фодор,
Антонела Мик, Миљан Бољешић,
Тамара Ерцег, Слободан Бобић и
Раде Малевски, професионалци и
аматери различитих генерација
и естетика, али подједнако
заљубљени
у
уметност
фотографије.
У галерији Дома војске публика
је имала прилику да погледа
четрдесетак
фотографија,
формата 20x30 центиметара.
Према
речима
аутора,
свако је изложио оно што
најбоље представља његова
интересовања у фотографији,
па су посетиоци изложбе
могли да виде апстрактне
фотографије, игру светлости и
сенке, пејзаже, портрете...

Т.С.
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ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (7)

ПАЈИН ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И ВРЕМЕ ДАНАШЊЕ

У време настанка Вршачког
триптихона Паја Јовановић је
већ насликао национално важне
призоре “Рањеног Црногорца”,
“Сеоба” и других који су у
стотинама хиљада примерака
били репродуковани и није било
ни најскромније куће у кјој није
висила Пајина репродукција.
Тако нешто данас не постоји.
Никада у историји ових
простора дело једног уметника
није постало тако потпуно
прихваћено, потребно, које је
имало педагошке и васпитне
димензије.
Педагогија одувек тежи да
се у својим методама приближи
ефикасности
и
хуманости
уметничких дела.
Поставља се
питање
зашто уџбеници, учионице,
нису ликовно амбијентално
обрађени, зашто часови нису
строго стандардизовани
по
принципу драмских радионица,
већ још царују једноличност,

досада и учење као насилан
чин. А у једном тренутку Паја
Јовановић је управо то постигао васпитање и учење као уметност.
Целокупно Пајино дело
је ретки пример националне
педагошке и васпитне улоге
уметности.
- Лепота је у свему, али није
дато свима да је виде, написао
је једном филозоф Конфучије и
- погрешио, јер уметници баш ту
лепоту чине видљивим онима о
које се генетика огрешила.
И то је велико постигнуће
Пајиног сликарства у добу кад
је уметност јачала самосвест
и идентитет нације. Данас
живимо у временима када је
уметност већа од живота у мери
раскринкавања свих вредности,
идентитета нација.
Врши се висвисекција свих
наших уверења која подстиче
опште губитништво.
Пајина
слика
“Учење
мачевања” била је критикована

због елеганције коју сељаци
Балкана немају, а он је вероватно
одговорио - па сада имају, имаће.
Уметничко
искуство
духовности,
стваралаштва,
доживљај мистичног креативног
бића уметношћу једно је од
првих искустава људи. У суштини
уметничка дела су велики
људски изум којим се, макар
на кратко, повећава ментални
капацитет или моћ схватања и
код оних којима је то генетском
лутријом ускраћено. Хирове те
лутрије и разлике међу људима
уклања уметност. И зашто то
откриће није даље развијано?
Данас некаква уметничка сцена
ради супротно, заглупљује попут
ријалити бесмислица док негде
у галеријама чами Пајино дело
као подсетник на време кад су
уметност и успон нације били
једно.
Томислав Сухецки

У „ГАЛЕРИЈАНИ“ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЉУБАЗНОСТИ

ЗАБОРАВЉЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ОСМЕХ И ЛЕПА РЕЧ

„Галеријана“ је у уторак обележила
13. новембар, Светски дан љубазности,
дружењем под називом „Поклони свој
ми осмех“. У опуштеној атмосфери, уз
музику, посетиоци су имали прилике да
чују одабране цитате на тему љубазности
које су читали Гордана Велован, власница
„Галеријане“ и књижевник Александар
Јовановић.
- Обележавамо Светски дан љубазности,
установљен пре 20 година, јер нажалост,
оно чему су нас некад учили, пристојност,
потискује се све више и основни модел
понашања постаје бахатост и осионост.
На сваком простору, од саобраћаја,
до здравствених установа, шалтера,
наилазимо на нељубазност, мрзовољу,
простаклук, с којим се нажалост сусрећемо
и у парламенту који би требало да буде
неки узор понашања и неки репер за
обичан свет – рекла је Гордана Велован,
додавши да је идеја да се покрене талас
љубазности и да сви покушамо да, без

обзира на све проблеме, недаће са којима
се у свакодневним животима суочавамо,
будемо обзирнији и љубазнији једни

према другима, да се понекад и осмехнемо
и кажемо лепу реч.
На иницијативу Светског покрета за

љубазност, у Токију је 13. новембра 1998.
одржана конференција о љубазности
и том приликом је донесена посебна
декларација која говори о толеранцији и
прихватању различитости. Наглашавајући
важност поменуте декларације, управо
је 13. новембар изабран за Светски дан
љубазности.
Светски дан љубазности посебно се
обележава у Канади, Јапану, Аустралији,
Нигерији и Саудијској Арабији, а
последњих неколико година све већу
популарност стиче и у Индији, Италији,
Сингапуру и Великој Британији. Према
савременој психологији, љубазност према
другима увећава нашу срећу. „Насмешите
се и помозите, уделите комплименте
пријатељима,
поклоните
чоколаду,
понудите загрљај или пошаљите поруку
драгим људима које дуго нисте видели“,
поручују психолози.
Т.С.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРОМОВИСАН КЊИЖЕВНИ ПРВЕНАЦ ВРШЧАНКЕ ИВАНЕ ЛЕПОЈЕВИЋ

КЊИГА О ИСЦЕЉЕЊУ ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ

У Градској библиотеци у уторак је
промовисана прва књига ауторке Иване
Лепојевић, под називом „Како се исцелити
након саобраћајке“. Поред ауторке, на
промоцији су говорили и рецензент књиге
Весна Марјанов, представница издавачке
куће „Књижевна омладина Србије“ Тања
Вукићевић и Ана Марија Савић, која је
читала одломке из књиге.
- Књига говори о исцељењу човека, о
победи над животном трагедијом, о томе
да човек може да скупи снагу и живи даље
као да се ништа није догодило. Надам се
да би ова књига могла да помогне људима
да превазиђу своје личне, најразличитије
трауме и да се емотивно ипуне, да нађу
љубав у себи и да исцеле своје ране – каже

ауторка која је и сама недавно доживела
тежак саобраћајни удес и породичну
трагедију.
- Живот нас често изненади. Понекад
наши највећи страхови постану ружна
стварност са којом се, хтели ми то или не,
морамо суочити. Вођени мишљу да се
оно најстрашније не може нама догодити,
тешко прихватамо окове несреће. А шта
када се она догоди, и то не другима, већ
нама? Тешко је прихватити губитак вољене
особе, а још теже је суочити се са собом.
Дело Иване Лепојевић помаже нам да
откријемо у себи снагу у коју смо, можда,
сумњали. Говорећи о свом блиском сусрету
са смрћу, она открива живот. Скрхана
болом, она бира радост живљења.

Проза са најтоплијим лирским
записима. Трезвено, а опет емотивно,
снажно, а изнад свега прожето финим
поетским заносом, такво је дело наше
младе књижевнице. Често су динамичне,
животним
искуством
покренуте
реченице прекинуте дубоким осећајима.
Слојевитост
Иваниног
казивања
открива сложеност њеног доживљаја,
њену потребу да своје искуство
преточи у светлост, у радост постојања
– навела је рецензенткиња Весна
Марјанов, професорка српског језика и
књижевности.

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

Т.С.

VIN

PING
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ИСТАКНУТИ ВРШАЧКИ СЛИКАР ИЗЛАГАО У БЕЛОЈ ЦРКВИ

СУХЕЦКИ МИРИ ИДЕОЛОШКЕ КРАЈНОСТИ
У септембру је у Народној
библиотеци у Белој Цркви одржана
изложба слика вршачког уметника
Томислава Сухецког.
Савремени српски сликари могу
се поделити на оне који се понашају
као да модерна уметност не постоји
и на друге, који можда превише
уважавају савремена искуства.
Вршачки професор настоји
да
помири идеолошке крајности, а да
из сваке школе преузме најбоље.
У његовом опусу има позивања
на Рембранта, барокне мајсторе,
реалисте и натуралисте деветнаестог
века,
постимпресионисте
и
експресионисте,
у
распону
од
пионира модерне до
неоекспресиониста осамдесетих.
На први поглед страсна, бујна и
ликовно разбарушена његова дела
у другом, позадинском плану, не
истичу осећања и карактер сликара
већ његов однос према историји
уметности, рекао је Дејан Ђорић,
ликовни критичар.

Мр. Томислав Сухецки рођен је
1950. године у Влајковцу. Ликовну
академију завршиио је 1979.
године у Новом Саду у класи
професора Бошка Петровића,
а постдипломске студије 1985.
године, у класи професора
Зорана Петровића, у Београду.

Члан је УЛУВ-а од 1980. године.
Редован професор на предмету
Методика ликовног образовања
у високој школи Михајло Павлов
у Вршцу.
Од 93 самосталне, међу
најзначајнијима су изложбе у:
Културном центру Београда 1997;
Модерној
галерији
у
Подгорици 2000; Кошицама,
Банској Бистрици у Словачкој
2002; Градском музеју Вршац
2002; Братислави галерији Палфи
2003; Савременим галеријама у
Зрењанину, Чачку, Панчеву, Музеј
Војводине у Новом Саду, 2004;
Bad Hamburg У Немачкој 2004;
Српском културном центру у
Паризу 2005; Музеју планинског
Баната у Решици. Излагао је на
преко пет стотина колективних
изложби и учествовао на
бројним уметничким колонијама.
Добитник је 17 награда, о
његовом раду снимљено је 8
документарних филмова.

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА

1313

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 16. новембар 2018.

Одржан Први грчко-српски
т у р и с т и ч к и ф о р у м у Со л у н у

У Конгресном центру „Велидис“ у Солуну
протекле седмице одржан је Први грчкосрпски туристички форум у организацији
Грчко-српске коморе Северне Грчке,
а у сарадњи са Привредном комором
Војводине (ПКВ).
У свом обраћању учесницима,
председник ПКВ Бошко Вучуревић
истакао је да је Форум изврсна прилика
за умрежавање привредника, као и за
представљање туристичких потенцијала
Војводине.
„Туризам је спона између држава, а Срби

и Грци већ имају дуге и јаке везе. Све више
грчких туриста посећује Србију и открива
бројне могућности које наша земља нуди.
На тај начин, одржавају се добри односи, а
туристичка кретања стварају и стабилнију
економију. С обзиром да Грчку и Србију
повезује мноштво заједничких културних,
историјских, религијских и туристичких
карактеристика, данашњи туристички
Форум пружа могућност за њихову
промоцију, која је неизбежан туристички
алат“, рекао је Вучуревић.
Представио је и неке од многих мотива

за долазак туриста у Војводину као
незаобилазну дестинацију за домаће и
стране туристе.
„Војводина располаже са преко 60
хотела различитих категорија, капацитета
преко 4.000 лежајева што омогућава
боравак како пословним, тако и туристима
који долазе у разгледање и обилазак
Војводине“, додао је Вучуревић.
На Форуму су учествовали представници
ПКВ, Привредне коморе Србије, Привредне
коморе Републике Српске, Туристичке
организације Војводине, Новог Сада,
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Београда, Ниша, Бања Луке и представници
Новосадског сајма, као и представници
смештајних капацитета из Војводине. Они
су представили туристичке капацитете
Војводине и Србије кроз одржане
презентације, а потом учествовали и у
билатералним разговорима са скоро
100 представника грчких компанија и
пословних асоцијација. Своје производе
и туристичке понуде представили су у
изложбеном простору сајма „Филоксенија“
у Солуну.
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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. 064/390-6276
Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу
од 7 ари са улазом из две улице Копаоничке и
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште КО
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79
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. 065/3355-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал.
Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
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

Број
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центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул. Првомајска
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/86960-13
Продајем 12 ари са виноградарском кућицом
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно
за воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне
013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у Улици
Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/37594-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко било“
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и
вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице, три
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација,
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа
са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко било,
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве Милутиновића
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у Дворској
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Мењам кућу за стан у улици Иве
Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 м²на
плацу од 5 ари, тел013/807-809
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел.
013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем стан 35 m², Радничка 4. Тел. 063/87890-67.
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. 060/65523-01
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.
Продајем двособан стан 59 м², 2 спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакари, клима. Одмах
усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. Тел.
062/80-10-585.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза,
површина земљишта 700 м² Тел. 013/837-631.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у Београду
(код Сава Центра) Тел. 064/246-08-32
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем стан у кући, почетак Борачке улице,
засебан улаз, засебан струјомер, озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.
Издајем 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. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру у
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел.
064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру града,
погодну за ученицу- студенткињу, са централним
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285
Издајем четворособни стан у ул. Милоша
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел.
063/853-64-29.
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић, први
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у Београду
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова

клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз.
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 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. 834975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан. Тел.
069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан, слободан,
у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836024 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. 063/894-91-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/18300-18.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска,
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25995.
Полунамештен двособан стан у ул. 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. 063/717-05-20.
Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183300-18.
Издајем ненамештен једноипособан стан
(48м²) у згради преко пута педагошке академије.
Тел. 064/170-98-41.
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца, комплетно опремљена.
Обавезан депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем ненамештени стан 48 м² у
згради на 1. спрату 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. 060/02201-28
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 013/2101-623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно) и
агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша „Горење“,
„Електролукс“ потпуно исправне и у одличном
стању. Машину за сушење веша. Тел. 061/30710-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл
„рог“ женски, дрвени креветац, плински сат
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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 064/42-68-229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са бојлером
за грејање воде и левковима за клање. Тел.
063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187167-3.
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. 062/3298-12.
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 гелендерограда. Тел. 069/185-05-65.
Продајем трокрилни регал дрво са
огледалом и ципеларник. Цена по договору.
Тел. 066/411-496.
На продају пиштољ Т 7,62 само лицима са
дозволом и трофазни електромотор. Цена по
договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску пећ.
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Купујем плинске неисправне бојлере због
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/
482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел.
064/280-58-81.
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и викендица,
гаранција дугогодишње одржавање зеленила у
Хемограду. Тел. 013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00.

Тел. 061/718-05-87.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и викендица.
Гаранција дугогодишње одржавање зеленила
у Хемограду.Тел: 060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје ф40х100,
4 комада које су у Загајици. Тел: 065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ на
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски
бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43,
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој женској
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике и
физике за гимназијалца и основца. Тел. 063/80125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без кабине
и сетвоспремач запремине 1,90 корпу за
трактор, шалоне за прозоре „инлес“ Рибница.
Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210
л. дечји креветац са мадрацем 1 постељина
гратис. Тел. 062/600-447 и 826-396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/73392-47.
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. 062/1175-59-55.
Продајем врата за фијат крому (пасује и за
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401210 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. 064/16301-18.
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. 060/740-1210 и 013/401-210.
Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер
оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ
на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју,
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10.
Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору.
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два
Адама. Тел. 805-107.
Поклањам лабрадора једногодишњег, црне
длаке. Тел. 064/357-325.
Продајем две звучне кутије, цена 1000, и
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер,
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984.
год. Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински
бојлер некоришћен, делове за „ Фићу 750“
нови. Тел. 063/74-192-34.
Продајем „мали медитеран 333“ цреп,1700
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757.
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица,
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво,
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел.
060/0839-680.
Купујем бетонске стубове од 2,5 и 3м
дужине за ограђивање плаца. Тел. 064/662-0457.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/19790-69.
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. 064/123-17-56.
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. 064/28803-47, 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. 065/8837-420.
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. 063/83-26-918.
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 013/805142.
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 064/479-70-86.
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. 064/565-82-60.
Поклањам два мачета. Тел. 064/917-47-777.
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. 065/88-37-420.
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.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број,
нову 2500 дин и две беле краће зимске јакне 42 и
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно
љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну
особу са мадрацем 7000 дин, бунду тамно браон
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000
дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631
и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/3454-538.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед
од три рама и веш машина Канди. Тел. 064/ 14-4122.
Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони
тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају комбиновани шпорет, вертикални
замрзивач, Кирби усисивач, хаварисана Застава
128. Тел. 064/23-55-436.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 573, 17. ДЕЦЕМБАР
2004.

БОГАТА ПОНУДА СЛАВСКИХ
КОЛАЧА

Поред стандардних смерница у пословању, одржавања
континуираног високог квалитета производа и проширења
асортимана, АД Пекара „Први мај“ ставила је акценат на маркетинг.
У оквиру програма за наступајуће верске празнике Пекара је
припремила богату понуду славских колача.
- Стална борба за квалитет и богатију производну понуду огледа
се и кроз наш славски програм припремљен за верске празнике
који су пред нама, каже Марија Тасић, в.д.директора АД Пекара
„Први мај“. И ове године потрошачима нудимо богат избор славских
колача везано за
обичаје свих верских
заједница
нашег
окружења.
Цене
су
приступачне,
исте као прошле
године, а славски
колачи се наручују
пар дана раније у
свим
продајним
објектима. То су,
поред Пекариних
продавница,
све
прехрамбене
трговине
које
продају
наше
производе.
Реномирани вршачки произвођач хлеба и пецива понудио
је тржишту, од недавно, нове производе: проју са сиром од 70 г и
пицу од 100 г, који су потрошачи лепо прихватили, посебно школска
омладина.
У протеклих пар месеци реализована је акција уређења пет
продајних објеката, а отворене су и три нове продавнице у Гудурици,
Избишту и Уљми.
-Новина су топло-хладне витрине које су убачене у продавнице,
као и мини пећ за печење на лицу места, напомиње Тасић. Мини пећ
има наша продавница у улици Вука Караџића у случају да потрошач
жели неко пециво из смрзнутог програма. Услуга печења се не
наплаћује.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 573, 17. ДЕЦЕМБАР
2004.

КВАЛИТЕТАН ПРОИЗВОД
ПРИОРИТЕТ

Вршачка Млекара наставља успешно пословање које је сврстава
у сам врх произвођача и прерађивача млека који су у саставу
„Имлека“. Приоритет у пословној политици предузећа је квалитет
производа.
-У 2004. години прерађено је 8,4 милиона литара сировог
млека, каже Радивој Ћосић, директор. Произведено је око 750
тона полутврдих сирева, „Гауда“ и „Едамац“, за које је вршачка
Млекара специјализована. Највећи део производње пласира се на

београдско тржиште.

Већ традиционална брига о кооперантима настављена је
и у 2004. години. Млекара пружа подршку индивидуалним
произвођачима кроз кредитну подршку, континуирану
едукацију индивидуалних произвођача, обезбеђење услуга
комплетног сервисирања од стране сировинске службе,
набавка квалитетне сточне хране, дезинфекционих средстава
и резервних делова за музне апарате.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (149)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање
народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула.
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару.
- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање
варошког заступништва.
Дамјанић је још истога дана
отишао до Иланџе и одбивши
ноћу између 14. и 15. нападај
Јарковчана, спојио се још 15.
код Сарче са Кишем, који је
затекао напуштен Томашевац.
Али сада на један мах застаде
операција. Мађарска војска,
која је рекогносцирала Арад
и Тамишград, претрпела је
велики пораз. А из рударских
градова Речице и Бокшана
допр´о беше глас, да је продрла
једна јака аустријска колона
Ердеља, и да смера, у друштву
са
побуњеним Романима,
Граничарима
и
некојим
одељењима
тамишградске
посаде,
преко
Бокшана
напасти Вршац.
Хотећи
сузбити
Тамишграђане
у
њихову
тврдињу, Киш дође до Чакова,
но ту му стигне глас да су
ћесаревци (19.) истом заузели
Бокшан. И ако је унеколико
стајао ћесаревцима за леђима,
Киш се ипак није користио тиме,
него се, на молбу Вршчана и
Белоцрквана, којима је одсвуд
грозила велика опасност, још
већма повуче натраг.
Чим
је
дознала
непријатељска
колона
у
Бокшану, да је стигла у Вршац
мађарска потпора, а она се
брже боље повуче у Лугош 1).
Декембра 29. ђенерао Киш
изабере Зичидорф за свој
главни стан па покупивши
из Вршца и Беле Цркве
непотребну силу, пође у три
колоне у Панчево. Али му је
овај нападај 3. јануара 1849.
крваво одбијен. Мађарска

1)
2)
3)

колона, која се по том
вратила у Вршац, изгледала
је веома жалосно, војска је
јако страдала и од необичне
хладноће 2). Овом колоном
командовао је бранилац Беле
Цркве, пуковник Мадерспах,
који је, носећи још тада у себи
клицу смрти, тешко болестан
лежао у кући Јосифа Фукса.
Њега је заменио мајор Вилам

(Блиц).
Неудаћа овог похода донела
је собом, те је на место Киша
истом за ђенерала постављен
Дамјанић
наименован
за
команданта банатске војске.
Декембра 30. год. 1848.
надсолга Дамаскин наредио
је, да се секвеструје имање
свима онима, који су одбегли
у Тамишград 3).
Сутра
дан
образована
је рестурациона комисија,
да
предузме
одоцњено
рестауровање
магистрата,
пошто је магистратско особље
најпре подигнуто 4).

Klapka, sv.3., str.76., 77.
Horváth М. св. II., str.93.94.
Мађарска седница од 12. јануара 1849.

4)
5)
6)

Јануара 3. год. 1849. под
председништвом Дамаскина
одржан је „општи скуп“ како
„изборне
општине“,
тако
и бившег магистрата. Том
приликом претресен је отпис
владиног комесара Вуковића,
датират у Вршцу 2. јануара.
У том допису стајало је, како
је од стране општинског
поглаварства уверавано, да се
рестауровање магистрата без
сваке тешкоће може обавити
за један дан, али пошто се
показало, да ова тврдња не
стоји, то се вуковићем издата
дозвола, која се односила
само на тај перемторични
термин, обуставља све док
се мир не поврати. Из ток
узрока Вуковић је сматрао
за нужно сва магистратска
места, уз досадању наплату
и остале емолументе, путем
наименовања попунити, али
с том разликом, да у будуће
не буде варошки судац прва
личност у магистрату, већ
градоначелник.
Пошто
су
овим
наименовањем и грађани
бирачи
задовољени,
већина
новонаименованог
магистратског особља заклела
се пред надсолгом, да ће бити
верна отаџбини и уставности
5). Па ипак магистрат није
баш вољно и одважно пошао
на посао 6). На сваку прилику
томе ће бити узрок најпре
глас о несретном нападају на
Панчево, а затим та околност,
што се држало, да ће се сва
мађарска војска у Банату
повући према Сегедину.

Исто
Општа седница од 3. јануара 1849.
Мађистратска седница од 4. јануара 1849.
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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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odit kod ABC Srbija
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КО Ш А Р К А

КО Ш А Р К А
ВРШАЦ БИО БЛИЗУ ПОБЕДЕ У 6. КОЛУ КЛС, У ПРОДУЖЕТАК УШАО БЕЗ ЦЕНТАРА

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ИСЦРПЉУЈУЋА БИТКА ПРИПАЛА
БЕОГРАЂАНИМА

103 : 92
83 : 82
94 : 98
87 : 96
85 : 57
83 : 77
88 : 103
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

ОКК БЕОГРАД - ВРШАЦ 103:92 (26:27, 20:17, 19:21, 22:22, 16:5)

0 +61 		
1 +113 		
1 +67 		
1 +41 		
3 +10 		
3 -25
3 -58 		
4 +12 		
4
+2
4
-9
4 -19
4 -27
5 -42
5 -126

12
11
11
11
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7

ПРВА Б ЛИГА 8. КОЛО
3:2
3:2
3:0
0:3
2:3
3:1

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

+16
+16
+7
+6
+5
+3
+2
+2
+1
-15
-20
-23

8
7
6
5
5
4
4
4
4
1
0
0

0
1
2
3
3
4
4
4
4
7
8
8

22
22
15
15
15
14
13
12
12
3
1
0

Р У КО М Е Т
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 8. КОЛО
Младост - Сивац 69		
Јабука - Инђија			
Долово - Нова Пазова 1957		
Банатски Карловац - Апатин		
Младост ТСК - Црвена Звезда
Раднички 1958 - Херцеговина
1.Сивац 69
8
2.Јабука 		
8
3.Инђија
8
4.Херцеговина 8
5.Младост ТСК 8
6.Нова Пазова 1957 8
7.Апатин
8
8.Долово
8
9.Банатски Карловац 8
10.Раднички 1958 8
11.Црвена Звезда 8
12.Младост
8

8
8
5
5
4
4
4
3
3
2
1
0

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

17 : 31
26 : 23
27 : 28
41 : 33
31 : 27
25 : 33
0
0
3
3
4
4
4
4
5
6
7
7

+86
+48
+31
+17
+18
-1
-29
+5
-2
-65
-42
-66

16
16
10
10
8
8
8
7
6
4
2
1

завршницом, припао је ОКК
Београду а одлука је пала после
петоминутног продужетка. У

регуларном току било 87:87.
Домаћи тим предводили су
Миљеновић и Вељковић док су

ПРВА ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА ОВЕ СЕЗОНЕ

МИЛАНА КЕРКЕЗ КАПИТЕНСКИ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (БЕОГРАД) 82:80 (23:13, 12:28, 17:20, 21:12, 9:7)

Центар
Миленијум,
гледалаца
100,
судије:
Ускоковић (ВА), Булатовић (БГ)
ВРШАЦ: Томић 4, Ратковић
6 (7 ск), Керкез 35 (7 ск, 4 ас),
Веригић 8 (5 ск), Бабић 2,
Стјепановић, Бешић 18 (17
ск), Томашевић, Лазаревић 4,
Половина 5, Цера.
РАДНИЧКИ:
Вујасевић
12 (8 ск), К. Пезић, Костић
1, Милошевић, Ђуришић 7,
Дедовић 7 (5 ас), Станковић 10
(5 ск), Дивјак 21 (9 ск), Л. Пезић,
Ерор 8, Ковачевић, Баковић
14.
Кошаркашице
Вршца
оствариле су прву победу ове

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

Дворана Мега фектори,
гледалаца 250, судије: Мрдак,
Јевтовић и Милојевић
ОКК БЕОГРАД: Мусић 8
(7 ск, 8 ас), Вељковић 28 (16
ск), Исламовић 8, Ланговић
2 (9 ск), Миљеновић 33 (8 ас),
Вићентић, Јовичић 4, Церовина
6 (9 ск), Неговановић, Вујић 8,
Кузмановић, Саичић 6.
ВРШАЦ: Ћирковић 11 (5 ск),
Јовановић 24 (11 ас), Силађи
23 (12 ск), Капетановић 6,
Огњеновић 7, Митровић 1,
Мунижаба, Савовић, Бркић 7,
Радивојевић 7, Симовић 6 (8 ск).
Узбудљив меч, са много
лепих потеза и драматичном

најистакнутији играчи Вршца
били Страхиња Јовановић
и Никола Силађи. Ниједна
од екипа током регуларног
тока меча није успела да
створи предност већу од 7
поена а најчешће је резултат
био нерешен. У последњој
четвртини виђена су два
резултатска преокрета. Најпре
су домаћи серијом 7:0 повели са
6 поена предности, да би Вршац
на мање од три минута пре
краја стекао 6 поена преднсоти,
међутим на крају ипак није
било победника, последњи шут
Радивојевића за победу није
погодио циљ.
У продужетак је Вршац
ушао са мање шанси од ривала
јер су чак четворица играча
меч завршила са пет личних
грешака (Огњеновић, Бркић,
Капетановић, Ћирковић), а
домаћи су на крају дошли до
двоцифрене предности.

сезоне у Другој лиги Србије
савладавши, у изузетно
узбудљивој и неизвесној
утакмици после продужетка,
фаворизовани
београдски
Раднички. Екипе су се током
регуларног дела девет пута
смењивале у вођству, виђена
су два велика резултатска
преокрета
и
изузетно
драматична завршница.
Вршчанке су одлично
почеле и одиграле најбољу
прву четвртину у последње
две сезоне остваривши
двоцифрену предност. Гошће
из Београда узвратиле су
у другом периоду када су

серијом 11:0 преокренуле
резултат и преузеле вођство
(24:23) које нису испуштале до
краја првог полувремена.
У последњих 10 минута
Вршчанке су успеле да
надокнаде
13
поена
заостатка а у последњем
нападу Бешићева је из врло
тешке позиције погодила за
изједначење (73:73).
У додатних пет минута
важне кошеве постигле су
Првенац: Милана Керкез,
Томићева и Лазаревићева да
би у финишу одлучујућу улогу капитен кошаркашица Вршца
одиграла најбоља играчица
потврдила заслужену победу
сусрета Милана Керкез и са
своје екипе.
линије слободних бацања

С ТО Н И Т Е Н И С
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ МИЛЕНИЈУМ НА ДЕОБИ ПРВОГ МЕСТА У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

У ВРШЦУ И ДАЉЕ СТАСАВАЈУ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

Мушка
стонотениска
екипа
Миленијум из Вршца са успехом наступа
у Другој војвођанској лиги где се после
7 одиграних кола налази на деоби првог
места са Чоком. Међутим, ако се има у
виду да екипу Миленијума у сениорској
конкуренцији
представљају
двојица
четрнаестогодишњака, дванаестогодишњак
и десетогодишњак резултат добија готово
риплијевске димензије. Душан Везмар (14),
Небојша Попов (14), Стефан Радоњић (10),
Дарио Путник (10) и уз њих двојица ветерана,
Тиберије Путник и некадашњи играч Вршца
из суперлигашких дана Милија Чабрило,
на добром су путу да освоје титулу јесењег
првака. Тренер екипе Бранислав Ђан каже да
амбиције у почетку нису досезале до борбе
за врх, али да резултат није пука случајност
већ реалан показатељ да млади вршачки
стонотенисери поседују таленат и квалитет.
- Идеја је била да момци у сениорској
конкуренцији стичу искуство које ће им
значити у мечевима са својим вршњацима,
међутим сада смо у ситуацији да
размишљамо о могућем пласману у Прву
војвођанску лигу јер после седам одиграних
кола имамо само један пораз. У односу
на првих пет мечева јачи смо за Милију
Чабрила па је екипа одличан спој младости

и искуства. Уколико у дербију наредног кола
савладамо Инђију бићемо на добром путу да
јесењи део сезоне завршимо са свега једним
поразом, наглашава Ђан.
Уз наступ у лигашком такмичењу
млади чланови СТК Миленијум учествују
и на кадетским турнирима. Душан Везмар
стонотениском зрелошћу превазилази свој
узраст па учествује и у конкуренцији играча
до 18 година. Током септембра и октобра
актуелни су били Трофеј Београда и Новог
Сада.
- У Новом Саду смо наступили са 11
такмичара и вратили се са 7 медаља. Ако се
има у виду да је учествовало 143 играча то је
јако добар резултат. Београдски турнир био
је још квалитетнији и тамо је Душан Везмар
освојио друго место у категорији дечака
до 14 година. У четвртфиналу је савладао
Ђорђа Петровића из Ниша, првопласираног
са националне листе у том узрасту, а у
полуфиналу репрезентативца Петра Видића.
Изгубио је у финалу од Суботичанина
Александра Чокића, али можемо да
кажемо да је у питању сплет околности јер
је за противника имао дефанзивца и за
тај стил игре није имао спаринг партнера.
Тај пласман омогућио му је продор на
друго место националне листе играча до

14 година, што значи да ће на наредном
Европском првенству бити у саставу
наше репрезентације. На тај начин Вршац
наставља традицију да српском стоном
тенису даје репрезентативце, са поносом
истиче Ђан.
Успех младог Везмара на Трофеју
Београда употпунио је и пласман у
полуфинале у конкуренцији до 18 година.
Сем Везмара, заблистао је и десетогодишњи
Стефан Радоњић. На трофеју Новог Сада
освојио је прво место у својој конкуренцији
док је на Трофеју Београда у конкуренцији
дечака до 12 година успео да се пласира
међу 8 најбољих. У конкуренцији девојчица
Романа Путник је у категорији до 12 година
играла финале.
- Романа на двојну регистрацију наступа
за СТК Вршац где уз Уну Радак и Анђелију
Ратић стиче суперлигашко искуство. Мислим
да је то добар пример сарадње два клуба,
два дана тренирамо у Миленијуму, два у
Шислеровој сали. Надам да ће сарадња
бити још боља, све у циљу да вршачка деца
тренирају заједно.
Чланови СТК Миленијум ове године
стекли су и прво међународно искуство
наступајући на туририма у Будимпешти
и Загребу. На чувеном Молнар Купу у
Мађарској наступили су Дарио Путник и
Стефан Радоњић, коме је само један сет
недостајао да се пласира у главни жреб
међу 32 играча. У Загребуна турниру Заги
Пинг, Стефан Радоњић се пласирао у осмину
финала, док је Душан Везмар успео да се
пласира у главни жреб, међу 16 играча.

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
11
10
10
7
6
4
6
6
5
6
5
4
4
4
3
2
1

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

1:0
1:1
0:0
2:0
2:2
1:0
0:1
0:2
5:2

2
1 +18
2
2 +22
3
2 +13
1
4 +9
3
5 +3
4
5 +6
10 1 +5
2
7 -1
2
7 -7
4
6 -1
1
8 -1
3
7 -6
4
7 -7
3
8 -9
2
9 -5
4
8 -7
3 10 -19
5
9 -13

ВРШЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ВЕЛИКИ БРОЈ ПОВОЉНИХ ПРИЛИКА И ДОЖИВЕЛИ ПОРАЗ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ГОЛГЕТЕРСКА ЕНИГМА БЕЗ РЕШЕЊА

38
35
33
31
24
22
22
20
20
19
19
18
16
15
14
13
9
8

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

14 10
14 9
14 9
14 9
14 8
14 7
14 7
14 6
14 6
14 6
14 6
14 5
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
14 1

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

3:1
1:0
2:0
3:1
2:1
3:0
2:2
1:2
1:2
2
2
3
4
2
5
5
5
5
5
6
7
8
8
8
9
11
13

+15
+24
+35
+13
+11
+10
+3
+10
+3
+1
0
-16
-4
-4
-5
-12
-41
-43

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

12
12
12
10
12
11
12
12
12
11
12
12
12
12

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

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

32
30
29
28
28
23
23
21
21
21
20
17
16
14
14
11
9
3

+30
+28
+2
+8
-1
-4
-1
-2
-9
-7
-17
-8
-13
-6

Дерби кола велика инспирација: Бојан Чукић (ОФК Вршац)

РАДНИЧКИ - ОФК ВРШАЦ 1:0 (1:0)

Сремска Митровица, гледалаца 100, судија Небојша Зељковић Црвенка), стрелац:
Ковачић у 14. минуту, жути картони: Томац, Ковачић, Ромић (Раднички),Бељин (ОФК
Вршац), црвени картон: С. Благојевић (ОФК Вршац)
РАДНИЧКИ: Ромић, Томац, Савичевић, Петровић, Триван, Павичић, Јовичић (Херцег)
(Мирковић), Вуковић, Перовић, Јанковић (Хибрић), Ковачић.
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Бељин, С. Благојевић, Жерађанин, Левићанин (Белић), Мандић,
Станков, Лазевски, Марковић, Балан (Чукић), Глувачевић (Петровић).
ривал игра изузетно агресивно, бољи
део тима му је напад, али ни они нису без
проблема, њихов голман је у Панчеву добио
црвени картон. Имамо велики мотив да
обрадујемо вршачку публику,сигуран сам
да ће момци дати све од себе. Наша екипа

је добро селектирана, одлично је урадила
припреме, надам се да ћу успети да се врати
на победнички пут где и заслужује да буде,
закључио је Миловановић.
Меч ОФК Вршац - Братство игра се у
суботу са почетком у 13 часова.

ВЛАЈКОВЧАНИМА КОМШИЈСКИ ДЕРБИ, УЉМАНИ
ПЕВАЈУЋИ ИЗ ЈАБУКЕ, МИНИМАЛАЦ ИЗБИШТАНА

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
(ПАВЛИШ) 3:1 (1:0)

Судија: Александар Жијан (Вршац), стрелци: Ангеловски
(18), Бирђан (68), Попов (80) за Јединство, Грбић у 48 минуту
за Црвену звезду.
ЈЕДИНСТВО: Радивојев, Попов С (Билија)., Ракитован,
Москић, Попов И, Бирђан, Балог,Ђурђевић, Ангеловски
(Цетковиц), Калин(Микавица),Станојловић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Делкић, Бугаринов, Стијациц,
Јовановић, Чејић, Радић, Грбић (Стојанов), Тадић,
Гвозденов, Поморишац , Ердеи.

ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) - ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ)
1:0 (1:0)
Судија: Милош Максимовић из Старчева, стрелац: Димитријевић

(25).
ПОЛЕТ: Љ. Илић., Шајин, Николић, Јездимировић, С. Илић.,
Павловић, Бану, Димитријевић, Стојанов, Пајевић (Овчаров),
Бежановић.
ВОЈВОДИНА: Орлић, Е.Винка, Шаманц, Буја, Стојимиров (Братић),
Алексић, Н.Винка, Гетејанац, Димитровић, Станков, Бончокат.
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Фудбалери ОФК Вршца испољили
су неефикасност у Сремској Митровици
против Радничког и доживели седми
пораз ове сезоне. На тај начин је добра
игра током највећег дела меча остала
нематеријализована и тешко је набројати
све прилике које су само у првом
полувремену пропустили изабраници
тренера Нешка Миловановића. Како то у
фудбалу бива, казна је стигла веома брзо,
једини погодак, који је одлучио победника,
Ковачић је постигао у уводном делу
утакмице. Шеф стручног штаба ОФК Вршца
овако је прокоментарисао меч:
- Пораз је тешко пао играчима, мени
као тренеру и људима у клубу, нарочито
због чињенице да смо од 12 гол прилика
у десет ситуација били један на један са
голманом а једном смо погодили оквир
гола. Играчима не могу да кажем ниједну
реч примедбе јер су одиграли управо онако
како смо се договорили. Проблем је у паду
концентрације која нас је, осим промашаја,
коштала и примљеног гола из контранапада,
наглашава Миловановић.
У наредном колу Вршчани ће на
Градском стадиону дочекати једну од
најквалитетнијих екипа у Српској лиги
Војводина, Братство из Пригревице.
- Гледао сам меч Пригревичана против
Железничара из Панчева и видео да је у
питању изузетно добра екипа, са много
квалитетних појединаца који дуго играју
заједно. Мој превасходни задатак је да
психолошки подигнем екипу после пораза
јер момци су дали све од себе на терену,
просто их није хтео гол. Надам се да ће им
се то вратити на наредној утакмици. Наш

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 12. КОЛО
Јаношик - Караш (К)		
Хајдучица - Слога (М)		
Будућност (А) - Шевац		
Ратар - Караш (Ј)			
Виноградар - Војводина (ЦЦ)
Борац (ВГ) - Партизан (К)		
Борац (ВС) - Добрица		
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО
Раднички (СМ) - Вршац		
ЧСК Пивара - Цемент		
Динамо 1945 - Младост		
Раднички (НП) - Србобран		
Братство 1946 - Раднички (ЗР)
Хајдук 1912 - Железничар		
Бачка 1901 - Кабел		
Црвена звезда - Омладинац		
Дунав - Борац			
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ФУ ТС А Л
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Центар Миленијум, гледалаца
100, судије: Зоран Петровић
(Книћанин), Драган Милановић
(Панчево),стрелци: Везмар у 20, 29,
30. и 37. минуту за Форум, Марковић
у 14, Милановић у 17. и 24, Радишић
у 28, Чупељић у 38. минуту за Викинг.
ФОРУМ: МОРАРИЈУ 7, РАДАК 6,
ПЕШТЕРАЦ 7, БОГДАНОВИЋ 6, С.
МИЛОВАЦ 6, Деспотовић, Богданов,
Борковић 6, Везмар 8, Анђелковић 6,
Ђорђевић, Мадић 6, Синђелић.
ВИКИНГ: ОРЛОВИЋ 8, ПОПОВИЋ
7, МАРКОВИЋ 7,5, ДОСТАНИЋ 7,
МИЛАНОВИЋ 7,5, Станковић 7,
Радишић 7,5, Ступар 7, Јовановић 7,
Чупељић 7,5.
Играч утакмице: Везмар

ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) - ПАРТИЗАН (УЉМА)
1:2 (1:2)

Судија: Благоје Мијаиловић (Вршац), стрелци: Колески у (37) за
Југославију, Обрадовић (2) и Војнов (40) за Партизан.
ЈУГОСЛАВИЈА: Симјановић, Столески, Митковиц, Ненадић
(Петковски), Ракић, Дакић, Стојановски, Димковски, Колески,
Станковски, Јовановић (Василевски).
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра,Танасић, Ђорђевић, Михајловић
(Живојинов), Тимић, Радосављев, Војинов, Бањас, Колак, Обрадовић.

ПОТПОРАЊ - ВОЈВОДИНА (ЦРЕПАЈА)
2:1 (1:0)

Судија: Срђан Митровић (Баваниште), стрелци: Бранков (28) и
Јовановић (59) за Потпорањ, Стајић (51) за Војводину.
ПОТПОРАЊ: Доновић, Просевски, Јоксимовић, Јанковић(Пешић),
Попов (Станојев), Јовановић, Лазин, Бранков, Бихлер (Јованов),
Ранић, Петровић.
ВОЈВОДИНА: Сарац, Остојић, Кастратовиц, Кочевић, Митревски,
Стајић, Алексић, Николић,Михајловић, Ђерфи.

ПРВИ ПОРАЗ ЛИДЕРА ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ВИКИНЗИ ИЗНЕНАДИЛИ ВРШЧАНЕ
ФОРУМ - ВИКИНГ (РУМА) 4:5 (1:2)

Серију победа Форума прекинули су
Викинзи из Руме, традиционално неугодан
ривал за Вршчане, без обзира у којем се
рангу надметали. Узбудљив и неизвестан
меч обележили су капитен Форума
Милован Везмар, четвороструки стрелац и
сјајни голман гостију Срђан Орловић, који
је најзаслужнији што су Румљани однели
бодове из Миленијума. После велике
борбе у првом делу меча Викинг је стекао
минималну предност, али је удругом казнио
промашаје и пропусте Вршчана и повео
са 4:1. Играчи Форума се нису предавали,
успели су да дођу до изједначења, али када
се очекивао потпуни преокрет, гости су из
добро организоване полуконре постигли
победоносни погодак.
- Мислили смо лако ћемо до три бода,

после првог дела и негативног резултата
договорили смо се да не срљамо јер има
доста до краја, да можемо да преокренемо
резултат, али због младости и неискуства
појединих играча дошли смо резултатски
у готово безизлазну ситуацију, потрошили
смо много енергије да дођемо до
изједначења и пад концентрације у финишу
је последица. Има још доста да се игра и
даље смо први, вероватно ће бити још
успона и падова. Захвалио бих се публици
и позивам их да нас подрже и у наредној
утакмици, рекао је тренер Форума Ненад
Варађан.
Наредни меч Форум игра против
Индијанса из Инђије, у суботу у Миленијуму
са почетком у 20:30 часова.
Б.Ј.
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