ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 22. фебруар 2019.

11

БРОЈ

1209
ПЕТАК, 22. фебруар 2019.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLIV

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ БЕЛИ КРОС

РЕКОРДАН БРОЈ ТРКАЧА У ГРАДСКОМ ПАРКУ
стр. 23

ИРФАН МЕНСУР:

ВРШАЦ ПРОСТО ИМА ПРАВО ДА СЕ
БАВИ КУЛТУРОМ КАО ИЗВОЗНИМ
ДЕЛОМ СВОГ ИМИЏА

стр. 9

ИНТЕРВЈУ:

МИРЈАНА АРАЛИЦА ЈУРКОВИЋ

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •22. фебруар 2019.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ СВЕТОГ ТРИФУНА

ОВОГ ВИКЕНДА У БЕОГРАДУ
МЕЂУНАРОДНА САЈАМСКА
МАНИФЕСТАЦИЈА

ВРШЧАНИ НА САЈМУ
ТУРИЗМА

Туристичка организација Града
Вршца представиће туристичке
потенцијале нашег краја на 41.
Међународном сајму туризма,
који се одржава у Београду, од
21. до 24. фебруара. Вршачки
туристички посленици позивају све
заинтересоване грађане да посете
Сајам и штанд нашег града.
-Београдски
сајам
крајем
фебруара сваке године на неколико
дана постаје „свет у малом“, каже
Татјана Палковач, директорка
Туристичке организације Града
Вршца. На Сајму туризма сваке
године окупи се, уз пословне, и
неколико десетина хиљада грађана,
заинтересованих
посетилаца,
јер туризам има неодољиву
привлачност за све људе на
планети. То је и разлог што је Сајам
туризма једна од најуспешнијих
манифестација у земљи и региону.

Према речима Палковачеве,
на
овогодишњој
сајамској
манифестацији на којој се
традиционално
ужива
у
понуди дивних путовања, али
и у презентацији занимљиве
туристичке понуде наше земље,
лајт мотив вршачке презентације су
нови и до сада мање промовисани
капацитети Вршца када је туризам у
питању.
-Новоизграђени
олимпијски
градски базен, Аква парк мотела
Ветрењача, велнес прогам хотела
Вила Брег, као и вршачко градско
језеро, атрактивне су локације са
којима желимо да упознамо шири
аудиторијум, истиче директорка
вршачке Туристичке организације.
Такође, наш штанд на Сајму ће, на
једноставан и пријемчљив начин,
испричати локалну причу о томе где
и шта волимо да пијемо и једемо,
куда да шетамо, где да се опуштамо,
колико је Вршац атрактивна
локација за параглајдинг, шта је
важно да посетиоци пробају и
виде када бораве у нашем лепом
војвођанском граду под брегом.
За све посетиоце биће, током
сајамских дана, приређен богат и
интересантан програм на штанду
ТО Вршац на 41. Сајму туризма у
Хали 4 Београдског Сајма. Тако
је у четвртак, 21. фебруара, била
промоција Хотела “Србија”, уз
бесплатно послужење колачића
хотела, а данас, у петак, 22. фебруара,
представиће се Хотел “Вила Брег”
од 13 до 14 часова, уз бесплатну
дегустацију коктела Вила Брег.
Субота је резервисана за промоцију
Мотела “Ветрењача”, од 13-14 сати,
аква парка, а биће подељене и
бесплатне улазнице за базен. У
недељу, 24. аебруара, последњег
дана сајамске манифестације, биће
промоција коначишта “Стари млин”
од 13 до 14 часова, уз бесплатну
лагану летњу посластицу. И да
подсетимо, штанд Туристичке
организације Града Вршца је у Хали
4 Београдског сајма.
Ј.Е.

ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА И РАКИЈЕ
Резањем славског колача, пригодним културно
- уметничким програмом и традиционалном
изложбом победничких вина и алкохолних пића,
Пољопривредна школа „Вршац“ обележила је своју
славу Светог Трифуна, 14. фебруара.
-Ове године манифестација прославе школске
славе Свети Трифун обележава се 27. пут у новијој
историји школе, односно према историјским
подацима 48. пут у скоро стогодишњем трајању ове
значајне школске институције, као и 27. изложба вина
и јаких алкохолних пића у склопу школске славе,
рекао је Срђан Клиска, директор Пољопривредне
школе „Вршац“, поздрављајући госте на славској
свечаности. - Светитељ Трифун славио се у нашој
школи од оснивања школе 1921. године, затим је
дошло до прекида током Другог светског рата, а први
наредни директор који је увео славу Свети Трифун
1991. био је господин Огњан Прибаковић.
На крају обраћања, директор Клиска дао је кратак
осврт на традиционално такмичење индивидуалних
произвођача вина и алкохолних пића:
-Ове године број пристиглих узорака пробио је све
рекорде. Укупно је пристигло 168 узорака. Годинама
уназад говоримо да ова манифестација у склопу
школске славе Светог Трифуна има и републички
карактер, јер имамо излагаче из Београда, Панчева,
Зрењанина, Шапца, Александровца, Велике Плане,
Сремске Митровице, Опова, Косовске Митровице,
Србобрана, Параћина, Новог Пазара и многих других
градова и села широм Србије. Напоменућу и да је
стигао узорак ракије и вина из Мостара из Босне и
Херцеговине, што нам даје за право да сматрамо
ову манифестацију једном од најзначајнијих и
најреферентнијих код нас. Све ово не би било тако
да нам не помажу наши драги пријатељи: Град

Ђуро Грба - две златне и једна сребрна медаља

У славу Светог Трифуна
Вршац као финансијски покровитељ, запослени из
Енолошке станице Вршац и Вршачких винограда, као
и хор Распевани професори.
Професор Васиљ Миловић, организатор и члан
Комисије, подсетио је да су произвођачи донели за
такмичење 91 узорак ракија од воћа, 30 ракија од
грожђа, као и 5 узорака специјалних пића. Када је
реч о винима, црвених вина било је 18 узорака, исто
толико и белих вина, као и 6 узорака розе.
Након веома лепог забавног програма ђака
Пољопривредне школе и наступа хора Распевани
професори, уручене су награде најуспешнијим
винарима и произвођачима алкохолних пића.
Најбољи у својим категоријама били су: Јосиф
Недин, Јован Песлаћ, Славко Талпеш, Мали подрум
Гајић, Лајош Шмит, Драгољуб Ђорђевић, Станимир
Босић, Жарко Станимировић, Предраг Станић,
Породична пецара Пулаи, Драган Барбировић, Саша
Гутеша, Ђуро Грба, Драган Спасовски, Весна Коцић,
Игор Јанић, Зоран Булован.
Горан Тодоров, произвођач из Павлиша, добио је
награду за лозовачу од мускат отонела. Задовољан
је јер је производну сезону, уз добар род и квалитет
грожђа, пратио проблем са пепелницом, али успели
су да се изборе.
Ђуро Грба је освојио две златне медаље, за
ракије од дуње и кајсије, и сребрну за лозу од
хамбурга, произведене на локацији Широко било на
Вршачким планинама. Грба каже да су овим добрим
резултатима допринели савети стручњака Енолошке
станице са којима се редовно консултовао.
У прилици да се консултују биће и сви

Горан Тодоров - награђен за мускатну лозу
заинтересовани учесници ове смотре, јер ће и ове,
као и ранијих година, бити организована предавања
стручњака у циљу побољшања квалитета вина и
јаких алкохолних пића индивидуалних произвођача.
Ј.Е.

У СЕЛУ ВИНОГРАДА И ВИНАРА ОДРЖАЋЕ СЕ

ГУДУРИЧКИ ДАНИ MЛАДИХ ВИНА

На конференцији за медије,
одржаној у Градској кући,
најављена је манифестација Дани
младих вина која је заказана за
недељу, 24. фебруара, у Гудурици.
О поменутој манифестацији
говорили су Јосиф Недин из
Удружења Винско село Гудурица,
Јасна Живковић, ПР Туристичке
организације
Града
Вршца,
Данијела Боу из Удружења Село
плус,
Славиша
Максимовић,
члан Градског већа задужен за
рурални развој и Жељко Мрдаљ,
председник Месне заједнице
Гудурица.
Организатори су подсетили
да је Гудурица винско село дуге
и богате традиције када је реч
о
производњи вина. Указали
су на значај манифестације за
публицитет и пласман производа
породичних винарија по којима
је Гудурица препознатљива, као
и за развој туризма где је Пут

вина један од најактуелнијих
туристичких производа овог краја.
-Гудурица је важна дестинација
на „Путу вина“ јер се посетиоци
дегустирајући
упознају
са
квалитетом врхунских вина, али
могу чути и занимљивости из
историјата овог виногорја, као
што је податак да се некада вино у
вршачком региону пило на сате и
на метре, рекла је Јасна Живковић,
ПР Туристичке организације Града
Вршца.
Представници
организатора
истакли су да је 24.афебруар
идеална прилика да се сви
љубитељи винске капљице увере
у висок квалитет гудуричких
вина, али и да се лепо забаве.
Свечано отварање једнодневне
манифестације Дани младих вина
почеће у сеоском Дому културе,
свечаним отварањем заказаним
за 12 часова. Све винарије из
Гудурице изложиће своја вина за

дегустацију у сали Дом културе.
Улазница је винска чаша, која
ће моћи да се купи по цени од
100 динара. Она ће посетиоцима
касније послужити за дегустацију
вина и у винским подрумима, који
ће тога дана бити отворени од 13
до 17 часова.

Организатори
позивају
све поштоваоце добре винске
капљице да дођу у Гудурицу
у недељу, 24. фебруара, јер
припремили су, кажу, богат
програм. Биће то добра забава уз
вино, тамбураше, песму, игру...
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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ПОДРШКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ГРАДУ ВРШЦУМОСКВЕ

45 МИЛИОНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ У ПАВЛИШУ
Председник
Владе
АП
Војводине Игор Мировић уручио
је представницима 41 локалне
самоуоправе уговоре вредне 4,1
милијарду динара, за реализацију 56
пројеката на територији АП Војводине.
Пројекти су везани за области
водоснабдевања и заштите вода,
локалног и регионалног економског
развоја, саобраћајне инфраструктуре,
eнергетске ефикасности, културе,
предшколског и основног образовања
и васпитања и у области развоја спорта.
Градоначелница Вршца Драгана
Митровић потписала је Уговор о
преносу средстава Граду Вршцу за
суфинансирање пројекта под називом
„Изградња канализације употребљених
отпадних вода у насељеном месту
Павлиш“, у износу од 45.000.000 динара.
Преостали износ од 35.000.000 динара
за реализацију пројекта „Канализација
Павлиш“ издвојиће Град Вршац из
сопственог буџета. Од укупног износа
средстава, покрајинска Влада је, преко
Управе за капитална улагања АП
Војводине, обезбедила 3,4 милијарде
динара.
-Настављамо
и
у
2019.

Председник покрајинске Владе уручио уговор градоначелници Вршца
години
реализацију
најважнијих
инфраструктурних
пројеката.
Радићемо на уређењу саобраћајница у

Игор Мировић уручио уговоре вредне 4,1 милијарду динара

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ

Новом Саду, почињемо са радовима на
изградњи локалног пута Стапар-Сивац,
завршавaмо
реконструкцију
пута
Опово-Дебељача, а реализоваћемо
и бројне пројекте у области спортске
инфраструктуре, међу којима је
изградња нове спортске хале у
Деспотову и школске сале у Белој
Цркви, рекао је председник Мировић и
додао да је циљ покрајинске Владе да
свака локална самоуправа у Војводини
има спортски објекат.
Међу значајнијим пројектима, како
је Мировић навео, јесте реконструкција
постојења за пречишћавање пијаће
воде у општини Оџаци, почетак радова
на изградњи нове индустријске зоне у
Црепаји, привођење намени објекта
моста у Ади, као и почетак изградње
вртића у Шимановцима.
-У Војводини смо покренули нови
велики инвестициони циклус. Заједно
са локалним самоуправама радићемо
на релизацији ових пројеката, а ове
године почеће и изградња пречистача
отпадних вода у Бачкој Тополи, Малом
Иђошу, Србобрану и Темерину, вредних
више од милијарду динара, нагласио је
председник Мировић.

У СЛАВУ ОСЛОБОДИОЦИМА ВРШЦА

Вршчани су одали почаст ослободиоцима
града полагањем венаца на њихов споменик
на градском гробљу, поводом Дана државности
Републике Србије, у петак 15. фебруара.
У име градске власти, присутнима се
обратила Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за здравство и социјалну
заштиту. Николићева је подсетила на храброст
и јунаштво хероја који су ослободили Вршац
и нагласила да су њихови животи залог наше
слободе. Она је истакла да је наша дужност
да никада не заборавимо њихову жртву и
да сећање на ове хероје пренесемо младим
генерацијама.
У славу ослободиоцима Вршца, венце су
положили представници Града Вршца, Савеза
инвалида рада, СУБНОР-а Вршац, Организације
резервних војних старешина Јужног Баната,
Удружења ратних војних инвалида и
Градског одбора Српске напредне странке.
Поводом Дана државности Републике Србије,
Организација резервних војних старешина
организовала је Сретењски марш у суботу од 8
часова из Малог Средишта.
Ј.Е.
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ПРОФЕСОРИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ОДРЖАЛИ
ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ

МЕХАНИЗОВАНА БЕРБА
ВОЋА И ПЕРСПЕКТИВНЕ
СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Већ трећу годину за редом, Град Вршац био је
домаћин професорима са Пољопривредног факултета
у Новом Саду, који одржали занимљиво стручно
предавање из области воћарства и виноградарства,
у великој сали Градске куће, 19. фебруара. Професори
новосадског факултета Ненад Магазин и Драгослав
Иванишевић говорили су, присутним вршачким
воћарима и виноградарима, о механизованој берби
воћа и складиштењу, као и о перспективним новим и
аутохтоним сортама винове лозе.
-Вршац је град виноградарства, али има и велики
потенцијал за развој воћарства, зато желимо да се наши
воћари и виноградари упознају са свим новинама и то од
стручњака са новосадског Пољопривредног факултета,
рекао је Слободан Јованов, члан Градског већа задужен
за пољопривреду, поздрављајући присутне. Овим
предавањима желимо да анимирамо људе да имају
сазнања како да приступе подизању винограда, избору
сорти винове лозе, као и бербе воћа механизацијом.
Јованов је подсетио да су вршачки воћари,
виноградари, повртари имали прилику да присуствују
предавањима о органском виноградарству, а прошле
године о узгоју леске и вишања.
-У овом делу Баната доста се подиже засада под
вишњом, постоје и стари засади, у Средњем Банату гаји
се шљива и та производња је исплатива једино уколико
се иде на машинску бербу, будући да је радна снага све
недоступнија, скупља, све је мање има, каже Ненад
Магазин, професор воћарства на Пољопривредном
факултету у Новом Саду. Машинском бербом постижу
се значајне уштеде, будући да је берба једна од
најзначајнијих ставки у производњи вишње.
Запитан за цену машина и колико су оне доступне
воћарима, проф. Магазин је одговорио:
-Рецимо један тресач може да кошта од 7.000 до 15.000
и нешто више евра, али један тресач може да покрије
већу површину. За воћњак од 15 до 20 ха потребни су
један до два тресача,а произвођачи могу да се удруже и
заједно купе машину. Ту су и покрајински и републички
фондови који омогућавају да купите те машине значајно
јефтиније, да вам се врати део уложеног новца. Преко
Фонда за развој пољопривреде АП Војводине имате
веома ниске камате, грејс период од три године. Уложени
капитал за набавку тих машина се врло брзо врати, јер

могу да се користе и услужно, не само за своје потребе.
Проф. Магазин био је изричит да без таквих машина
нема перспективе у гајењу неких воћних врста као што
је вишња.
-Данас се виногради најчешће подижу са
западноевропским сортама, које јесу добре за ово
подручје и дају резултате, каже проф. др Драгослав
Иванишевић. Оне ће вероватно и у будуће остати водеће
сорте, као „шардоне“, „совињон бели“, „мускати“ разни...
Оно по чему свака земља треба да буде специфична јесте
одређени сортимент, дакле, потребне су нам неке сорте
које ће дати препознатљивост одређеној винској регији.
У том смислу данас у Европи велики значај имају старе
аутохтоне сорте. Ми смо, нажалост, у Србији генерално
мало радили на очувању тих сорти тако да их је мало
сачувано. Оно што је нека наша предност јесте да имамо
богат програм стварања нових сорти винове лозе. То
некада у Европи није био тренд, али код нас јесте, тако
да смо у томе корак испред Европе. Када је реч о новим
винским сортама, претежно су у питању беле винске
сорте, има и црвених, то су претежно сорте које имају
већу отпорност на гљивичне болести. “Панонија“, „петка“,
„рубинка“, „морава“, нешто старија „сила“, „пробус“, млађе
„фрајла“ и „дионис“...
Вршачки воћари и виноградари, који су
присуствовали овом занимљивом стручном предавању,
затражили су одговоре на питања везана за неке
нејасноће са којима су се сусрели током процеса
производње у својим воћњацима и виноградима.
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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ПОДРШКА МАЛИМ ХЕРОЈИМА

ВРШАЦ СЕ ПРИДРУЖИО АКЦИЈИ НУРДОР-А

Другу годину за редом Вршац пружа
подршку акцији Националног удружења
родитеља деце оболеле од рака- НУРДОР,
која се организује широм Србије. Тачно у
13 часова, у петак, 15.фебруара, са тргова
у више од 30 градова Србије пуштени су у
небо симболични златни балони у облику
срца, као подршка свим малишанима који
се лече од рака, али и у знак сећања на
оне мале суперхероје који више нису са
нама. Овом заједничком акцијом, НУРДОР
традиционално обележава Светски дан

деце оболеле од рака.
-Другу годину за редом, Светски дан
деце оболеле од рака обележен је и у
Вршцу, уз велико интересовање наших
суграђана, који су својим присуством на
Тргу Светог Теодора Вршачког, подржали
борбу за унапређивање квалитета лечења
и живота деце оболеле од рака, а својим
новчаним донацијама, допринели су да
будемо корак ближе остваривању нашег
циља, каже Срђан Ђокић, преставник
НУРДОР-а у Вршцу. Дан раније, Паркинг

ВРШАЧКО УДРУЖЕЊЕ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА ОСМИСЛИЛО МОБИЛНУ
АПЛИКАЦИЈУ

„КРУГОВИ“ УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

У
богатој
палети
активности
Удружења
параплегичара
и
квадриплегичара „Параквад
ВШ“, од недавно се нашла
и мобилна апликација игрица коју су осмислили
и
покренули
чланови
Удружења и дали јој име
„Кругови“.
-Циљ нам је био да
постоји игрица и ко је игра
уједно ће погледати шта
има још на апликацији,
каже Драган Виторовић,
председник
Удружења
параплегичара
и
квадриплегичара „Параквад
ВШ“. Постоје ти „Параквад“
кругови, а сваки од њих
је једна наша акција коју
смо реализовали од нашег
оснивања. Сваки круг је
активна акција која траје
сваки дан.
Удружење „Параквад ВШ“
је покретач акција: Сакупи
хумани чеп, превоз особа
са инвалидитетом, достава
књига на кућне адресе
особама са инвалидитетом
из
„Параквадове“
библиотеке у сарадњи са
Градском
библиотеком,
игралиште изграђено за
особе са инвалидитетом,
спортски риболов, ОСИ у
срце Србије, терапијско
јахање... а биће и још
тога. Велики број акција
реализован је уз подршку
Града Вршца.
-За
десетак
дана,
„Параквад
ВШ“
биће
издавач
приручника
брошуре за родитеље деце
са инвалидитетом која ће
им помоћи да остваре своја
права, истиче Виторовић.

У приручнику ће бити
описани наши „кругови“,
како да се користе, на
који начин. Направићемо
велику, лепу презентацију,
позвати родитеље деце
са инвалидитетом и друге
људе који желе да се
упознају како функционишу
особе са инвалидитетом.
Према
речима
Виторовића, нова игрица
- мобилна апликација је и
подсетник на чињеницу да у
Србији живи више од 800.000
особа са инвалидитетом
којима је сваки вид подршке
добродошао.
Верујемо да ће
се нашим суграђанима
допасти наша нова игрица,
као и да ће је поделити
са својим пријатељима

путем социјалних мрежа,
што ће бити још једна
значајна подршка нашем
раду, закључује Виторовић.
Забавите се и постаните и
ви део нашег „круга“.
Удружење “Параквад ВШ”
је добровољно, невладино,
нестраначко и непрофитно
удружење, основано 4.
септембра 2013. године
у Вршцу. Основни циљ
удружења је медицинска и
социјална рехабилитација
особа са инвалидитетом,
као и стварање услова за
побољшање живота кроз
унапређивање здравствене,
социјалне и правне заштите,
образовног, едукативног и
културног рада.
Ј.Е.

сервис ЈКП „Други октобар“ је, такође,
сав приход од доплатних паркинг карти
и смс порука донирао нашем удружењу.
Овом здруженом акцијом прикупљено
је преко 330.000 динара, а град Вршац је
поново потврдио да је светла тачка на
филантропској карти Србије.
Хуманитарни скупови су део кампање „И
ја се борим“ коју НУРДОР започиње у циљу
изградње и опремања нове Родитељске
куће у Београду, а којом ће се омогућити
бесплатан смештај и брига о деци и

њиховим породицама које долазе из целе
Србије у главни град на лечење.
-Београд је највећи дијагностички и
терапијски центар у нашој земљи и највећи
број деце овде долази на лечење, поручује
Зорица Манојловић, мама леченог детета
и члан НУРДОР-а. Капацитети којима
тренутно располажемо нису довољни да
збринемо све породице које имају потребу
за смештајем у Београду док се њихово
дете лечи. Важно је да људи разумеју да
лечење малигне болести траје минимум
годину дана и да те породице често долазе
из малих средина, удаљених од Београда,
те да је неопходно да постоји цео један
систем који ће их збринути и водити рачуна
о њима сваки дан све док траје лечење.
То је Родитељска кућа. И за то се боримо
сви заједно! Успели смо да изградимо од
темеља целу једну болницу, грађани Србије
су показали свест и велико срце и зато
безрезервно верујемо да ће и овај нови
пројекат дати једнако успешан резултат.
На хуманитарним скуповима широм
земље прикупљено је 2.191,644 динара.
То није коначни резултат, јер су акцију
подржали бројни угоститељски објекти
кроз акцију “Хуманитарна кафа” коју
реализује Удружење “Добро дело” у оквиру
пројекта под називом “Шта има?”, затим
Паркинг сервис из Вршца, као и друге
бројне акције и услуге.
Велику подршку грађани широм Србије
пружају и путем слања СМС порука на
број 1150. Претходни циклус кампање „И
ја се борим!“ успешно је окончан у 2018.
години у којој је отворено ново хематоонколошко одељење Дечје клинике у Нишу.
То је пројекат у који су грађани Србије, кроз
НУРДОР, уложили више од 100 милиона
динара, тако да данас наша земља има
најсавременију установу ове намене на
Балкану.
Ј.Е.

ПРЕДАВАЊЕ У ВРШАЧКОЈ WORDPRESS ЗАЈЕДНИЦИ

БЕСПЛАТНА ЗНАЊА О
МОГУЋНОСТИМА ИНТЕРНЕТ
ЗАРАДЕ

Вршачка
Вордпрес
заједница
(WordPress)
организује фебруарски сусрет
(meetup) и том приликом
угостиће двојицу предавача.
Предавање је заказано за
петак, 22. фебруар, у 19 часова
у Стартит Центру Вршац, који
се налази у СЦ Миленијум,
Омладински трг 17. Присуство
предавањима је бесплатно.
На сусрету у петак
посетиоци ће имати прилику
да чују предавање Драгана
Тодоровића, аутора Вордпрес
тема и Владимира Ковача,
творца
Вебиз
(Webiz)
конференције.
- Вордпрес заједница не
састоји се само од програмера

и оних који се баве израдом
веб-сајтова. Међу њима има
дизајнера, писаца, стручњака
за комуникацију и маркетинг,
економиста,
менаџера...
Велики број њих је самоук или
је знања стекао захваљујући
заједници. Приступ који
негујемо је ширење видика,
стицање нових информација
о ИЦТ свету и проналажење
свог
места
у
њему.
Првенствено
покушавамо
да посетиоцима укажемо
на готово неограничене
могућности рада и зараде
преко интернета, од оних
који поседују елементарну
рачунарску писменост и
рудиментарно
познавање

енглеског језика, до експерата
у било ком послу – објашњава
Александар
Паску
из
Вордпрес заједнице Вршца.
Предавања
која
ова
заједница
организује
одржавају се једном месечно,
а гости су предавачи који су
се доказали у послу којим се
баве, а који имају жељу да своја
искуства пренесу и помогну
почетницима да се покрену на
путу ка финансијској слободи,
објашњавају организатори.
Овог петка посетиоци ће,
осим експертског предавања
о прављењу Вордпрес тема,
имати прилику да чују како се
ствара заједница и како може
да помогне сваком од нас.
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МИРЈАНА АРАЛИЦА ЈУРКОВИЋ, ПРОФЕСОР ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ, У ПЕНЗИЈИ:

УМЕТНОСТ И ЊЕНА ЛЕПОТА
ОПЛЕМЕЊУЈУ ЖИВОТ

П

рофесорка Мирјана Аралица Јурковић
радила је 30 година у просвети. Предавала
је ликовну културу и историју уметности у
три вршачке средње школе. Сваке године добијала
је нову генерацију ђака те је, током радног века,
имала више од 10.000 ученика. Волела је свој посао,
своје ђаке. Желела је да им открије сву лепоту
уметности, да их научи општој култури, а да
је у томе успела потврђују њени ђаци који су се
определили за Ликовну академију, за историју
уметности.
Како сте се определили
за уметност?
-После гимназије, била
је дилема шта уписати.
Прва љубав била ми је
психологија, али сам се после
оријентисала на уметност.
Морам да споменем свог
ујака Милана Узелца, доктора
филозофије, који ми је дао
сугестије, усмерио ме, и дао
неки предлог. Допало ми се,
прихватила сам и на крају
сам се, ипак определила
за историју уметности. У то
време био је врло тежак
пријемни, из 4 испита. Пуно
сам радила преко распуста,
уписала сам се и никад се
нисам покајала што сам баш
то изабрала. Тако сам постала
студент историје уметности
на Филозофском факултету
Универзитета у Београду.
У то време у тадашњој
Југославији биле су само још
групе историје уметности на
факултетима у Љубљани и
Загребу.
Имала сам срећу да ми
предају дивни професори,
академици Дејан Медаковић,
Лазар
Трифуновић
који
ми је предавао савремену
уметност, Војислав Кораћ,
Војислав Ђурић, затим Сретен
Петковић, Бранко Гавела који
је био изузетан за античку
уметност. Била сам последња
генерација која је код њега
полагала. Предавања су
била дивна. Наше су групе
на факултету биле мале,
сви смо се знали, помагали
једни другима. Имали смо
огромну литературу, пуно
рада у библиотекама, али и
на факултету. Били смо друга
генерација која је ишла у нову
зграду, лепо опремљењу.

Имам лепа сећања из
студентских дана.
Да ли сте брзо по
завршетку
факултета
добили посао?
-Дипломирала сам 1982.
Чекала сам дуго на посао.
Почела сам да радим 1988.
у школи. Пре тога сам
мало радила у Гимназији,
замењивала
покојног
професора
Ардељана.
Радила сам, у међувремену,
хонорарно за туристичке
агенције „Путник“ и „Компас“,
као
туристички
водич.
Водила сам групе по Србији,
ишли смо и за Италију, и то
ми је била тура. Водили смо
групе из Хрватске, из Истре,
Пореча. Долазили су код нас,
ја сам их водила по Србији.

Најчешће смо ишли до
Ђердапа, пловили Дунавом,
прелепо искуство. Волела
сам тај посао, али било је то
хонорарно, није ми ишао
стаж. Требало је наћи нешто
озбиљније.
Нисам
мислила
да
ћу радити у школи. Јер,
очекивала сам да ћу бити

у Градском музеју. Али,
указала се могућност у
просвети, отишла сам и тамо
остала цео свој радни век.
Радила сам у три средње
стручне школе. Почела сам
у Пољопривредној школи,
онда у Хемијској, а када
се програм променио смањили су ми се часови,

па сам прешла и у Школски
центар „Никола Тесла“ да бих
имала пун фонд часова. Дуго
времена била сам без пуног
фонда.
Како сте се снашли као
професор? Да ли Вам се
допао рад са ђацима?
-Јако сам волела тај
посао! После ми се указала
могућност за посао у Музеју,
просто нисам могла да одем
из школе, мада и тада нисам
имала пун фонд часова,
можда 95 одсто. Једноставно,
нисам могла да замислим да
више не радим са ученицима.
Волела сам своје ђаке, ту
њихову
младост,
шале,
позитивну енергију... све ми
то недостаје од када сам у
пензији. Трудила сам се да
на часу увек буде весело,
позитивна атмосфера, било
је разних догодовштина,
било је лепо. Имала сам
три школе, сваки дан друга
школа по распореду. Била
сам и разредни старешина
у Пољопривредној школи.
Лепо је то искуство, али
јако обавезујуће. Много
обавеза и рада са децом,
са
родитељима.
Хвала
Богу, имала сам увек добру
сарадњу са свима, није било
проблема. Увек сам тешко
проживљавала када је неко
дете болесно, то ме је увек
јако дотакло. Трудила сам се
да помогнем, водила сам их
код лекара. Кад се присетим,
најтежи ми је био случај једне
девојчице која је добила
туберкулозу. Није имала
родитељску бригу. Позвала
ме је телефоном и рекла:
„Професорко, ја не могу да
дишем, ја умирем!“ Возила
сам је колима до лекара на
све прегледе, желела сам
да јој помогнем колико
год могу. Исто је било и са

хроничним болестима
неких ученика. И то сам
дубоко преживљавала.
Са тим сам осећањима
одлазила и кући, нисам
могла да их оставим у
школи, да заборавим шта
се догодило.
Имала сам добре
генерације
ђака.
Била су то, у почетку,
трогодишња одељења,
а после сам била разредни
старешина
туристичким
техничарима. Фина су то деца
била, јако су ме поштовали,
јављају се и дан данас. Доста
је њих завршило факултете,
стално сам инситирала на
томе да наставе школовање.
Шта сте још, уз ликовну
културу
и
историју
уметности,
желели
да
научите своје ђаке?

-Од почетка сам имала
жељу да их научим једној
општој култури. Јер, кроз
историју уметности можеш да
дотакнеш различите области,
од историје па на даље, кроз
разне науке, и књижевност,
музику, сликарство... Желела
сам да им дам печат за неку
општу културу, мислим да
сам у томе успевала. То су и
ђаци волели. Давала сам им
питања, тестове из разних
области, допадало им се то и

интересовање. Мора човек
да се прилагоди савременим
тендовима, да буде опуштено,
али да нешто и науче.
Имала сам велики број
ђака током радног века.
Радила сам 30 година.
Ликовну културу ђаци су
имали у једној години,
најчешће другој, значи да
сам сваке године добијала
нове ђаке. Кад сам сад скоро
нешто рачунала, то је укупно
више од 10.000 ученика,
можда чак и око 12.000. Ни
сама нисам могла да верујем
кад сам се прерачунала.
Велика је то цифра! Много је
то генерација!
Учествовала
сам
са
ђацима на многим смотрама
ликовног
стваралаштва,
не само у Вршцу, већ и
шире. Имала сам око 160
награђених ученика. Биле су
то разне награде, од Награде
сликара Паје Јовановића,
до признања из Покрајине,
имала
сам
талентоване
ђаке. Добијали смо и прве
и друге награде у Београду,
деца су била талентована
и креативна. Мислим да су
оне раније генерације биле
креативније у односу на ове
млађе које се више ослањају
на савремену технологију,
на ИТ системе. Више година
била сам члан жирија за
Награду Паја Јовановић, а
касније, када сам почела да
радим у школи, учествовала
сам са својим ђацима.
Деведесет и 4-5 добила

често су тражили да на часу
радимо тестове са питањима
из опште културе. Ко зна –
зна, ко не зна- научиће.
Прилагођавала сам се
савременој
настави,
јер
долазе су нове генерације,
другачије
је
њихово

сам награду као најбољи
ликовни педагог те године
на конкурсу Паје Јовановића.
Била сам у жирију и у Дому
ученика, њихове домијаде,
имали су ликовну секцију,
жирирала сам радове. Сећам
се и једне велике аукције у
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Владичанском двору, водила
сам читав програм. Бавила
сам се и ликовном критиком.
Пратила сам стваралаштво
Зорана Туркана, нарочито тај
његов почетак. Написала сам
критику за Турканов каталог
за једну његову изложбу.
Радује ме што имам ђаке
који су завршили Академију,
једна ученица је завршила
историју уметности, пренела
се, ваљда, та љубав. Волели
су моја предавања, предмет
је леп сам по себи, уметност
је лепа.
Шта
је
лепота
у
уметности, у том Вашем
позиву?
-Пошто је програм за
ликовну културу у средњој
школи већином теоријски,
ради се баш историја
уметности, ја сам уживала.
Желела сам ђацима да
пренесем лепоту уметности
кроз епохе, векове, да виде
разлике, да се упознају
са оним основним од
античке
уметности
до
савременог доба. Али, и да
упознају што више културу,
уметност, културно наслеђе
наше земље, од оних
праисторијских налазишта
којих има пуно почев од
Вршца, околине, па на даље.
Па, преко римског периода,
римских остатака, да прво

науче о нашој култури, а
онда, наравно, ио светској
уметности. У почетку су
услови за рад били скромни,
дијапозитиви,
пројектор.
Волели су и то да гледају,
звали су га биоскоп. Данас

је то много савременије,
лепше, раде се презентације,
интеракција је одлична, а
волели су и сами да истражују
преко интернета.
Уметност
оплемењује.
Замислите
живот
без
уметности?! Кад погледамо,
и праисторијски човек је већ
почео да ствара уметничка
дела, која и данас имају
велику вредност. Много ми
је лепше било да будем у

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

свету ликовне уметности,
визуелна уметност која може
тако лепо да се доживи, од
боја, експресије коју даје
уметничко дело.
Какве успомене носите
из детињства?
-Рођена сам у Вршцу, 1956.
Мој отац Стеван Аралица
био је познати вршачки
трговац, радио је у „Промету“.
Али, био је и страствени
риболовац, тако да га многи
знају и из Удружења „Шаран“,
издавао је риболовачке
дозволе. Мама Марија је
радила у рачуноводству
ДТД-а. Јединица сам, али
сам одрасла са братом од
тетке по мајци, Браниславом
Недељковим. Није више
жив, нажалост. Био је стално
са нама, ишао на летовања,
зимовања,
много
смо
путовали у то време. Неки

су чак мислили да моји
родитељи имају и сина.
Заједно смо одрасли, баба нас
је чувала. Имала сам дивно
детињство, јединица, цео
свет се вртео око мене. Моје
прво летовање било је на
Брачу, имала сам непуне две
године. Некад се путовало
возом, по два дана. Касније
смо кренули и на зимовања,
тако да сам са родитељима
пуно путовала, а после и
у иностранство, Грчка, па
остале земље. И данас је ту
та љубав према путовањима,
коју су ми усадили родитељи.
Волим да путујем, супруг и ја
смо много пропутовали.
Прво сам живела у кући
где је сада Војнички трг.
Некада су ту биле куће.
Када сам имала 11 година,
преселили смо се у Дворску,
у новоградњу, мама је ту
добила стан од ДТД-а. Живела
сам у центру, све је близу,
лепо, али сећам се детињства
проведеног око Војничког
трга који је тада другачије
изгледао архитектонски, али
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и оближњег паркића где смо
се радо играли.
Споменула
бих
свој
родослов. Споменула сам
Милана Узелца, који је
доктор наука, а има нас у
фамилији доста окренутих
ка уметности. Јесте Стојан
Аралица чувени сликар,
нисмо у директном сродству,
али кажу да потичемо из
истог племена, из Лике, око
Плитвичких језера. Јако сам
поносна на сестру са мамине
стране Светлану Куртеш,
докторирала је енглески,
ради у Кембриџу. Била је
једно време у Португалији и
у Катару, поново се вратила
у Кембриџ. Поносна сам и

гробља, у „Другом октобру“.
Имамо леп, складан брак.
Добро се слажемо. Здравко је
од пре пар година у пензији,
а и ја сам од 27. децембра
прошле године. Још не могу
да се навикнем. Све мислим
да сам на неком распусту или
годишњем одмору и да ћу
ускоро да почнем да радим.
Ја сам ведрог духа. Волеле
су то и моје колеге, зову ме
да дођем у школу, да се мало
насмејемо. Мислим да у
животу све треба гледати са
позитивне стране, а мене је
та уметност још оплеменила.
Цео живот сам у сфери
уметности, било које врсте.
Уметност и њена лепота

на моју братаницу Светлану
Недељков, сада Ехте, ћерка
мог брата Бранислава и Вере
Недељков, која је радила
у Позоришту. Светлана је
била мезимче у породици.
Удата је за Финца. Била је
на докторским студијама у
Канади.
Кад
сте
формирали
породицу?
-Удала сам се за Здравка
Јурковића,
1990.
Доста
Вршчана га зна, радио је на
таквом месту, као управник

оплемењују живот! Пронашла
сам се у свом послу, могла сам
своју љубав према уметности
да пренесем деци, мојим
ђацима.
У животу треба само
позитивно гледати, волети
људе, децу, све друге ствари
које нас окружују. Јер, ако
радиш у просвети, пре свега
треба да волиш децу. Да их
разумеш, да схватиш њихову
младост, а младост је сама по
себи лепа!
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme

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

Tel: 837-902
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

НАЈВЕЋИ И НАЈСВЕТЛИЈИ
У 2019. ГОДИНИ
Пун месец је у уторак 19. фебруара
био највећи и најсветлији у 2019.
години, јер се налазио на тачки која
је најближа Земљи, односно на око
356.800 километара. Фебруарски пун
месец традиционално је познат као
„снежни или гладни месец”, јер се током
њега често могу видети најснажније
снежне падавине, а долази пред крај
зиме када се оскудева храном (због
тога - гладни).
Месец је најближи Земљи био
у 9.06 изнад Велике Британије, а
пун је био у 3.53 после подне. То је
други супермесец ове године, после
„крвавог вучјег Месеца” 21. јануара.
Супермесец се чини 14 одсто већи и
30 процената светлији од Месеца у
његовој најудаљенијој тачки од Земље
(405.500 километара).
Следећа таква појава, која се назива
топли месец, моћи ће да се види 21.
марта, неколико сати од званичног
почетка
пролећа.
Делимично
помрачење Месеца биће видљиво
у ноћи 16. јула, али следећа потпуна
помрачења Месеца неће се десити
све до 2021. године, преноси Танјуг.
Помрачење је прошлог месеца било
делимично видљиво, због појаве
облака. Међутим, неки посматрачи
из Велике Британије сведочили су
о судару неодређеног предмета
с Месецом, током помрачења.

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон
5. Корени, Добрица Ћосић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Аги и Ема, Игор Коларов

Научници верују да је у питању био
предмет величине пливачке лопте,
тежине између 20 и 100 килограма,

ЗАТВОРЕН ФЕСТИВАЛ ЛЕДА У КИНИ

који је ударио у Месец брзином од око
47.000 километара на сат.
Извор: Политика

2. Фазони и форе, Љубивоје
Ршумовић
3. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
4. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
5. Откачена школа, Група аутора

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ НА ИНТЕРНЕТУ?

СКУЛПТУРЕ

КОМПЛИКОВАНЕ ЛОЗИНКЕ НАЈБОЉА
ЗАШТИТА ОД САЈБЕР ПРЕТЊИ

ИСТОПИЛЕ

Најбоља заштита од сајбер
претњи је редовно ажурирање
софтвера и што сложеније
лозинке, каже директор РАТЕЛ-а
Владица Тинтор. Он је за РТС
рекао да пре 2016. године област
информационе
безбедности
уопште није била регулисана, а да
је затим Закон дефинисао правила.
Навео је три најчешћа напада на
сајбер безбедност на које грађани
треба да обрате пажњу – „фишинг”,
то је када добијете мејл од некога
који вам се чини познатим, а домен
се разликује за једно слово, затим,
мејл који вам закључа рачунар
и тражи новац да би се решио
проблем. У тим случајевима,
рекао је, да не треба пристајати
на било каква плаћања, јер тако
вероватно неће решити проблем.
Као трећи инцидент, који је Тинтор
навео и на који грађани треба да
обрате пажњу су „спамови” које
сви добијамо. Директор РАТЕЛ-а
је као заштиту препоручио да се
редовно ажурирају софтвери и што
сложеније лозинке.
Према
резултатима
истраживања које је спроведено
у
5.000
интернационалних
компанија, 46 одсто инцидената
који су се одиграли у протеклој
години били су проузроковани од
стране неког од запослених који
су ненамерно компромитовали
сајбер безбедност своје компаније,

СЕ

Скулптуре од леда и снега које је
исклесало готово 10.000 уметника у граду
Харбину, на североистоку Кине, истопиле
су се због изненадног топлог таласа, због
чега су организатори били приморани да
раније него икада затворе највећи зимски
фестивал у Кини.
Због најтоплије недеље у том
подручју ове зиме, организатори су били
приморан да више од 10 дана пре рока
затворе фестивал леда у Харбину. Један
од организатора је рекао да је фестивал
затворен из сигурносних разлога, јер су
скулптуре почеле да се топе.
Зимски парк у Харбину, граду на
североистоку земље познатом по
изузетно хладном времену, привукао је

више од милион посетилаца откако је
отворен 23. децембра прошле године.
Поједини посетиоци који су резервисали
карте за посету мини репликама
Колосеума и Миланске катедрале
разочарани су раним затварањем, због
чега су изразили негодовање.
„Зашто нас нисте унапред обавестили.
Резервисао сам карте за воз и хотел, а
ви сте сада затворени”, написао је један
туриста у посту на Веибо-у, популарној
кинеској друштвеној мрежи налик
Твитеру, јавља Ројтерс преноси Танјуг.
Организатори тврде да је извршен
повраћај новца за карте. Прошле године,
зимски парк је затворен 10. марта.

Извор: Политика

преноси Танјуг. Тинтор каже да по
сајбер безбедност постоји претња
и споља и изнутра. Према његовим
речима,
посао
Регулаторне
агенције
за
електронске
комуникације
и
поштанске
услуге (ЦЕРТ) није да излази на

од инцидената, који угрожавају
вршење надлежности и обављање
делатности. Додао је да свака
компанија треба да пропише
правила понашања. Тинтор је
рекао да су често запослени извор
инцидента и да је поштовање

терен и решава проблеме, већ да
ради промоцију информативне
безбедности.
Тинтор
каже
да национални ЦЕРТ има и
међународну компоненту, пошто
постоји могућност да Србија буде
мета напада, али и извор напада.
Акт о безбедности садржи
28 мера заштите уз помоћ којих
се обезбеђује превенција од
настанка инцидената, односно
превенција и минимизација штете

процедура превентива да се не
деси инцидент, а ако се деси,
поштовањем процедуре, лакше је
отклонити.
„Ово је још млада прича и сви
треба да изградимо поверење.
Тешко је објаснити банци да неке
ствари које се дешавају у њој
треба да подели са другима, како
би се решио проблем”, истакао је
директор РАТЕЛ-а.

Извор: Политика
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ИРФАН МЕНСУР, ГЛУМАЦ И РЕДИТЕЉ:

„ТО ШТО ЧИТАВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОДЛАЗЕ
СТВАР ЈЕ ЕКОНОМСКОГ ОЧАЈА“
У Народном позоришту „Стерија“
у недељу је одиграна премијера
представе „Наши“ у режији и
адаптацији Ирфана Менсура, а
по тексту „Приче из белог света“
Мирољуба Недовића. „Наши“ причају
причу која сешава у једној ноћи у
Торонту, у Канади, а говори, како
редитељ каже „о људима који су морали
или желели да покушају да дишу и живе
у некој другој средини, далеко од нашег
јада и чемера деведесетих година“.
У представи чијом је премијером
вршачко
позориште
обележило
свој 74. рођендан играју Марина
Лазаревић,
Петар
Михаиловић,
Моника Болдовина Бугле, Јонел Куђија,
Милан Зарић, Иван Ђорђевић, Срђан
Радивојевић, Тамара Тамчи Тоскић,
Неда Грубиша, Соња Радосављевић,
Дојна Петровић, Милован Глумац,
Марина Валерија Журка, Нађа Бешина,
Ирфан Менсур, Далибор Стојаковић и
Горан Марковић.
Представа „Наши“ најављена је као
„позоришни филм“, а у њој се појављују
филмски или телевизијски елементи
јер су неке сцене снимњене и током
представе пројектоване на сцени.

југоносталгичар и са поносом то истичем.
Некад је то било богохулно изговорити,
ја сам то говорио и тада. Али ја нисам
географски југоносталгичар, мене заиста
не интересује како живи човечија рибица
у Постојнској јами, нити ме интересује
температура воде на Плитвичким језерима.
Мене интересују људи који су остали тамо
и које сам познавао, неке породице и неке
бивше љубави. Југоносталгичан сам према
људима и према публици од 22 милиона
која је на неки начин била укључена у моју
каријеру и каријере свих нас који смо у то
време почињали, а завршавамо каријере
пред публиком од 6,5 милиона.
У представи сам се бавио судбинама тих
људи, који су могли бити и из неких других
крајева, а који су сивило у којем су живели,
политичко, економско и друштвено,
одлучили да замене за евентуално неку
другу боју. Ипак, изгледа да се та друга боја
јако тешко проналази, чак и кад одеш тако
далеко. Нисам сигуран да је било ко од
јунака моје представе успео да пронађе ту
другу боју, сем оне управо рођене бебе која
се појављује на крају представе и за коју
мислим да ће успети да заборави сво наше
сивило. Ја мислим да је крај оптимистичан,
после кнедле у грлу коју су гледаоци имали
током целе представе.
По тексту „Приче из белог света“
2008. године сте у Зајечару поставили и
представу „Четири сата“. Шта се током
- Од предлога текста „Приче из белог тих десетак година променило у вашем
света“ Мирољуба Недовића пре десетак односу према овој теми?
година прво сам направио филмски
- Ту представу у Зајечару сам радио на
сценарио, много разуђенији, са знатно потпуно други начин и имао сам потребу
више ликова, објеката... Међутим, нисам да исправим сам себе. Тада сам се бавио
имао ни времена, ни нерава, ни амбиција југонасталгијом и имао потребу да се се не веже за географију, а нормално је и
да се позабавим тим сценаријем, па сам обрачунам са временом које нас је осудило да се врати ако види да удара главом у зид.
врло брзо одустао од идеје филма. Тако сам да све то проживимо и преживимо. И Ја сам се вратио ‘93. године искључиво због
одлучио да направим позоришну представу сам сам био повређен. Представа је тога што сам схватио да живим у креативној
која ће имати неке филмске елементе. била потпуно другачије конципирана, са средини какву је тешко пронаћи. То што
Толико смо оптерећени
музиком особене тренутно читаве генерације одлазе, то
“Вршац просто жестоком
тражењем,
гледањем,
Нине Хаген из времена када је ствар очаја, економског очаја. Оног
препоручивањем доброг
има право да се
је снимала на немачком тренутка кад та огромна количина људи
филма; сви смо почели
језику, и измештена на буде схватила да може себи да приушти
бави
културом
као
да живимо у ритму неког
тло Немачке која је у неки логичан материјалан живот овде,
извозним делом том тренутку за мене вероватно више неће одлазити јер су
спота МТВ-а, ВХ1-а... Дубљи
је ритам гледаоца. Ово
представљала нешто што географски, породично и генетски везани
свог имиџа.”
није прва представа где
нас кроз историју стално за ове просторе. Тај одлазак је позитивна
сам употребио сличан
прати као усуд – један иницијатива јер је то борба за себе, а њу
филмско-позоришни језик и мислим да то рат, па други рат, економске избеглице, увек треба поздравити.
даје једну ширу слику позоришту. Желео безусловна подршка нечему што никако
Пре две године у Вршцу сте режирали
сам да се поиграм са та два културна медија, није смело да је добије... На неки начин сам представу „Едмунд Кин“. После две
филмом и позориштем, и да покушам да желео да се испразним том представом. сарадње, како видите Народно
их спојим у једну целину. Чини ми се да Онда сам схватио да сам
позориште „Стерија“ и
“Цео живот
то функционише, а свакако приближава довољно остарио за тих
вршачки ансамбл?
позориште мојој личној естетици.
једанаест година, и да
- Вршачки ансамбл
плаћам
велике
„Наши“ говори о десетак људи, тај текст заслужује да му
је толико мали, глумци
телефонске
дошљака са простора бивше Југославије се приђе на позоришно
овде знају да ће играти у
који се током једне ноћи случајно срећу у другачији начин, што је
рачуне због тога сваком пројекту. Мислим
Торонту. Шта је пресудило да одаберете могуће ако умете да се
што су готово сви да би Вршац себи могао
текст са овом тематиком?
играте жанровима. Зато сам
да приушти мало већи
моји пријатељи и ансамбл, јер је Вршац ипак
- Тема је свакако иритантна. Сви знамо овај пут направио чини ми
шта смо проживљавали деведесетих се чист жанр мелодраме. родбина негде тамо на неки начин један водећи
година; људи су одлазили, и ја сам отишао у Мелодраму
је
тешко
културни центар, ако не
далеко.”
једном тренутку, па сам се вратио. Имао сам направити јер је она увек
у Војводини, онда бар у
снаге да се вратим, иако један лик у мојој на ивици ножа да склизне
Банату. Он има традицију,
представи каже „Мислиш да је тешко отићи, у нешто што не припада мојој естетици. а ово позориште носи назив „Стерија“.
а уствари је теже вратити се“. Цела моја Чини ми се да сам заједно са ансамблом, Вршац је везан и за човека од дивне речи
фамилија живи напољу. Једни су економске сценографијом, костимима, успео да се као што је Попа и сликара као што је Паја
избеглице, моја покојна мајка, очух и брат изборим да то остане у домену чистог Јовановић. Вршац просто има право да се
по мајци који су у Малмеу, у Шведској, већ жанра.
бави културом као извозним делом свог
55 година, а мој брат са женом и два сина је
Хоће ли та тема одласка икада имиџа. Само кад се наброје та три имена,
грешком ратних деведесетих година постао изгубити на актуелности на овим то је довљно да један градић има подлогу
избеглица. Нашли су се у невреме у Сарајеву, просторима?
за озбиљну културну традицију. Кад би
са којим нису имали никакве сем пословне
- За мене неће. Ја цео живот плаћам људи који се баве културом у овом граду,
везе. Успели су да побегну из Сарајева са велике телефонске рачуне због тога што су обратили мало пажње на позориште,
малом децом и после тога су преко познате готово сви моји пријатељи и родбина негде мислим да би оно могло да постане један
Дечије амбасаде која је деловала почетком тамо далеко. И мој следећи пројекат који ћу од центара позоришног живота. Сомборско
деведесетих успели да оду у Шпанију, где и вероватно радити у Зајечару је опет прича о позориште, рецимо, од своје општине
дан-данас живе. Тако да сам ја имао и личну одласку и повратку, али опет није политичка добија око 7 пута више новца годишње него
обавезу да испричам ову причу. Међутим, прича већ прича о жељи за променом, што вршачко позориште добија од своје, а
ја нисам са овом представом желео да животном егзибицијом. Нормално је да продукција им је количински отприлике
се бавим југоносталгијом, иако јесам човек треба да буде потпуно слободан, да иста. Свеједно, у последње две, три године

“Мелодраму је
тешко направити
јер је она увек на
ивици ножа да
склизне у нешто што
не припада мојој
естетици.”

ово позориште иде добрим путем. Мислим
да је ту доста урадила и директорка Марина
Лазаревић, која очигледно има изграђену
мисао о позоришној естетици. Овде ниједна
представа није склизнула у позоришни
кичерај којег по Србији има много.
У представи „Наши“ игра највећи
део вршачког ансамбла, као и неки
гостујући глумци, а у представи се, у
једној сцени која је унапред снимљена
и пројектована, појављујете и ви. Више
пута сте играли у представама које
сте сами режирали, да ли та ситуација
двоструке улоге с временом постаје
једноставнија?
- Када сам то први пут себи урадио ужасно
сам се преварио. Радио сам једну представу
у Мостару, играо сам у њој, али после две,
три пробе редитељ је одустао од представе.
Онда су они на мене извршили позитивну
пресију да се прихватим режије, а мени се
текст прилично допао, па сам и пристао.
Ја сам играјући главну улогу и режирао,
направио сам добру представу, али сам
четири, пет дана пред премијеру схватио
да не знам шта треба да глумим. Ја сам свој
текст током проба углавном добацивао из
публике, шетао сценом и добацивао свој
текст док сам успут давао упутства техници,
чекао на сценографију, гледао костим...
неколико дана пред премијеру схватио сам
да сам ја лидер те представе и глумачки.
Настала је ужасна паника јер ја чак нисам
ни знао текст. Онда сам неколико дана и
ноћи посветио себи и све је испало добро,
али рекао сам да то више никада нећу себи
да урадим. Међутим, и касније сам глумио у
представама које сам режирао, али сам тада
знао да распоредим снаге и знао сам шта
ми је чинити. Ово појављивање у представи
„Наши“ је на неки начин мој поклон
вршачком позоришту, утолико што сам на
шпици и плакату и што ћу се појављивати
у Вршцу и свуда где они буду гостовали као
Хичкок у својим филмовима, пролазићу
кроз кадар!
Т.С.
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РЕКЛИ СУ

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ПРОСЛАВИЛА ПЕТИ РОЂЕНДАН

НАДА ЗА БУДУЋНОСТ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

Прошлог
четвртка
Удружење „Тачка сусретања“
прославило је петогодишњицу
постојања, и том приликом
приредило свечаност на којој
је представљен и каталог
који обухвата близу две
стотине догађаја које је ово
удружење уприличило од свог
оснивања, 14. фебруара 2014.
године. Велико изненађење
уследило је када се на прослави
јубилеја посетиоцима обратио
прослављени глумац Светозар
Цветковић који је том приликом
рекао:

- У овом простору са вас мало
или пуно постоји нада да ћете
ви управо бити дух који ће да се
сачува и који ће сачувати и овај
град, који ће сачувати то место
од нечега што је једна средина,
једна врста просечности која
је данас присутна свуда. И због
тога вам ја честитам ових пет
година, у нади да ће постојати
и педесет и пет и да ће за тих
педесет и пет бити много већи
простор у ком ће бити много
више људи који ће знати шта
је то што нас покреће и шта је
то што може да покреће нашу
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О „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“
- После дуго времена недавно сам
поново боравио у Вршцу као гост трибине
„Тачке сусретања“ и био импресиониран
радом ентузијаста окупљених око једне
овакве трибине и посетом нарочито
младих.
Филип Давид, књижевник
- Постоје градови који имају тачку која
светли у мраку и безнађу. А када мислимо
на те градове,мислимо у ствари на те
светле тачке и оне који су их створили
и који брину о њима. Када последњих
година мислим на Вршац, мислим пре
свега на „Тачку сусретања“.
Васа
Павковић,
књижевник,
књижевни критичар

Сачувати дух града:
Светозар Цветковић се обратио на прослави петогодишњице
децу за неку будућност културе
и уметности, која дубоко у
свима вама живи.
- Ово место јесте сведок моћи
и магије невероватних сусрета,
којих је било близу две стотине,
а који су често прерастали у
сарадњу, пријатељства, а каткад
и у љубав два бића – рекла је
оснивачица „Тачке сусретања“
Марија Васић Каначки.
Свечаност
поводом
„Тачкиног“ јубилеја увеличали

су ученици и професори
Музичке
школе
„Јосиф
Маринковић“,
гости
и
пријатељи овог удружења.
„Тачка сусретања“ наставља са
бројним дешавањима, а већ за
среду, 27. фебруара, најављена
је промоција књиге Душана
Весића „Маги - Као да је била
некад“ о Маргити Стефановић
Маги,
клавијатуристкињи
легендарног београдског бенда
„Екатарина Велика“.
Т.С.

- … а та вршачка жаришта јављају се,
упркос свему и свима, мимо система и на
местима на којима се не очекују, црпећи
снагу из ентузијазма групе културних
фанатика, герилаца отвореног срца,
способних да под своје окриље привуку
најзначајније ствараоце ове културе и
тиме богате себе, али и сам град у којем
живе и делују.
Мирко Демић, књижевник
- Трибина „Тачка сусретања“ очито је
одгајила посебну публику свих генерација
и узраста. А то јесте вредно поштовања.
„Тачка сусретања“ је нешто што се ретко
дешава на нашим књижевним просторима,
феномен који заслужује сву могућу пажњу
и потпору.
Драган Великић, књижевник

ПИСЦИ ИЗ РЕГИОНА У ПОСЕТИ ВРШЦУ

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

У суботу 23. фебруара у Градској
библиотеци
Вршца
одржаће
се књижевни сусрет у ком ће
учествовати писци из региона,
али и вршачки аутори. Књижевни
сусрет у Вршцу део је фестивала
„Књижевност у четири годишња
доба“ који се дешава у Панчеву.
Ове зиме Панчево је град
сусрета писаца из наше регије.
Ради
се
о
међународном
књижевном фестивалу који се
сваког годишњег доба одржава на
другом месту с намером да окупи
домаће и стране писце, представи

њихову уметност и допринесе
дијалогу и разумевању, те помогне
у ширењу присутности различитих
књижевних пракси и поетика.
У Србији су управо Панчево и
његови аутори домаћини својим
колегама из околине. Из Словеније
долазе Изток Осојник и Деан
Кобан, из Хрватске Енес Кишевић,
Дражен Катунарић и Маријан
Гракалић, из Босне и Херцеговине
Дино Поровић, Тамара Чапељ и
Јасмина Хањалић, а из Македоније
Борче Панов и Јовица Илић. Србију
у овом сусрету представљају

аутори из Панчева: Јасмина
Топић, Милош К. Илић, Предраг
Алмажан, Вуле Журић, Дејан
Боснић и Немања Ротар. Аутори ће
наступити и у Градској библиотеци
у Вршцу, граду који, такође, негује
међународне сусрете писаца и има
вишевековну историју књижевног
живота.
Панчево – Град сусрета трећи
је у низу Фестивала књижевности
у четири годишња доба. Први је
летос одржан у хрватском граду
Зелини надомак Загреба, док
се јесенас иста манифестација

одржала у Сарајеву у Босни и
Херцеговини. Након Панчева,
фестивал ће се на пролеће
преселити на пар дана у
Словенију. Наступи и дружења
писаца из регије на неки начин
тако и симболички следе космичке
вегетативне промене кроз годину
настојећи
уметност
учинити
видљивом и присутном у друштву
у сваком добу. Отвореност средине
и ентузијазам аутора засигурно
тако кроз ову манифестацију чине
богатијим целокупни културни
живот, кажу организатори.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (19)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ПЕДАГОШКО ДЕЛО

Историја уметности већ век и
по вади из контекста уметничка
дела и њихов фабриковани
значај у оквиру пропаганде о
чудесима модерне и постмодерне
уметности.
У том фабрикованом сазвежђу
као да нема места за Пајино
дело јер оно се истрошило
давно пре стварања овог новог
модернистичког
јединог
и
вредног космоса.
Пајино дело можда не испуњава
стандарде и не обећава профите
у модерним категоријама, али
је зато без премца по значају за
раст образовање, васпитање и
подстицање самопоштовања и
идентитета тада младе поново
пробуђене нације.
Пајино
дело
је
као
репродукција буквално било

присутно
у
сваком
дому
ондашњег друштва и деловало је.
То је педагошки успешан пројекат,

дело утиче и на онога ко ни за Пају
нити његове слике никад није чуо.
Паја
Јовановић
је

савременим речником срочено,
апсолутно без премца. Пајино

репрограмирао
ресетовану нацију

историјски
и својим

сликама убацио као алхемичар хакер грађанске вирусе који ни
данас никако да буду искорењени.
Пајина
слика
је
као
интерактивно позориште чаробно
огледало које мења онога ко се у
њему огледа. И то је велики грех
његов јер сви они који би да нешто
ућаре од Пајиног народа прво
омекшавају његов дух замењујући
аутентичну,
функционалну
културу квази културом јалове
забаве, а онда је све лакше, како
каже чувени Сорош.
Дејство Пајиног дела постало
је део колективног наслеђа
у култури нешто као днк у
биологији. Сви остали чувени
модернисти и постмодернисти
честити у својим намерама само
су пратили моду и грејали се
на туђем сунцу а Паја је упалио

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

сунце да одагна сумрак усуда
своје нације. Ко се тиме може
похвалити? Тако Паја Јовановић
постаје први народни учитељ
и видар у равни са Доситејем,
Стеријом, Вуком, али био је у своје
време библија за неписмене баш
у тренутку кад је то очајно било
потребно као логика социјологије
уметности која се Пајиним делом
може скоро једино потврдити код
нас као наука.
Вршачки триптихон је постао
Пајин аманет свом родном
граду, не као слика прошлости
већ инспирација за будућност.
Репродукција тог дела треба
да постоји у сваком јавном
простору, свакој учионици, а о
самопоштованим
Вршчанима
да не говорим . То дело је химна
града и као химна и застава већа
је од имена политике. Постаје нит
која Вршац чини могућим.
Томислав Сухецки

VIN
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„НАШИ“ ЗА „СТЕР

Премијером представе „Наши“ у режији и
адаптацији Ирфана Менсура, а по тексту „Приче
из белог света“ Мирољуба Недовића, Народно
позориште „Стерија“ у недељу 10. фебруара
обележило је свој 74. рођендан. У представи играју:
Марина Лазаревић, Петар Михаиловић, Моника
Болдовина Бугле, Јонел Куђија, Милан Зарић,
Иван Ђорђевић, Срђан Радивојевић, Тамара Тамчи
Тоскић, Неда Грубиша, Соња Радосављевић, Дојна
Петровић, Милован Глумац, Марина Валерија Журка,
Нађа Бешина, Ирфан Менсур, Далибор Стојаковић и
Горан Марковић.
Прва реприза представе одиграна је у понедељак,
18. фебруара, док се наредна играња очекују у марту.

Фото: НП “Стерија”/А.Аврамеску
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Представљање туристичке привреде Војводине на
Сајму туризма у Будимпешти
Привредна
комора
Војводине (ПКВ), у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом
за привреду и туризам и
Туристичком организацијом
Војводине (ТОВ), организује
наступ туристичке привреде
Војводине на Међународном
сајму
туризма
„Травел
Будапест“ који се одржава
у Будимпешти, Мађарска
у периоду од 21. до 24.
фебруара 2019. године.
Свеобухватну туристичку
понуду Војводине на Сајму
представиће ТОВ и 20
туристичких и угоститељских
предузећа
(туристичке
агенције,
смештајни
капацитети,
туристичке
организације, салаши, чарде,
винари
и
произвођачи
домаћих
традиционалних
производа и сувенира).
„Пре свега, морам да
нагласим да су Република
Србија, а посебно Војводина
увек имале добру пословну
сарадњу
са
Републиком
Мађарском у свим областима
привреде, која је у последње
време подигнута на још виши
ниво.Што се тиче туриста
из Мађарске, који посећују
Војводину,они бележе раст
и по броју долазака и по
броју остварених ноћења.

Током
претходне
2018.
године, Војводину је посетило
27,8 одсто више туриста из
Мађарске и остварено је 23,2
одсто више ноћења.Циљ нам
је да ову сарадњу поспешимо

Додао је да је посебан
акценат
у
активностима
ПКВ стављен на привредној
сарадњи,
повезивању
и
умрежавању
привредних
субјеката у региону, са

успешно остварују пословну
сарадњу. Истакао бих сарадњу
која постоји у области
сеоског туризма,пример села
Скореновац који оствари
на годишњем нивоу 5.000

Циљ
учешћа
на
Међународном сајму туризма
у Будимпештије пружање
подршке привредницима у
развоју њиховог пословања,
као и привредницима који се

и
повећамо
туристички
промет, а један од корака ка
остварењу овог циља је и
наступ на Сајму у Будимпешти“,
рекао је председник ПКВ
Бошко Вучуревић.

посебним
акцентом
на
сарадњу у области туризма.
„Сматрамо да нам је
тржиште
Мађарскевеома
значајно јер многи привредни
субјекти
из
Војводине

ноћења гостију из Мађарске,
салаш у Малом Иђошу који
оствари 10.000 ноћења и
30.000 долазака, највећим
делом гостију из Мађарске“,
рекао је Вучуревић.

први пут појављују на овом
тржишту, где постоји простор
за успостављање пословне
сарадње
са
мађарским
партнерима.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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 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. 805095
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
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно.
Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и пчеларе.
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Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
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. 013/2836508.
На продају кућа у улици Иве Милутиновића
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у Дворској
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца,
вода, струја, укњижено, Николино поље,
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m²,
стан је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
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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.

једнособан стан са централним грејањем,
први или други спрат у близини центра града.
Тел. 064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу
за викендицу на брегу (ближе граду). Тел.
061/294-11-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-7917.
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 плац на брегу, Горанска
улица 1000 m², комплет инфраструктура са
предивним погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел.
060/655-23-01
На продају двособан стан, одлична
локација, Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12
са погледом на улаз у позориште. Тел. 063/7404-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 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. 063/8860-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 m², 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 m² Тел. 013/837-631.
На продају приземна кућа на плацу преко
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379-720.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду.
Тел. 063/805-57-85.
Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао
Стеријине и Анђе Ранковић, може замена.
Цена по договору. Тел 063/85-48-048 после 17
часова.
Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70
Вршац за двособан стан центар града да ми се
доплати. Тел. 060/150-32-42.
На продају два једнособна стана у центру
од 35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.
Продајем кућу у Избишту, приземна са
комплетном инфраструктуром, економско
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте
Брашована за стан исте површине на
Светосавском тргу исте површине уз моју
доплату. Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код Градске
болнице. Хитно. Тел. 061/160-12-15.
Продајем једнособан стан у центру. Хитно.
Тел. 064/23-55-436.
На продају плац, грађевинска зона, 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар. Све
је посебно без газде. Тел. 061/723-93-59 или
013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан у Београду
(Мирјево), са терасом, 28м²(кабловска,
интернет) звати после 17х. Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
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. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан. Тел.
069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5.
Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77.
Цена 120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/894-9163.
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 063/1825-995.
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 намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара зелена
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.
Двособан намештен стан за издавање у
центру града све је посебно без газде. Тел.
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061/72-39-359 или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна
кухиња,
клима,
интернет,
кабловска, хидромасажна када, веш машина.
Цена 120 € месечно. Тел. 063/322-320.

РАЗНО
Продајем Југо 55, регистрован до
октобра, годиште 2003. у одличном стању,
први власник. Цена по договору. Тел.
064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор
за југа- заставу у врло добром стању. Тел.
064/163-01-18.
Продајем круњач, круни и меље,
електрични. Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало
коришћен под гаранциојом, лак за
коришћење и за одржавање. Цена 3.200.
Тел. 064/917-47-77 и 061/609-79-17.
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.
Продајем две звучне кутије, цена 1000,
и лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/60979-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13,
анласер, бомбину и друге делове за
„Аскону“ 1984. год. Шпартач за култиватор
ИМТ 506 плински бојлер некоришћен,
делове за „ Фићу 750“ нови. Тел. 063/74192-34.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/19790-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел.
064/197-90-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија,
два месеца стара, две женке и један
мужјак. Тел. 065/26-25-155 и 065/94-22224.
Продајем машину за прање веша
„Горење“. ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач ,
плинску боцу, канте за маст, дрвену бурад
за ракију и кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке,
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км,
редовно одржаван, регистрован до
14.9.2019. Тел. 062/11-759-55.
Пластични
спојлер-дефлектор
за
кров аутомобила за лакшу вучу и мању
потрошњу горива. Цена 40 €. Тел. 064/12317-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга
деветка, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62
тетејац, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 €. Тел. 063/894-91-63.
Помагала би старијој особи.
Тел.
064/288-03-47, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална

ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ-ТИЋА
Радо те се сећају твоји другари
Чубре, Мита, Ђура, Коста, Драго,
Марко, Војин

ограда за гробно место. (2,60х2,40х0,85м)
Цена 150 €. Тел 064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел 064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо
стакло са додатном кутијом и пласт
ролом. Цена 40€. Тел 064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на
развлачење, плински решо са три рингле,
кварцна грејалица сточић за ТВ, дечији
бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-37-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³,
очуван, 2005. , гаражиран, црвене боје,
ветробран, аутомацки мењач, мало
прешао, тренутно нерегистрован, наслон
за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел.
063/814-11-35.
Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве
боје, исправан у добром стању, неударан,
дизел, гаражиран, прешао око 127.000
км, тренутно нерегистрован. Хитно! Цена
2.800€. Тел. 064/507-60-93.
За продају четири веш машине, три
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне
и у одличном стању, као и машина за
прање судова „Беко“, исправна, уградна.
Тел. 061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд
Мондео“, дизел, клима, одржавани,
поуздани. Хитно и повољно. Тел. 063/8326-918.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара
комад. Тел. 28-32-536.Продајем ауто
„Тојота“ 92. годиште и ауто приколицу.
Тел. 834-026.
На продају старински диван-отоман,
нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и
столице, храстова врата. Тел. 063/266-096.
Радила би кућне послове и бринула
о старијој особи. Тел. 064/2880-347 и
013/805-142.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/47970-86.
Продајем веш машину „Горење“,
плинску пећ „Алфа“, трпезаријски регал,
плински решо1/3, шиваћу машину „Багат“;
фотељу – лежај. Тел.064/186-52-44.
Продајем кауч, судоперу, креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли.
Тел. 064/18-44-316.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-8260.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов
двосед, плински решо са три рингле,
ТВ Самсунг, усисивач Смсунг, кварцна
грејалица и полица за ТВ.Тел. 065/88-37420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
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. 065/34-54-538.
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. 064/23-55436.
На продају пржионица кафе са
комплетном опремом. Тел. 065/452-33-37.
На
продају
2
плафонске
електрогрејалице од 800 w. Произведене
у Русији. Цена за две грејалице је 100€.
Тел. 065/33-55-343.
Три метра кубна храстове греде
14х16цм,
комбиновани
шпорет,
замрзивач, усисивач криби, делови за
З-101, ел. моторе,. Тел. 064/23-55-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара,
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“

електричну климу 12-ца, кожну пилотску
јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-21
Продајем половнну столарију, прозоре
и балконска врата вакум стакло, полицу
гепека цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са
аутоматским надајањем, разна врата и
светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.
Продајем
плинску
пећ
турске
производње са вентилатором, тучана.
Цена повољна. Тел. 063/32-00-19.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација
2000. године, беспрекорно очувана,
прешла 16000 км цена по договору. Тел
063/320-019.
Продајем Дациа Соленза 2004.
годиште, уграђен гас, прешао 137.000
км, регистрован до августа 2019. први
власник. Тел. 063/259-311.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење
и риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/1462-227.
Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован
до 01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
Продајем нов боди за дечаке Extreme
intimoВеличина 86, тренерке италијанске
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све
ново са етикетама. Тел. 013/827-367.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две
фотеље, кауч на расклапање. Повољно.
Тел. 060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица
кал 12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по
договору. Тел. 064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12,
карабин 7х64, сачмарицу калибра 16,
шиваћу машину „PFAFF 80“ и фрижидер
„Фиделиа“ Тел. 013/827-367.
Продајем казан за топљење масти и
чаробну пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом
погодан за пчеларе, мотокултиватор ИМТ
57 са фрезом и резервним точковима,
круњач са прекрупаром, моторну пумпу
за воду 15м дубине, пећ на чврсто гориво.
Очувано. Тел. 065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет,
велика носивост, демонтажни наслон
за најмлађе, црвене, плаве, зелене. Тел.
065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“,
двосед, шиваћу машину „Багат“ ножни
погон са витреином, троделни кухињски
висећи део, трпезаријски сто и 6 столица.
Тел. 063/87-89-067 и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна
женска помоћ у кући. Плата по договору.
Тел. 065/65-52-350.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23809.
Хитно купујем цреп потисје Кањижа
тип 2, Хитно потребни мајстори за сечу
ораха у Избишту. Продајем орах очишћен
800 дин. кг. Тел. 064/390-62-76.
На
продају
две
трубе
КИНГ
(Чехословачке) Тел. 062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица
кал. 12, тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ
договор. Тел. 064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“
, комбиновани шпорет „Кончар“ и
фрижидер Горење мањи. Тел. 063/83-47047.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра.
Тел. 013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге
24 kw. Цена је 15.000 динара. Тел. 064/12973-23.
На продају „Мазда626“ регистрована
до маја 2019. цена аута 550 €. Тел. 064/51257-24.
Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са
две фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
Продајем два тучана казана, један
бакарни, фуруну и корито за клање свиња.
Тел. 062/80-10-585.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw,
пећ на плин коришћена 1 сезону, 3м³
храстовог дрва исечен , исцепан од 2017.
г. наслаган у шупи. Тел. 061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и
птице, штендери за цвеће раних врста,
жардињере, полице за цвеће, метална
мрежица за кош. Тел. 064/280-57-20.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
На продају плинске пећи и бојлери
исправни. Тел. 013/861-419 и 064/389-27-
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Продајем Југо 45, 1989. годиште,
регистрован до 10. априла 2019. повољно,
први власник. Тел. 064/128-60-44 .
Продајем
шпорет
струја-плин,
вертикални замрзивач, хаварисана З-128,
кирби усисивач, храстове греде нове
14х16х400 цм. Тел. 064/23-55-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и
крушке.Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс ,
ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“
80цм, очуван у функцији. Повољно. Тел.
013/832-153.
Продајем
шпорет
комбинован
„Горење“ браон боје, добрро очуван
7.000 дин, бојлер електрични „тики“ 5 л.
високомонтажни мало коришћен 20 €.
Тел. 063/107-72-71.
На продају угаона гарнитура. Тел.
064/280-58-81.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка
за мед од три рама, Голф 2, 1989. бензин.
064/14-41-222 и 013/ 807-439.
Продајем две плинске пећи нове,
две тучане пећи нове, ТВ 55 цм полован,
мини линију нову, радио касетофон vox
нов, мерач притиска нов, сто и 6 столица.
Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем тракторе Фиат 120 кс, ИМТ
558 и Рус 52. Исправни. Тел. 060/08-77-131.
Продајем Та пећ, скоро нова, мало
коришћена. Тел. 060/08-25-724.
На
продају
две
трубе
КИНГ
(Чехословачке). Тел. 062/80-10-585.
Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На
продају
кран-дизалица
од
виљушкара, погодна за монтажу на
трактор. Тел. 064/129-73-23.
На продају шпорет (струја/ плин)
вертикални
замрзивач,
хаварисана
З-128, трофазни електромотори, кирби
усисивач, дрвене греде 14х16х4000. Тел.
061/160-1215.
На продају нисан примера 2.0 д.
Год.2000. исправан, нерегистрован. Тел.
064/129-73-23.
Осб плоче за подашчавање кровова,
цена 296 дин м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем ципеларник
и сто за
компјутер. Тел. 065/807-02-44.
Продајем пола гробнице са плочом.
Тел. 061/609-79-17
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно
грејање, башта гаража. Тел. 064/91-74-777.
Продајем Југо 45, 25.000 дин.
регистрован до априла 2019. Тел. 064/12860-44.
Продајем Нисан примеру 2000. год.
исправан и нерегистрован. Тел. 064/12973-23.
Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м
дугачку. Тел. 065/452-33-37.
На продају Fоrd Siеrra, није у возном
стању погодан за резервне делове. Тел.
063/73-42-609 и 060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500 дин,
трокрилни орман 9500 дин, плинска пећ
3000дин, виолина 8000 дин, гоблени
„Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.
На продају комбиновани фрижидер са
замрзивачем у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901
Рено 19 Шамад на продају 1400 м³,
регистрован, има атест за гас. Цена
повољна. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Сервисирање
плинских
уређаја;
бојлера, шпорета, решоа и плинских пећи.
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, риљам баште, сечем и цепам
дрва за ложење. Тел. 063/146-22-27 и
013/861-419.
На продају француски лежај са
душеком Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен
пре пар година, у добром стању, одржаван
редовно, без непријатних мириса,
урађено дубинско чишћење душека.
Душек у добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај се налази
у Вршцу и лако је доступан. Тел 060
3333441. Цена по договору.
На продају Цитроен Саксо фурио 1.1и
сп сиве металик боје, 2002. годиште у
одличном стању. Први власник, купљен у
Србији нов. 96354 км. Тел: 0645541088
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 2. БРОЈ 14, 29. ФЕБРУАР 1976.

МОЖДА И СТАРИМО, АЛИ ЈЕ
НАША МУЗИКА УВЕК МЛАДА
Месићка фанфара „Туртурика“ формирана je 1934. године. Новац
за куповину првих музичких инструмената био је обезбеђен од
личних прилога Месићана, и почело се - како то обично бива - сасвим
скромно, са свега 15 чланова, углавном четрнаестогодишњака.
Дечаци су своје почетничке деонице „хватали“ „на слух“, а први
њихови музички педагози били су аматери из Јабланке и Малог
Средишта. Убрзо су, међутим, прешли на упознавање и читање
нота, исписиваних руком учитеља Петра Лападата - на табли која се
још и данас налази у просторијама „Туртурике“ и служи истој сврси.
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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 (161)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се
враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија.
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају 4 - разреднима.- На
немачкој страни отвара се побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. Уређење повторне наставе.
Садашни диригент месићке фанфаре, Паун Боу (рођен је 1906.
године) убрзо је преузео диригентску палицу од Лападата, и под
његовим руководством „Туртурика“ се за кратко време укључила у
ред најбољих фанфара у Банату.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 2. БРОЈ 14, 29. ФЕБРУАР 1976.

ЗВАЊЕ НАЈБОЉЕ У 1975.
ПРИПАЛО - МЛАДОЈ ДУШИЦИ
ЧЕЈИЋ
Душица Чејић рођена је пре нешто више од 17 година у Павлишу,
у земљорадничкој породици.
Шах је научила да игра у својој дванаестој години. Пошто је
била најбољи математичар у разреду, наставник математике (који
је истовремено водио и шаховску школску секцију) одредио је две
ученице наложивши им да Душицу науче основним кретањима
шаховских фигура. После само десетак дана Душица је научила, не
само да покреће фигуре, већ и да побеђује своје„учитељице!“ Одмах
је била прикључена „елитној” групи младих шахисткиња...

Први већи успеси Душице Чејић везани су за екипно такмичење
у оквиру друге спортске олимпијаде школске омладине Војводине.
Фебруара 1972., женска екипа ОШ „Ђура Јакшић“ из Павлиша
постала је првак Војводине, а „најзлатнија“ од „златних девојчица“
била је Душица. Она је победила све своје противнице. Исте године
постала је прва пионирска првакиња Војводине.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Највишим ручним писмом, из Оломуца, од 2.
априла 1849., наименован је патријарх Рајачић,
„за нарочитог опуномоћеног царског комисара,
да управља провинцијалним окрузима,
које је посела аустро-српска војска, наиме у
жупанијама сремској, бачкој и торонталској
и вршачким округом у тамишкој жупанији,
тада је и изречено, да ће
се скорим „утврдити и
будући управни опсег“ 1).
Видили смо из прича
о
догађајима
год.
1849. (пређ. одељак),
да судећи по данима,
који
су
следовали
оном
ручном
писму,
није се ни помишљати
могло
на
остварење
задњега обећања. Али
су
следовали
дани
Тамишграда и Билагоша,
и
мађарска
беше
поражена. Шта је по томе
било у Вршцу и његовој
најближој околини, то већ
знамо.
Царским
патентом
од
18.
новембра
1849.,
образована
је
из
земљишта
бачке,
торонталске, тамишке и
карашовске жупаније, као
и из земљишта румског и
илочког округа сремске
жупаније, што је све од
Угарске раскинуто, - такозвана круновина, под
именом:“Војводство Србија и тамишки Банат“,
добивши самосталну управу, а потподала је под
бечко министарство.2)
Административни надзор земље водио
је најпре земаљски начелник са седиштем
у Тамишграду, за ово место узет је на око
Фердинанд Мејерхофер. После је земљиште

круновине подељено у два дистриктска
надкомисаријата, на челу којих је стајао
дистриктски велики жупан. Један од тих
надкомисаријата, „бачко-торонталско-вршачки“
простирао се на жупанију бачку и торонталску
и на вршачки округ и добио је за дистриктског
жупана Исидора Николића Србоградског са
седиштем у Сомбору 3).
Њему подручан је био
владин комисар вршачког
округа, Јагодић, ком је
опет надсолга Емануел
био подвргнут.
4.
марта
1849.
санкционисани
нов
земаљски
устав,
на
основу ког је спроведено
оцепљење
споменутих
земаља од Угарске ,
публикован је
услед
високе наредбе прво у
српској саборној цркви
4. новембра, а затим 26.
декембра 1849. у рим.-кат.
цркви 4).
Од
земаљске
нададминистрације
војводства
Србије
и
тамишког Баната, изаслат
је крајем јануара 1850.
за варош Вршац и округ
му
истражни
одбор,
а за председника му
обележен ц.кр. мајор
барон
Кабалини
5).
Председништво овог одбора упутило је
4. фебруара мађистрату допис, по ком је
за целисходно пронађено, да се једино
градоначелник држи одговорним за рад
општине, која је мађистрату и у политичком и
у економном обзиру подвргнута. С тога се нањ
преноси уопште председништво званичног
ауторитета вароши Вршца 6).

1)А .Стојачковић: О државоправним одношајима Срба и т.д. стр.36
2)А .Стојачковић: О државоправним одношајима Срба и т.д. стр.36,37
3)Записници

4)Записник седнице од 28. декембра 1849.
5)Исто од 3. фебруара 18506)Исто од 5. фебруара 1850.
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ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ У ФИНИШУ ПРИПРЕМА ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

КОВАЧЕВИЋ ЗАКЉУЧИО СПИСАК

Фудбалери ОФК Вршца у
жестоком ритму приводе крају
зимске припреме а тренер
Ненад Ковачевић склапа мозаик
новог тима који ће на пролеће
имати задатак да сачува статус
српсколигаша. Екипа је прилично
измењена у односу на јесењи
део, отишла су седморица играча:
Николић је завршио каријеру,
Саша Благојевић отишао у Кувајт,
Петрић у Бечеј, Жерађанин у
крагујевачки Раднички, Мандић
у
панчевачки
Железничар,
Левићанин у Смедерево и
Ивановић у Козару. Најновија
појачања су: Тошић (Студентски
град), Станковић (Прва искра),
Велемиров
(Темнић),
Радак
(Динамо) и Којић (Словачка).
У досадашњем току одигране
су три припремне утакмице у
којима је ОФК Вршац савладао
Партизан из Уљме (2:1, стрелци:
Белић 2), Раднички из Ковина
(5:1, Балан, Ћирка, В. Благојевић,
Тошић, Маричић) и изгубио
од Железничара из Панчева
(1:2, Ћирка) и ОФК Београда
(1:2, Ћирка). Једно од зимских
појачања ОФК Вршац је и Никола
Вујевић, 19 година, долази из
београдског Рада. Како се снашао
и да ли је задовољан личним
учинком као и учинком тима у
досадашњим утакмицама?

- Задовољан сам новом
средином и начином рада.
Пребацујем се на сениорски
фудбал, морам још доста да
порадим на дефанзиви ако
мислим да напредујем. Као тим
показујемо напредак из меча у
меч. Верујем да ћемо спремни
дочекати финале купа и борбу за

бодове.
Вршчани
ће
до
краја
припремног периода одиграти
још две утакмице: против ИМТ-а
и Црвене звезде из Малог Мокрог
Луга. Генерална проба пред старт
пролећног дела Српске лиге
Војводина биће финале купа
против Динама из Панчева.

МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОФК ВРШЦА ПОЧЕТКОМ МАРТА
ГОСТУЈУ У РУМУНИЈИ

МЕЂУНАРОДНИ ИСПИТ ЗА
МЛАДЕ ВРШАЧКЕ ФУДБАЛЕРЕ

За пролећни део сезоне припремају се млађе
селекције ОФК Вршца. Генерална проба биће гостовање
у Темишверау где ће генерације играча 2000/01, 2002/03,
2004/05 и 2006/07 одмерити снаге са вршњацима из
Темишвара. У досадашњем току припрема остварили су
следеће резултате:
Омладинци:
Павлиш - ОФК Вршац 0:4 (Цимеша 3, Радак)
Железничар - ОФКВршац 2:2 (Мрдаљ 2)
Кадети:
ОФК Вршац - Јувентус Темишвар 3:2 (Бобић,
Панчевац, Вранић)
ОФК Вршац - Банатул Темишвар 4:3 (Јанков 2,
Панчевац, Савић)
Пионири:
Чукарички - ОФК Вршац 7:2 (Милићевић 2)
ОФК Вршац - Кервер 3:1(Милићевић 2, Арновљевић)

Појачање: Никола Вујевић (лево)

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКАШИ БАНАТА ПОРАЖЕНИ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

ПОРАЗ БЕЗ ПОСЛЕДИЦА
ТАКОВО - БАНАТ 3:1 (30:32, 25:19, 25:19, 25:21)

Одбојкаши Баната
су
после
уводне
две победе (Борац
Параћин 3:2, Јагодина
3:0) доживели први
пораз у пролећном
делу
сезоне.
Фаворизовано Таково
је
тешком
муком
дошло
до
бодова
против
надахнуте

екипе тренера Игора
Сантрача и задржало
лидерску
позицију
на табели. Освајањем
првог сета Вршчани су
показали да су успону
форме, али скуп и
квалитетан
домаћи
тим није дозволио
сензацију. У наредном
колу Вршчани играју

изузетно важан меч,
против Младости из
Нове Пазове, у петак 22.
фебруара са почетком
у 19:30 часова. У случају
успеха биће веома
близу опстанка у Првој
Б лиги, подсећамо, ове
сезоне испада чак пет
екипа.

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
15
10
9
9
9
8
7
6
6
2
0

1
1
6
7
7
7
8
9
10
10
14
16

ТЕКВОНДО

КАДЕТИМА ЕУРОШПЕДО ПРВА
МЕСТО, ПИОНИРИ ДРУГИ
Вршачки Теквондо клуб “Еурошпед” је на Првенству
Војводине са 13 такмичара у категорији пионира
екипно заузео друго место, док је у категорији кадета
заузео прво екипно место.
Освајачи медаља на Војводина Опен:
Вук Михајловић 1 место, Лана Нешић 1 место,Огњен
Драгосављевић 1 место, Вишња Нешић 1 место, Вања
Ранков 1 место, Невена Срндачевић 1 место, Миодраг

Јовичић 1 место, Лана Несторов 2 место, Андрија
Михајловић 2 место, Миљана Ранић 3 место, Данило
Ђордјевић 3 место, Дамјан Ђордјевић 3 место и Стефан
Новаковић 3 место.
Такмичари вршачког Теквондо клуба “Еурошпед” у
петак путују за Љубљану на “Словенија Опен “, а у уторак
путују за Америку, у Лас Вегас.

Нове медаље: Млади борци Еурошпеда

46
43
29
27
27
25
28
21
17
17
6
2
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КО Ш А Р К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 21. КОЛО

19
16
15
12
13
11
11
9
9
8
7
7
5
3

2
5
5
9
7
10
10
12
11
13
14
13
16
18

+334
+168
+222
+97
+58
+46
+30
-25
-52
-142
-184
-123
-220
-209

40
37
35
33
33
32
32
30
29
29
28
27
26
24

ЈАБА 2 ЛИГА 19. КОЛО
Сутјеска - Хелиос Сунс			
Рогашка - ОКК Спарс			
Динамик - МЗТ Скопје Аеродром		
Вршац - Борац				
Сплит - Приморска			
Зрињски - Ловћен 1947			

78 : 70
70 : 81
98 : 75
74 : 100
75 : 77
71 : 78

1.Сиџт Приморска 19
2.ОКК Спарс
19
3.МЗТ Скопје
19
4.Дyнамиц ВИП ПАY 19
5.Сутјеска
19
6.Борац 		
19
7.Ловћен 1947
19
8.Сплит 		
19
9.Рогашка
19
10.Хелиос Сунс 19
11.Зрињски
19
12.Вршац
19

37
33
32
30
30
29
28
27
26
25
25
20

18
14
13
11
11
10
9
8
7
6
6
1

1
5
6
8
8
9
10
11
12
13
13
18

+325
+64
+123
+76
-20
+6
-3
-3
-33
-115
-125
-295

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО
Љубовија - Раднички 2016			
Раднички (Кг) - Србобран			
Пролетер 023 - Вршац д.о.о.			
Карабурма - Дуга				

75 : 59
87 : 59
90 : 39
73 : 64

1.Љубовија
2.Србобран
3.Дуга 		
4.Пролетер 023
5.Раднички 2016
6.Раднички (Кг)
7.Карабурма
8.Вршац д.о.о.
9.Раднички (Бг)

20
18
18
17
17
16
14
13
11

11
11
11
10
11
10
11
11
10

9
7
7
7
6
6
3
2
1

2
4
4
3
5
4
8
9
9

+109
+116
+85
+127
+66
+110
-41
-434
-138

ВРШАЦ ДОЖИВЕО НОВИ ПОРАЗ КОЈИ ГА ЈЕ УДАЉИО ОД ПЛАСМАНА У СУПЕРЛИГУ

ВРШАЧКА РЕАЛНОСТ БОРБА ЗА ОПСТАНАК
ВРШАЦ – НОВИ ПАЗАР 77:89 (17:20, 23:26, 16:23, 21:20)

Центар Миленијум, гледалаца 800,
судије: Обркнежевић, Јурас, Виријевић
ВРШАЦ: Ћирковић 9, Мунижаба,
Капетановић 5 (5 ас), Радивојевић 7 (4 ск),
Бркић 17 (14 ск), Јовановић 20 (4 ск, 4 ас),
Савовић, Симовић 6 (4 ск), Огњеновић,
Мрђа, Маринковић-Ђорђевић 13 (4 ск).
НОВИ ПАЗАР: Брунчевић 1, Еминбеговић,
Бербаков 7 (8 ск), Нумановић 5 (4 ск),
Славковић, Радоњић 19 (9 ск), Хаџифејзовић
11 (6 ск), Симеуновић 3, Крстић 22, Мерзет 4,
Вујовић 17 (5 ск, 4 ас).
Нови Пазар је оправдао улогу фаворита
у Миленијуму и забележио победу којом
наставља трку за пласман у АБА 2 лигу.
Вршчани су показали два потпуно различита
лица у сваком од полувремена, храбро и
мотивисано су ушли у меч, повели са 9:2, али
на жалост домаћих навијача нису издржали
у том ритму више од 20 минута и оно слабије
издање показали су у тренуцима када се
меч ломио, почетком другог полувремена а
нарочито почетком последњег периода.

БРКИЋ: ОВО ЈЕ НАША РЕАЛНОСТ

Фото: Анђела Ивошев

Металац - Војводина			
92 : 81
Борац - ОКК Београд			
83 : 52
Вршац - ОКК Нови Пазар			
77 : 89
Спартак - Беовук 72			
99 : 90
Златибор - Дунав				
80 : 66
Слобода - Тамиш				
88 : 95
Младост - Динамик 		
у петак 22. 02.
1.Борац 		
21
2.ОКК Нови Пазар 21
3.Динамик
20
4.Тамиш 		
21
5.ОКК Београд 20
6.Слобода
21
7.Златибор
21
8.Металац
21
9.Младост
20
10.Војводина
21
11.Дунав
21
12.Вршац
20
13.Спартак
21
14.Беовук 72
21
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Повреда у зао час:
Страхиња Јовановић

Сурова реалност: Вељко Бркић
У прве две четвртине водила се чврста
и резултатски неизвесна утакмица, екипе су
се шест пута смењивале у вођству а резултат
је четири пута био изједначен. Вршчане
шут није служио, поготово за три поена,
али су захваљујући великој борбености
и пожртвовању имали активан резултат
све до одласка на одмор (40:46). Са друге
стране Пазарци су имали одлично шутерско
расположење, преко 50 одсто шута за три
поена, мудро су трошили фаулове до бонуса
и врло добро скакали под кошем ривала.
Прво полувреме су обележили Јовановић и
Бркић у тиму Вршца и Радоњић и Крстић у
гостујућем саставу.
У другом полувремену домаћи тим је
остао без енергије која га је до тада красила,
у игри су истицала свега два играча, Бркић
и Јовановић док су у гостујућем тиму сем
поменутих Радоњића и Крстића одличне

На
конференцији
за
медије
новинарима су се обратили тренер Вршца
Дарко Костић и центар Вељко Бркић.
- Честитке Новом Пазару, момцима
сам рекао да нам је ово била прва меч
лопта од три које ћемо имати у циљу да
сачувамо опстанак у КЛС. Када погледамо
статистичке параметре у свему смо
били равноправни осим у шуту за три
поена. Не знам који нам се пут дешава
да противничка екипа шутира преко
50 одсто за три поена. Мислим да су
појединци код нас подбацили, требало
нам је више расположених играча да би
добили овакав меч. Остали су нам мечеви
против Беовука и Дунава које једноставно
морамо да добијемо, рекао је шеф струке
Вршчана.
Најбољи појединац у вршачком тиму,
Вељко Бркић, реално је сагледао ствари:
- Пружили смо свој максимум у
овом моменту, али то је наша реалност.
Недостајало нам је памети у неким
ситуацијама, нема времена за јадиковање
јер нас очекује Беовук.
партије пружили Хаџифејзовић, Вујовић и
Бербаков. Утакмица је практично одлучена
у првих пет минута четврте четвртине када
Вршчани нису успели да постигну ниједан
кош а Нови Пазар серијом од 7:0 обезбедио
недостижну предност од 20 поена разлике
(76:56). Да невоља за домаћи тим буде већа
због повреде је терен морао да напусти
Страхиња Јовановић и на тај начин је
проширио већ ионако препуну листу
повређених у тиму тренера Дарка Костића.
Б.Ј.

АТЛ Е Т И К А
ОДРЖАН 8. БЕЛИ КРОС У ГРАДСКОМ ПАРКУ

ТРЧАЛО ВИШЕ ОД 290 ВРШЧАНА И ГОСТИЈУ

Више од 290 такмичара је ове године
одмерило своје тркачке способности на
Белом кросу који је одржан у вршачком
Градском парку.
Организатор је био Вршачки атлетски
клуб 1926 (ВАК 1926) у сарадњи са
Спортским савезом Вршац, и уз подршку
града Вршца.
- Досадашње искуство нам говори
да смо у великој мери успели у својим
циљевима. Примећујемо све већи број
најмлађих такмичара, што узрокује и
повећан број чланова како нашег клуба,
тако и спортских клубова на територији
Града Вршца. Вршачки бели крос већ
традиционално посећују и пријатељски
клубови из Панчева, Смедерева,
Сурчина, а ове године и Зрењанина, са
којима смо успоставили одличне односе,
а надамо се и будућој сарадњи и ко зна
можда организацији заједничке атлетске

лиге, што би за нас био велики успех,
рекао је председник ВАК 1926 Ненад
Хабибовић.
Поред великог броја Вршчких
спортиста
и
рекреативаца,
на
овогодишњем Вршачком белом кросу уз
такмичаре ВАК 1926 учешће су узели и
Атлетски клуб Смедерево, АК Сурчин, АК
Динамо Панчево, АК Панонију Панчево,
АК Пролетер Зрењанин и АК Атину из
Вршца, као и Мачевалачки клуб Карика
из Вршца, Школица спорта Више од игре
из Вршца. Такође ове године на Вршачки
бели крос организовано су дошле и две
ОШ и то ОШ Младост из Вршца и ОШ
Моша Пијаде из Гудурице. У историји
Вршачког белог кроса никад није било
оволико пријављених такмичара.
- Достигли смо цифру од 291
такмичара тако да је овогодишњи
Вршачки бели крос најмасовнији,
нагласио је Хабибовић.
Присутним такмичарима и бројним
суграђанима обратили су се заменик
градоначелнице, Дејан Сантрач ,
секретар Црвеног крста Града Вршца
Сузана Цветановић и председник ВАК
1926 Ненад Хабибовић.

Резултати 8. Вршачког белог коса:

Трка девојке 06/07

1. Миленкивић Сара, ВАК 1926
2. Ивковић Лана, АК Смедерево
3. Јарамаз Ана, АК Панонија Панчево

Трка дечаци 06/07

1. Булатовић Данило, АК Динамо Панчево
2. Младеновски Марко, АК Атина
3. Штракај Зандиш, АК Панонија Панчево

Трка дечаци 08/09

1. Станковић Марко, Смедерево
2. Бајин Алекса, АК Пролетер Зрењанин
3. Попов Огњен, АК Пролетер Зрењанин

Трка девојчице 08/09

1.Тодоровиц Миљана, АК Динамо Панчево
2. Цвејић Мина, АК Пролетер Зрењанин
3. Трбојевић Маша, АК Пролетер Зрењанин

Трка дечаци 11/10

1. Папић Данило, ФК Кристал
2. Панајотовић Растко, АК Смедерево
3. Драгутиновић Никола, АК Смедерево

Трка девојке 11/10

1. Мркела Ксенија, АК Динамо Панчево
2. Томић Анђела, АК Смедерево
3. Грујић Јана, АК Динамо Панчево

Трка дечаци 2012

1. Радомировић Дамјан, Вршац
2. Ковачевић Никола, ВАК 1926
3. Грковић Матија, Вршац

Трка девојке 2012

1. Томић Анастасија, АК Смедерево
2. Ђекић Мила, АК Смедерево
3. Милојевић Миња, Вршац

Трка предшколци 2013 и млађи

Трка средњошколаца

1. Николић Реља, Вршац
2. Крстић Огњен, АК Динамо Панчево
3. Милашинов Тодор, Павлиш

Трка средњошколки

1. Стојаковић Миња, Вршац
2. Миливојевић Маша, АК Смедерево
3. Грковић Лана, Вршац

1. Дугић Александар, АК Панонија Панчево,
2. Илић Дарко, ВАК 1926,
3. Којић Лука, ВАК 1926.
1. Мркела Анастасија, Динамо Панчево
2. Рибник Клара, АК Смедерево
3. Грујић Драгана, ВАК 1926

Трка девојке 04/05

1. Станковић Јована, АК Смедерево
2. Штракај Лајчи, АК Панонија Панчево
3. Њари Катарина, Црвена звезда БГ

Трка дечаци 04/05

1. Стевшић Страхиња, АК Смедерево
2. Павков Бобан, Вршац
3. Вулку Кристијан, ВАК 1926

Трка предшколке 2013 и млађе
Трка сениорке

1. Стаменковић Слађана, АК Црвена звезда
БГ
2. Ђорђевић Верица, АК Сурчин
3. Вајда Моника, ВАК 1926

Трка сениори

1. Бегенишић Марко, АК Атина
2. Алексић Далибор, ВАК 1926
3. Милосављев Слободан, ВАК 1926
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