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ВРШАЦ ТОКОМ ГРОЖЂЕБАЛА ПОСЕТИЛО ПРЕКО СТО ПЕДЕСЕТ ХИЉАДА ГОСТИЈУ

ИЗ ХРАМА ВИНА ДОБАР ГЛАС
ОТИШАО ШИРОМ СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ
Овогодишњи дани бербе грожђа,
најстарија и најпознатија привредно
- туристичка манифестација у Србији
посвећена грожђу и вину, одржана
је уз присуство преко 150.000 гостију
од чега је само из суседне Румуније
у Вршцу током три грожђебалска
дана боравило више од 25.000 људи.
Тај податак говори да је вршачка
Берба једна од најпосећенијих
манифестација у нашој земљи.
Грожђебал су организовали Град
Вршац и Туристичка организација
Града
Вршца
уз
подршку
Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и Покрајинског
секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, као и
бројних спонзора.
Како традиција налаже, Грожђебал
је почео у четвртак, када су Вршчани са
својим гостима са видиковца на брегу
код црквице, уз песму тамбурашког
оркестра Пета жица и здравицу Винка
Лозића, кренули у град на карневалску
фешту. Чувени лик из пера великог
Стерије ове године оживео је бард
српског глумишта Иван Бекјарев.
Музичке звезде четвртка увече били
су вршачки рок бендови.
У холу Градске куће одржана је
традиционална изложба Грожђа,

“Овогодишњи дани
бербе грожђа одржани
су уз присуство преко
150.000 гостију од
чега је само из суседне
Румуније у Вршцу током
три грожђебалска дана
боравило више од 25.000
људи”

Градоначелница Драгана Митровић предаје кључ Града Винку Лозићу
воћа и вина на којој су своје проиводе
изложили вршачки виноградари,
воћари и винари.
Церемонија свечаног отварања
Грожђебала одржана је у петак на
главној бини у центру града а 62. Бербу
свечано је отворио Зоран Ђорђевић,
министар у Влади републике Србије
за рад, запошљавање, социјална
и борачка питања. По традицији,
део церемоније отварања Бербе
била је и предаја кључа Града Винку
Лозићу од стране градоначелнице
Вршца Драгане Митровић. Пре саме

“ Чувени лик из пера
великог Стерије ове
године оживео је бард
српског глумишта Иван
Бекјарев”
церемоније свечаног отварања,
министар Ђорђевић је заједно са
Градоначелницом Митровић обишао
Винску улицу и разговарао са
произвођачима вина.
- Вршац има велики потенцијал да

развија туристичку понуду нудећи
добра вина. Ова манифестација, која
ја највећа, најмасовнија и најстарија
у Србији свакако је на понос свим
Вршчанима. Желим им да имају још
више успеха у будућности јер ће
њихов успех бити и успех Србије,
рекао је министар Ђорђевић, додавши
да је производња вина уметност а да
су Вршчани прави уметници.
Градоначелница
Драгана
Митровић истакла је да се доста
радило на унапређењу манифестације
и да је била жеља да се удовољи свим
укусима, да се уведу нови садржаји,
али и да се задрже традиционални
догађаји.
- Град Вршац има велику подршку
Владе Републике Србије, не само када

“ Град Вршац има
велику подршку Владе
Републике Србије, не
само када је у питању
Грожђебал, већ и сви
други значајни пројекти”

Производња вина је уметност а Вршчани су уметници: Министар Зоран Ђорђевић отвара 62. Грожђебал

је у питању Грожђебал, већ и сви други
значајни пројекти. Са министром
смо обишли наше винаре и радује
чињеница да је све више младих људи
који наслеђују породични бизнис,
који се одлучују за производњу вина
и ми ћемо им као локална самоуправа
увек бити добар партнер, нагласила је
Градоначелница Митровић.
Музичка звезда прве грожђебалске
вечери била је Светлана Ражнатовић
која је одржала концерт пред
препуним градским тргом.
Суботњи
преподневни
грожђебалски програм био је
намењен најмлађима. На великој
бини одржан је традиционални дечији
маскенбал, а Дворска улица била је

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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У РЕСТОРАНУ СТАРИ МЛИН ОДРЖАН ЈЕ ИЗБОР ЗА МИС БЕРБЕ

АНА ЖИКИЋ НАЈЛЕПША ДЕВОЈКА
ГРОЖЂЕБАЛА
Ове године титулу најлепше девојке Грожђебала понела је Ана Жикић из
Ковина, за прву пратиљу изабрана је Анита Киш из Вршца ученица Хемијскомедицинске школе, за другу пратиљу Ивана Живанов из Вршца ученица
Пољопривредне школе, мис осмеха је Сара Ристић из Беле Цркве, ученица
Хемијско-текстилне школе, а мис шарма Ивана Мајсторовић из Пландишта,
ученица Хемијско-медицинске школе.

Грожђебал умногоме доприноси развоју туризма у Вршцу: Мирослав Ступар
прима плакету за допринос развоју манифестације
поприште Грожђебалских уличних реда Свети Теодор, пожелео је
трка, осмих по реду, у организацији добродошлицу у “највинскији град
Вршачког атлетског клуба 1926. у земљи Србији, једини град у нашој
Трчало је око 300
земљи који припада
такмичара
што
Савезу
винских
је рекордан број “Вршац је 15 година члан градова Европе”.
учесника до сада.
Музичке звезде
Федерације европских
У Градском музеју
суботњег програма
одржана је изложба карневалских градова” били су ОК Бенд и
Банатски колаж где
Ален Исламовић.
су били изложени
Гр о ж ђ е б а л с к а
предмети који су се некада често поворка, која из године у годину
користили у виноградарству а данас привлачи све већу пажњу посетилаца,

Део грожђебалске традиције
Слатки експонати на изложби грожђа, воћа и вина
су сасвим заборављени. Утисак после била је централни догађај недељног
посете овој изложби је веома јасан, програма.
Дворском
улицом
Вршац, као вински град, заслужује продефиловало је преко пет стотина
музеј вина и виноградарства а не учесника, а уочи почетка карневалске
само спорадичне изложбе у току поворке Граду Вршцу уручена
Бербе. Предмета ,од
је
плакета
за
музејске вредности “Вршац је једини град значајан допринос
има, а такође и у Србији који припада м а н и ф е с т а ц и ј и
п а с и о н и р а н и х Савезу винских градова коју је представник
сакупљача
и
Борда
европских
Европе”
љубитеља
који
карневалских
радо уступају своје
градова, Александар
експонате музеју за потребе изложбе. Васовић, предао Мирославу Ступару,
У поподневном програму на члану Градског већа за привреду.
великој бини представили су се
- Вршац је 15 година члан
витезови вина, а Никола Цуцуљ, Федерације европских карневалских
велики мајстор Банатског винског градова, пуно позитивне енергије

Музичка звезда 62. Грожђебала: Цеца Ражнатовић
одавде иде у цео свет и веома је
важно да у Вршац дође што више
карневалских трупа из целе европе
и земаља Балкана. У Србији имамо
девет карневала, радимо на томе да
се карневалска идеја шири Европом
и да се позитивне информације
о Србији шаљу у свет, нагласио је
Васовић.
Уследила је наградна игра “Грожђе
из авиона” у којој су посетиоци
Грожђебала
са
нестрпљењем
очекивали 150 падобрана на којима

су се налазили слатки гроздови и
наградни ваучери.
На церемонији свечаног затварања
62. Грожђебала Градоначелница
Драгана Митровић захвалила се
Винко Лозићу јер је водио рачуна да
Град Вршац буде добар домаћин и да
сви посетиоци уживају у добром вину
и доброј музици.
Грожђебал је испраћен уз музички
концерт Амадеус бенда.
Б.Ј.
Фото: А. Путник/М.Живковић
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ХОЛАНДСКИ СТУДЕНТИ У ПОСЕТИ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”

Фото: Б. Вила

МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА
Пратећи нове трендове и могућности
унапређења сакупљања и третирања
отпада, запослени у ЈКП ’’Други октобар’’
биће домаћини студентима заштите
животне средине и професорима
Вагенинген Универзитета из Холандије.
Циљ њиховог доласка је анализа
садашњег начина прикупљања отпада
и сагледавање могућности да се исто
унапреди. ЈКП “Други октобар”,у сарадњи
са студентима из Холандије, покушаће да
анализом тренутне праксе одлагања отпада

на нивоу домаћинстава, успостави систем
одрживог управљања отпадом.
Циљ овог пројекта је да се направи
анализа како би се идентификовале
могућности и ограничења за одрживо
раздвајање, третмана и рециклирања
кућног и зеленог отпада, као и давање
препорука које ЈКП “Други октобар”
може користити за унапређење навика
домаћинстава као и управљања зеленим и
чврстим отпадом.
Студенти бораве у Вршцу 3 недеље

ЧИШЋЕЊЕ ГРАДА НАКОН ДАНА
БЕРБЕ ГРОЖЂА

ТОКОМ
ГРОЖЂЕБАЛА
САКУПЉЕНО 40
ТОНА СМЕЋА

У периоду од 19-22. септембра,
радници Сектора одржавања
јавних површина радили су
на одржавању чистоће свих
јавних површина. Обављени
су
радови
на
чишћењу
(машинском и ручном), прању,
сакупљању и одвозу смећа
са јавних површина током
манифестације Дани бербе
грожђа. У ту сврху било је
ангажовано близу 100 радника
овог сектора и двадесет возила
(ауточистилица,
цистерни,
аутосмећара,
подизача,
камиона и трактора). Радило
се у две смене по утврђеном
програму. Поред редовног
чишћења у раним јутарњим
сатима, посебан акценат био је
на одржавању чистоће током
дана и вечери. Како би рад
био олакшан и ефикаснији, на
јавним површинама је, поред
већ постојећих, постављено
још додатних 126 посуда за
смеће, као и 38 контејнера,
који су редовно пражњени.
Укупна количина смећа која је
сакупљена током бербе је близу
40 тона и одложена је на градску
депонију. Треба напоменути
и то да је пред саму прославу
урађено детаљно уређење
града (кошење, садња цвећа у
цветњацима, висећим корпама),
уређење прилазних путева
граду и сл.

и већ су имали многобројне сусрете са
грађанима. И у наредном периду до краја
свог боравка у Вршцу радиће се анкете
тако што ће студенти бити подељени у
5 група у различитим реонима града и
околним селима. Разговори и истраживања
ће се водити и са радницима ЈКП “Други
октобар”. Питања и анализа даће различит
увид са свих нивоа и праваца учесника у
кретању отпада, тј. проблематика ће бити
бити сагледана из различитих углова са
заједничким циљем, новим, одрживим
еколошки прихватљивим, економски
исплативим и правилним начином
управљања отпадом.
У ЈКП “Други октобар” наглашавају да је
ово први студиозни приступ овој теми јер је
жеља да се неке ствари, проблеме и питања
предупреде да би се несметано ишло у
сусрет новим трендовима и изазовима.
Предвиђене
смернице
допуниће
морфолошку анализу отпада која је вршена
у протеклом периоду и биће једна целина
која описује тренутно чињенично стање,
указаће на могуће проблеме, решења и
изазове.
- Поред овог практичног дела студентима
ћемо представити Вршац. Предвиђено је

поред упознавања ЈКП ’’Други Октобар’’
као домаћина чије ће комплетне ресурсе
упознати, обићи ће се и Хемијскомедицинска школа , и ОШ ’’Јован Стерија
Поповић ’’, Музеји, Катедрала, Кула, и други
капацитети и знаменитости Вршца, кажу у
вршаком јавно - комуналном предузећу.
Холандски студенти дружиће се и са
вршачким гимназијалцима и студентима
Више школе за образовање васпитача,
који ће бити преводиоци у непосредном
контакту са грађанима. Студенти ће обићи
и вршити анализу у 5 реона у граду, као
и у селима: Велико Средиште, Гудурица,
Павлиш и Уљма.
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ДР ГОРДАНА ИТЕБЕЈАЦ ПЕТРОВИЋ, ЛЕКАР КОНСУЛТАНТ АНТИ-ЕЈЏ МЕДИЦИНЕ

АМБИЦИЈА И МОТИВАЦИЈА СУ
НАЈВАЖНИЈЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СНОВА

Др Гордана Итебејац Петровић, лекар
консултант за анти-еиџ медицине Америчке
академије А4 и за дијететске суплементе ХОЛТ,МД
њујоршког Института (USА), воли свој родни град.
Овде је градила професионалну каријеру, формирала
породицу са којом живи у родитељској кући. Није
хтела да дозволи да се породично гнездо угаси
када је рано остала без родитеља. Целог живота,
Вршац је био њена стална адреса. Пропутовала је
свет, што приватно са супругом, сином, што ради
едукације, стицања новог знања, чему тежи читав
живот. Али, увек се радо враћала свом дому, свом
граду. Изградила је богату професионалну каријеру,
била је на извору знања и иновација у медицини,
како би стручно обављала своју хуману професију.
Успела је, као и у свему осталом што је пожелела и
замислила у животу.
- Амбиција, мотивација, истрајност, упорностто је пут ка остварењу снова, каже др Итебејац
Петровић.

Какво је било Ваше одрастање,
Ваши снови?
- Размишљајући о томе како би овај
интервју требало да изгледа, учинило
ми се претенциозно да само причам
о себи, својој каријери и породици.
Као рођена Вршчанка, била сам
вишедеценијски сведок дешавања
у граду и преко оца Мирослава
Итебејца, привредника, директора
Хотела Србија, и преко маме Драгице,
просветног радника, но пре свега
личним упливом у промене града.
Вршац мог детињства је био
наизглед миран, тих град, но са
богатом традицијом што је било
оно плодно тло, поред генетике,
да развијем широку лепезу својих
интересовања још у основној школи.
Књижевност, језици, ликовна и
филмска уметност су обележили тај
период мог формирања. Биле су то
године када су манифестације из
спорта и културе биле и у нашем граду
бројне и присутне, уводиле нас на
мапу Југославије: Европско првенство
у падобранству, па ФЕСТ, на пример!
Биоскопи, Позориште, Музеј били
су, заиста, стециште богатих догађаја
из тог раног мог периода одрастања
у породици где се неговала, поред
традиционалних
вредности,
и
слобода мишљења, однос према
култури и књижевности.
Ко је имао утицај на Ваше
образовање током школе?
- Пре свега се са пијетотом
сећам гђе Нине Ивановне Стаљ,
професорке руског језика, која је,
после Октобарске револуције, дошла
у Вршац и ту живела до краја живота.
Код ње сам, на приватним часовима

руског језика, научила руски у својој
петој години живота, пре редовне
школе. Увела ме је у свет царске
Русије с љубављу, без политичких
конотација, причом о Петрограду
где је живела, а који ћу много касније
и видети. Заволела сам Наташу
Ростову и Ану Карењину, читајући их
у оригиналу у 13.-14. години живота.
Разговори на руском језику су ми,
тих давних 70-тих година, дали први

импулс интернационалном приступу
култури који имам и данас.
Сећам се тих година свог
формирања и са посебним пијететом
према професорки српског језика
и књижевности Љиљани Јефтић,
која је изузетно образована,

екстраординарна и далеко изнад
нивоа разумевања малог града.
Предавала ми је 2 године, пре
трагичне смрти. Мислим да је
њен утицај, поред родитељског,
био кључан за моје формирање у
личност која не прихвата препреке
нити лимите, и имам константну
потребу за образовањем несвесно и
савладавању новог. Била је широког
духа, интелигентна и апсолутно
независна. Била ми је узор због
своје индивидуалности и високог
образовања. Имале смо специфичан
однос који се не заборавља,
интереакцију на дубљем нивоу од
школског: строга и дистанцирана
према свима, помало страх и трепет
за ученике, а дешавало се да ми
током једног часа упише пет петица у
дневник!
Све то заједно ме је усмерило на
широко образовање и интересовање
ка широком кругу области, изнад
свега уметничких и завршила
сам друштвени смер у гимназији,
школи високог угледа и сјајних
професора. Спремајући се за студије
на Академији за ликовну уметност,
дубоко проучавајући пре свега 20.
век, импресионизам, Полока, Пикаса
и друге експресионисте, видела сам
већ себе, адолесцентски самоуверену
у успех, у некој светској галерији.
У основној школи више пута сам
освајала награде Паја Јовановић за
ликовну уметност, а у другом разреду
Гимназије, на анонимном конкурсу,
била сам представник Југославије
и добила прву награду на Светском
бијеналу младих сликара. Тиме сам
се придружила оцу који је те године
добио орден града Вршца!

постављене дијагнозе и терапије,
поред скромне опреме, биле моја
заиста велика сатисфакција. Учинили
су да напорно студирање и скромни
приходи постану моје задовољство
што се бавим, заиста, хуманим послом
који сам волела.
Како је изгледала Ваша
каријера?
Када
формирате
породицу?
- Након дипломирања, заснивам
Шта Вас је одредило ка
породицу, љубав са колегом са
студијама медицине?
- Мада су, поред ликовне уметности, факултета прераста у брак и рађа
и новинарство и дипломатија се син. Управо та наша блискост и у
били подједнако примамљиви и у амбицији да се у струци напредује,
ужем избору, озбиљан рационалан обострано је била она покретачка
снага да обоје остваримо своје
приступ
мојих
амбиције до нивоа
родитеља
мом
избору занимања, „Ради оно што волиш и који смо обоје
желели. У Болници
усмерио ме је „од
тих идеја“. Својим читавог живота ћеш имати сам радила око 19
избором успешно утисак да не радиш, него година, са великом
посвећеношћу
сам
завршила
уживаш!“
својим пацијентима
Медицински
као лекар, потом
Цитат који се често
факултет
у
Београду. Вратила спомиње, а ја га живим” с п е ц и ј а л и с т а
интерне медицине
сам се у Вршац у
и алерголог. Тај
жељи да живот и
рад започнем у родитељској кући и да рад ми је дао пуну сатисфакцију, но
у свом граду започнем дубоко хуман стална потреба за новим, амбиција и
и одговоран посао лекара. Рад са соствена способност да је, уз подршку
пацијентима ми је био врло драгоцен. супруга, реализујем у широком обиму,
Сећам се тих година када су добро шири моја усавршавања, уз рад.
У таквој породичној атмосфери

озбиљног професионалног рада,
образује се и син који је одрастао у
тешким ратним годинама наше земље.

ИНТЕРВЈУ
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Данас је он успешан авио инжењер
у Дубаиу, отац двоје деце, остварен
у својој професији и породици. С
правом тврдим да су утицај родитеља
и њихов лични пример, кључ за
формирање
младих
стабилних
људи. Само лични пример даје праву
мотивацију младој особи која је
пред животним избором. Завршио
је Машински факултет у Београду,
учествовао врло успешно на бројним
студентским европским конгресима
и презентацијама, био изабран у
узак круг учесника Британске владе
на студентском пројекту, један од 24
студената из Европе. Успешан студент
и патриота.
Има ли неки посебан догађај кога
се сећате из праксе?
- Било је много ситуација које се
памте и као анегдоте, али и драме, јер
се радило о озбиљним болесницима.
Но, морам да издвојим један посебан,
емотиван догађај који је учинио да
сав рад и труд, уложен током студија,
добију пун смисао. Наиме, лечила сам
неколико година девојчицу, потом
младу девојку од бронхијалне астме.
Имале смо посебно близак однос,
остала је без мајке, а била озбиљан
болесник са нападима гушења. Лечећи
је, дочекала сам и моменат њене удаје
и трудноће, обе са великом бригом,
због честих погоршања које је већ
имала. Но, њен мотив и поверење у
мене, а морам признати и моја одлука:
„Маријана мора родити здраво дете“,
учинили су да трудноћа и порођај
прођу добро. И једног дана, пар недеља
после порођаја, улазе она, супруг и
беба у наручју на моје оделење. Уз
широк осмех она каже: „Докторка, ово
је ваша беба!“ Сузе, осмех, обострано!
И то су тренуци који медицини дају
пун смисао. Незаборавно и потресно!
Данас је то одрастао младић.
Ваш професионални ангажман и
задовољства?
Завршила
сам
после
специјализације и едукацију за
клиничку алергологију у Београду,
потом постдипломску наставу UNESCO
OECPD у Београду Кинеска медицина
и акупунктура. Затим сам предавала
у Пилотској академији Вршац, Human
faktor 7 година, уз рад у Болници, на

Интерном оделењу. Све ове едукације
биле су ми изазов у потреби да се
знање употпуни на свим нивоима, не
уско специјализовано. Генерално, оно
што данас зову „холистички приступ“,
ја сам уградила у своје образовање
интуитивно 20-так година раније.
Но, ипак, круна мог професионалног

ангажмана је рад у Хемофарм
концерну, где 9 година радим у
изузетној атмосфери у Хемофарм
Интернатионал-у.
Компанија
на
високом
нивоу
организације,
визионарски вођена председником
Миодрагом Бабићем је, заиста, била
у земљи, као и ван ње, третирана са
дужним респектом. Рад у маркетингу на
тржиштима Русије, Украјине, Румуније,
Блиског Истока, Немачке и Северне
Африке и професионални контакти,
нове културе и изнад свега праћење
најсавременијих
медицинских
терапијских трендова, били су, у сваком
погледу, пуна сатисфакција, и лична
и професионална. Тај период је пуна
надоградња на моје клиничко знање,
а данас знам и највеће задовољство у
професији.
Не могу а да не поменем лепоте
Русије, јер да би се радило требало
је спознати и начин размишљања и
психологију земље. Пре свега, Москва
и Петроград у које сам службено
често одлазила. Велелепни Ермитаж,
Летњи дворац, царско село, Невски
проспект, позоришта и путовање
Невом са које сам случајно видела
бивши образовни центар, где је

ВРШАЧКА КУЛА

почетком 20. века студирала моја
професорка руског језика. Тиме се
затворио круг као источњачки Зен мог
почетка предшколског учења са г-ђом
Нином Ивановном Стаљ. Конгреси,
клиничке студије и едукације наших
руских сарадника су ме дубоко
приближиле топлини „руске душе“
која се мора осетити да би се разумело
Православље и наша словенска
блискост. О лепоти архитектуре,
Бољшој театру, широким булеварима,
не треба ни говорити. Подмосковље
са непрегледним површинама белих
бреза, где сам држала обуке, разговори
са колегама су Русију ставили дубоко у
моје сећање, што је било обострано.
Русија је дала посебан печат
мом раду, због језичке и менталне
блискости, али морам посебно да
споменем Блиски Исток, Дамаск и
Багдад. Земље и градови апсолутно
невероватни по култури, образовању
и традицији. Дамаск са булеварима
пуним мирисних башти, културни
миље богате традиције, остао ми
је, после ратних страдања, дубоко
доживљена „рана“ која траје. Ирак, и

Багдад, те 2001. године већ разорен
заливским ратом, остао је поносан и
прелеп. Топли колегијални контакти
и висок углед Хемофарма су овим
дестинацијама дали незаборавну
драж. Вавилон који се не заборавља,
Еуфрат и Тигар и широки булевари
– то је Ирак који памтим. Посебно
памтим успехе Хемофарма у тој,
ипак, затвореној за Запад и Европу,
земљи. Издвајам и присуство на

конгресу гастроентеролога Мале
Азије, уз еминентне професоре нашег,
београдског факултета, који су били
гости Хемофарм концерна.
Након
Хемофарм
концерна,
започела сам потпуно нов ангажман,
који ме је заинтригирао као јединствен
и уникатан у свету у области медицине,
а то је примена матичне ћелије. Те 2008.
била је то „револуција“ у медицини, тек
наговештај ере која долази. Постала
сам члан Америчке академије за анти
ејџ (anti age) медицине, полажила
сам испит за дијететске суплементе
и на конгресу у Орланду први пут
видела заиста невероватне резултате
у кардиологији у овој области. Толико
иновативно тада да сам имала утисак
да се ради о научно -фантастичном

за породицу и пријатеље и то радим
обавезно уз музику. А, избор музике
зависи од тренутне инспирације,
најчешће су то Дејвид Боуви и Влатко
Стефановски, али понекад и класика.
Моји кулинарски рецепти су, углавном,
медитеранска кухиња, али и, или пре
свега, ТАИ храна. Тајландску кухињу сам
упознала и заволела на Тајланду. Веома
је креативна, здрава, а специфични
зачини дају јој посебну ноту. Волимо је
сви у породици, али и наши пријатељи.
Чиме Вас то Вршац и Војводина
тако везују за себе?
- Искрено, нити сам ја, нити ико од
мојих који знају како волим путовања
и промене, помислили икада да ћу
остати целог живота у родитељској
филму. Данас је то већ рутински захват у
свету. Имала сам велику срећу што сам
учећи стално ново била сведок развоја
медицине, који се није могао наслутити
када сам дипломирала. Размишљајући
сада, у новој фази своје каријере, о
деценијама иза себе, дубоко верујем да
се човек може реализовати у свим, па
и најтежим политичким околностима
које смо имали у земљи, ако уложи
амбицију и мотивацију на путу ка
реализацији циља. Без политичке или
приватне подршке, само вера у себе!
Који су Ваши лични афинитети.
Имате ли хоби?
- Приватна интересовања су
испреплетана са професионалним
у потреби широког и иновативног
погледа и изнад свега страст према
путовањима, које смо супруг и ја
делили, су све време били онај
позитивни покретач који је наш живот
чинио богатим у смислу културе,
не само туризма. Обишли смо цео
свет са изузетком Јужне Америке и
Централне Африке. Различите културе,
традиције, менталитети су нам до те
мере обогатили живот у не баш лаким
временима у земљи.Током целог
свог живота, у свим фазама рада и
зрелости, остала сам верна својим
великим љубавима: поред путовања,
то су књижевност, филм, музика и
изнад свега ликовна уметност. Џез је
моја велика љубав и не пропуштам
деценијама Џез фестивал где год да
сам.

Годинама одлазим на Арт Дубаи,
највећу ликовну манифестацију
Блиског Истока. Посећујем велелепни
Музеј Лувр Абу Даби од отварања,
Бијенале у Венецији, све значајније
изложбе у Београду. Те манифестације
пратим и као посматрач, али и учесник,
па издвајам ликовну колонију 2016.
где учествујем, што ме је посебно
радовало с обзиром на младалачке
амбиције. Ово потврђује да се не
мора живети у престоници, довољни
су лични афинитети и мотивација да
се не пропусти ниједна актуелност у
областима које су ме интересовале.
Како се опуштате од радних
обавеза?
- Волим да шетам. Волим да кувам

vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898
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кући. Не само стицај околности када
сам рано остала без родитеља и нисам
дозволила да се „угаси“ породично
гнездо, него једноставно генска
везаност за средину где су преци
мог оца још од времена Арсенија
Чарнојевића дошли у Војводину.
Потом су, због показаног јунаштва

у одбрани од Отоманске инвазије,
добили право на презиме по Српском
Итебеју, где је пра...прадеда био
Српски кнез. Тако настаје јединствено
презиме Итебејац. Али, не само због
породичне историје, него што волим
ову богату мултикултуралност и
интернационализам. Читав живот
моја је стална адреса био Вршац. Кућа
у Стеријиној улици је била сидро,
„базични логор“ тј. место из кога се
одлази и враћа, али које даје утисак
целовитости личности са породичном
историјом и генима. Са те адресе је и
син отишао у Дубаи, али се повремено
враћа, сада са породицом, јер где год
радио увек ће бити Србин рођен у
Војводини где су му корени.
Какви су Ваши планови у овој
зрелој животној фази, остварене
каријере и личног живота?
- Да планови увек постоје, то животу
даје смисао. А, одговор је у цитату из
књиге „Алиса у земљи чуда“: „Морам
ићи стално напред, да бих остала где
сам“ тј. остала доследна себи. Овим
сам обично завршавала обуке младих
колега у Хемофарму, у жељи да схвате
шта је мотивација и да се мора имати
циљ, стратегија и храброст у животу и
у професији, да би човек био остварен
у потпуности!
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ЛОС АНЂЕЛЕС – На
свечаној церемонији у Лос
Анђелесу синоћ је одржана
71 додела „Еми” награда, а за
најбољу драму проглашена
је серија „Игра престола”.
Награду у категорији
комедије освојила је серија
„Луталица”.
Најбољи глумац у
категорији комедије
је Бил Хедер (Бари), а
глумица Фиби Волер-Бриџ
(Луталица), преноси Танјуг.
За најбољег глумца у
драмском жанру проглашен
је Били Портер (Поза), а за
глумицу Џоди Комер.
Најбоља мини-серија је
„Чернобиљ”.
Извор: Политика

Последњих пет година
најтоплије у историји мерења

Додељене награде „Еми”, „Игра
престола” најбоља драма
АФРОДИЗИЈАЦИ
Остриге по рецепту Казанове
Намирнице које изазивају ендорфине који доносе
осећај среће, садрже састојке који су у вези са здравим
сексуалним нагоном или асоцирају на богатство и успех,
који наводно позитивно утичу на либидо
Да ли храна може да побољша ваш сексуални
живот? Када би постојао доказ да једна врста хране
може да поправи ваш либидо, потенцију или сексуално
задовољство, она би се сигурно распродала, пише БиБи-Си.
Намирнице које изазивају ендорфине који доносе
осећај среће, садрже састојке који су у вези са здравим
сексуалним нагоном или асоцирају на богатство и успех,
који наводно позитивно утичу на либидо.
Погледајмо историју и науку које подупиру ову тезу и
размотримо да ли неке од ових намирница могу стварно
да побољшају ваш сексуални живот. Да ли, рецимо,
конзумирање острига стварно подстиче либидо?
Ђакомо Казанова, вероватно најпознатији љубавник
у историји, наводно је сваког јутра јео по 50 острига за
доручак. Ови драгоцени мекушци су богати цинком,
кључним састојком за производњу тестостерона.
Истраживање је показало да цинк може да помогне
у лечењу неплодности код мушкараца и да побољша
квалитет сперме, преноси Би-Би-Си. Други добри извори
цинка су љускари, црвено месо, семенке (бундеве,
конопље и сусама), орашасти плодови (бразилски орах и
бадем), махунарке (леблебије и пасуљ), млеко и сир.
А да ли црна чоколада може да вам помогне да будете
добар љубавник?
Конзумирање тамне чоколаде може да призове
осећај заљубљености, тврде истраживачи, зато што она
садржи „љубавну хемикалију” фенилетиламин.
Ова супстанца, присутна у организму у првих
неколико месеци везе, покреће ослобађање хормона
допамина који чини да се добро осећамо и стимулише
центар за задовољство у мозгу.
Какао такође садржи амино-киселину триптофан која
утиче на повећање крвног притиска и ниво серотонина
(такође „срећног хормона”).
Чоколада и секс су први пут доведени у везу негде у
16. веку.
Ернан Кортес, шпански конкистадор из 16. века,
предводио је експедицију која је истраживала царства
Маја и Астека и освојио је данашњу територију Мексика,
да би њом управљало Краљевство Кастиље.
Кортес је наводно први Европљанин који је наишао
на чоколаду. Писао је шпанском краљу да је видео
како Маје пију напитак од какаа „који јача отпорност и
помаже у отклањању умора”.
Можда су стари Кастиљанци приписали лековита
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ЖЕНЕВА - Знаци и последице глобалног отопљења се
убрзавају, показују најновији научни подаци објављени уочи
климатског самита УН у Њујорку.
Уочи самита Светска метеоролошка организација (СМО)
објавила је нове податке о климатским променама, пренео је
портал Индекс.
Анализа Светске метеоролошке организације упозорава да
је петогодишње раздобље од 2014. до 2019. било најтоплије у
историји мерења.
У истом периоду значајно је порастао ниво мора, а рекорд је
достигло и испуштање угљен диоксида.
СМО истиче да треба одмах интензивирати напоре за
смањење испуштања тог гаса у атмосферу.
Извештај те организације синтеза је најновијих научних
спознаја о узроцима и последицама невиђеног глобалног
отопљења у последњих неколико година.
Глобалне температуре су од 1850. порасле за 1,1 Целзијусев
степен, а само између 2011. и 2015. године за 0,2 степена.
Највише забрињава пораст нивоа мора што је резултат
великог испуштања угљен диоксида.
Од 2015. до 2019. године у атмосферу је отишло 20 одсто
више тог гаса у поређењу са претходним петогодишњим
раздобљем.
Податак који вероватно највише забрињава је пораст нивоа
мора који је од 1993. до данас просечно износио 3,2 милиметра
годишње.
Но од маја 2014. до 2019. износио је 5 милиметара годишње.
Просек у 10-годишњем раздобљу од 2007. до 2016. износио
је око 4,0 милиметра.
„Дизање нивоа мора је убрзано и забринути смо да би
нагло отапање леда на Антарктику и на Гренланду могло јако
погоршати ствари у будућности”, рекао је главни секретар СМО
Петери Талас, преноси Танјуг.
Извештај, такође, упозорава на претње океанима јер више
од 90 одсто вишка топлоте узрокованог климатским променама
завршава у води. Анализа СМО-а показује да су океани у 2018.
били најтоплији у историји мерења.
Према студији, где год да се погледа, прича је иста: глобално
отопљење узроковано људским деловањем утиче на опсег
и интензитет екстремних временских догађаја као што су
топлотни удари и шумски пожари.
Циљ извештаја СМО је информисање учесника климатског
самита УН који се сутра одржава у Њујорку.

Извор: Политика

својства чоколади, које Маје нису увиђале, али не постоје
научни докази да је она афродизијак.
А да ли ће чили папричице зачинити ваш сексуални
живот? Љуте папричице садрже капсаицин, за који
студије показују да може да изазове ослобађање
ендорфина (да, и ово је хормон доброг расположења)
који ствара осећај омамљености.
Такође, љуте папричице убрзавају метаболизам и
повећавају телесну температуру и стопу откуцаја срца,
што доживљавамо и када упражњавамо секс.
Многи се питају и да ли алкохол помаже или одмаже
у сексу? Алкохол можда појачава жељу тако што се
ослобађамо стега, али као што је Макбет изјавио када је
био пијан, да алкохол „подстиче жељу, али онемогућује
извођење”. И код жена и мушкараца осетљивост опада
при конзумирању превише алкохола и током времена
слаби сексуални нагон и у екстремним случајевима
изазива импотенцију.
Британско истраживање пак показује да је унос хране
богате одређеним флавоноидима, једињењима која се
налазе у биљкама, повезано са смањеним ризиком од
еректилне дисфункције. У једној студији откривено је
да флавоноид антоцијанин (који се налази у купинама),
и други флавоноиди који се налазе у цитрусима, нуде
потенцијал за спречавање еректилне дисфункције.
Већи унос воћа доводи се у везу са смањењем ризика
од еректилне дисфункције за 14 одсто и комбинација
уноса хране која је богата флавоноидима и физичка
активност смањују овај ризик за 21 одсто.
Нека истраживања чак сугеришу да медитерански
начин исхране може да буде ефикасан у спречавању
еректилне дисфункције, јер се ослања на житарице,
поврће, махунарке, орашасте плодове (бадеме и орахе).
Други извори антоцијанина су трешње, купине, црне
рибизле, бруснице, малине, неке врсте грожђа, патлиџан
и црвени купус.
Афродизијаци су подељени у три категорије: на
оне који утичу на либидо, на потенцију и на сексуално
задовољство. Наука, међутим, још није доказала да било
шта од тзв. афродизијака функционише беспрекорно.
Ипак, крените од острига, према рецепту Казанове.

Извор: Политика

У Швајцарској
одржана сахрана
за нестали глечер
БЕРН - Стотине активиста за заштиту
климе опростило се данас са глечером
Пизол у Швајцарској који ће нестати као
жртва глобалног отопљавања.
Глечер Пизол, који је сада мањи
од десетине квадратног километра,
налази се у источном делу Швајцарске
у Гларнским Алпима и повлачи се како
температуре расту.
Налази се на око 2.600 метара
надморске висине и процењује се да ће
потпуно нестати до 2030. године, пренео
је Ројтерс.
„Безброј пута сам се овде попео.
То је као умирање доброг пријатеља”,
рекао је Матијас Хус, глациолог на
циришког универзитета, обраћајући се
окупљенима.
У Швајцарској, иначе, има око 1.500
глечера.
Британска агенција подсећа да је
истим поводом у августу на Исланду
одржан сличан скуп.
Активизам, по питању заштите

климе, у порасту је у Швајцарској, где
је ове године неколико десетина људи
ухапшено јер су блокирали улазе у
швајцарске банке које поједини оптужују
за наводно финансирање енергетских
пројеката.
Швајцарска, земља позната по
директној демократији, могла би ускоро
и да гласа о томе да ли да та земља
постане климатски неутрална, пошто
су организатори петиције под називом
„Глечер иницијатива” скупили 120.000
потписа, неопходних да би се о томе
гласало.
„Више не можемо да спасемо
глечер Пизол, али ако људи буду
одмах реаговали, многи од негативних
ефеката климатских промена би могли
да се сузбију. Урадимо све што можемо,
да би својој деци и унуцима, овде у
Швајцарској, могли да покажемо глечер
и за 100 година”, поручио је Хус, преноси
Танјуг.
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Розе тортица

Запечени броколи

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
6 јаја
2 жуманца
18 кашика шећера
18 кашика уља
18 кашика млека
18 кашика брашна
2 кесице прашка за пециво
Фил:
8 жуманаца
6 кашика шећера
100 г путера
3-4 кесице ванилин шећера
200 мл умућене павлаке за шлаг
200 г беле чоколаде
300 г малина
3 шлага

ПРИПРЕМА:

НАМИРНИЦЕ:
1 главица броколија
500 г шаргарепе
1 чаша павлаке
1 јаја
80 г презли
зачин Ц
бибер
бели лук у праху

ПРИПРЕМА: Броколи обарити и одвојити на цветове.
Шаргарепу обарити и насећи на колутове.
У ватросталну чинију поређати броколи и шаргарепу. Посути
с мало зачина Ц, бибера и белог лука у праху. По жељи додати и
пар чери парадајза. Умутити јаја и павлаку и додати презле (да
не буде прегусто). Додати мало воде да се разблажи, прелити
преко поврћа и запећи у рерни.

Умутити беланца у
чврст снег. Умутити
жуманца са шећером,
додати млеко, уље и
брашно помешано
с
прашком
за
пециво, па умутити
миксером.
Додати
снег од беланаца и
промешати кашиком
да се сједини. Пећи
у плеху за мафине
(обложене папирним
корпицама). Корпице
пунити скоро до врха
и пећи на 200°Ц док
порумени. Оставити
тесто да се добро охлади, па га ножем издубити. Скувати
жуманца са шећером и ванилом и у вруће додати чоколаду
исецкану на коцкице. Промешати да се чоколада истопи,
па кад се прохлади, додати умућен путер и умућену слатку
павлаку и све добро промешати. У сваки колач ставити по
1-2 малине и пунити филом. Одозго украсити умућеним
шлагом и малинама и оставити да преноћи у фрижидеру,
па служити.

Лепеза торта
са бадемима

Хрскави тарт
с поврћем
НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
150 г инстант
паленте
75 г брашна
½ кашичице
соли
100 г хладног
маргарина
3 кашике
маслиновог уља
4-5 кашика
хладне воде
Фил:
3-4 кашике
маслиновог уља
1 средња
главица лука
1 мањи патлиџан
10-15 чери
парадајза
морска со
свеже млевени
црни бибер
суви босиљак
200 г гауде

ПРИПРЕМА:

Загрејати рерну на 200°Ц.
Обложити плех папиром за печење и премазати
с мало маслиновог уља. Исећи патлиџан на танке
кришке и поређати по папиру. Преполовити
парадајз и поређати поред патлиџана. Посути
поврће морском сољу и бибером, а парадајз
посути сушеним босиљком. Све попрскати с
мало маслиновог уља. Ставити у рерну на 15ак минута. Извадити и оставити да се охлади.
На остатку уља продинстати ситно исецкан лук.
Оставити да се охлади. Изрендати сир. Смањити
температуру рерне на 180°Ц. Помешати паленту,
бело брашно и со. Додати хладан маргарин
исецкан на коцкице и маслиново уље. Рукама
изгњечити тесто. Додавати кашику по кашику
воде док се не умеси чврсто тесто. Ставити га у
фрижидер на 15-ак минута. Обложити плех за
тарт папиром за печење, па папир премазати
уљем. Обложити плех тестом. Преко теста
ставити фолију и поклопити нечим тешким. Пећи
10-15 минута. Затим, повећати температуру на
200°Ц, скинути папир за печење, па пећи још
5-10 минута. Извадити тесто из рерне, мало га
прохладити, па филовати. Ређати патлиџан,
рендани сир, суви босиљак, лук, рендани сир,
босиљак, парадајз, рендани сир, босиљак. Пећи
на 180°Ц, око 25-30 минута.

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
125 г путера
125 г шећера
4 жуманца
125 г млевених бадема
нарендана кора 1
лимуна
по потреби путер за
премазивање калупа
Фил 1:
2 дл слатке павлаке
4 жуманца
30 г шећера у праху
30 г густина
Фил 2:
200 г путера
180 г шећера у праху
1 ванилин шећер
200 г бресака
воће по жељи
исецкани бадеми
1 кесица прелива за
торте

ПРИПРЕМА: Тесто: Помешати
омекшали
путер,
шећер,
жуманца,
нарендану кору лимуна и добро измешати.
Беланца с мрвицом соли улупати у чврст
снег, па лагано сјединити са смесом од
жуманаца. Самлети бадеме, додати смеси и
све још једном промешати. Калуп за торту
премазати путером и распоредити смесу.
Пећи 35-40 минута на слабој ватри (око
150°Ц). Фил 1: Помешати слатку павлаку,
жуманца, шећер у праху и густин. Кувати
на лаганој ватри док не прокува и добро
се не згусне, непрекидно мешајући како
не би загорело. Охладити. Фил 2: Умутити
омекшали путер, шећер у праху и ванилин
шећер. Спојити обе смесе. Брескве ситно
исецкати и додати у фил. Охлађену кору
опрезно пресећи на два дела и нафиловати
коре. Целу торту премазати остатком фила
и бочно посути исецканим бадемима.
На површину послагати исецкано воће и
прелити готовим преливом за торте.
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Као наставак четворогодишње успешне
сарадње, представници Устечког региона
разговарали су о наредним плановима и
пројектима за развој села са представницима
градске власти,
На релацији Србија, Чешка, Војводина, Вршац
Устечки регион до сада је реализовано више
пројеката у области здравства и реаговања
у ванредним ситуацијама а највећи од свих
је свакако успостављање инфраструктуре у
руралном развоју. У програму ИПАРД учествују
директни произвођачи и предствници
невладиног сектора из општине Бела Црква,
Пландиште и Вршац.
- Ови пројекти подразумевају да се оспособи
сопствена инфраструктура за пријем средстава
Ипарда из Европске уније. Ми их већ имамо
планирано у нашем Ипарду, та средства
се спуштају на локалну инфраструктуру и
она расписује конкурсе којима се додељују
невладином сектору и привредницима као и
јавном сектору за подизање капацитета села
односно свих потреба села, од инфраструктурних
и развојних до привредних, рекао је Мирослав
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ПРЕДСТАВНИЦИ ЧЕШКОГ УСТЕЧКОГ РЕГИОНА ПОСЕТИЛИ СУ ВРШАЦ

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

Ступар, члан Градског већа за привреду.
Са друге стране локална акциона група из
Устечког региона заинтресована је за пројекте
инфраструктурног развоја.
- Сарађујемо са Вршцем последње две године
и међусобне посете довеле су до закључка на
којим пројетима првенствено треба радити.
Чешка села се разликују од ваших по развијенијој
инфраструктури захваљујући фондовима и
додатним финансијским средствима и зато
инсистирамо на развоју српских села, нагласила
је Ева Хамплова, председница локалне акционе
групе.
Град Вршац тренутно ради на стратегији
руралног развоја, формиране су три радне групе
за одабир пројеката кроз развјну невладину
агенцију Село плус и све то требало би да уђе у
законске оквире до нове године.
А.М.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ

ПОЖАРЕВАЧКИ МИР

Од среде, 25. септембра од 12 часова, у галерији
Дома војске, Културни центар Вршацу сарадњи са
Аустријским културном форумом и пожаревачким
Народним музејом, представља документарну
изложбу „Пожаревачки мир“.
Изложба представља шире виђење истоимене
велике међународне конференције одржане 1718.
године, која је исходовала мировним споразумом
склопљеним између Хабсбуршке монархије и
Османског царства.
На четири целине, на шеснаест паноа, осим
основних информација везаних за одржавање

овог великог мировног спектакла, предочене су
и последице измирења великих сила видљивих у
свим сегментима друштва, политици, економији и
култури, а који сежу до данашњих дана.
Упоређивање некадашњих и садашњих прилика
доприноси бољем разумевању историјских
дешавања не само на територији Србије, већ и у
оквиру целе Европе.
Изложба ће моћи да се погледа до 11. октобра,
радним данима од 10 - 13 часова, или за групне
посете по позиву у договорено време (Нада
Грозданић 0628030200)

У САЛИ БИОСКОПА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ЈЕСЕЊА ТУРНЕЈА
ЕВРОПСКОГ ФИЛМА

Захваљујући сарадњи Културног центра
Вршац и ЕУ Инфо центра Београд, прва
станица јесење турнеје 8. Фестивала
европског филма биће Вршац.
У оквиру путујућег Фестивала европског
филма, од 26. септембра до 3. октобра, у сали
биоскопа Културног центра биће приказано
шест филмова европске кинематографије.
Фестивал је отварила португалскофранцуска комедија „Дијамантино“ о
највећој светској фудбалској звезди која
осрамоћена завршава каријеру јер губи
Данас трпимо метаболизам свог
тела да бисмо обарали границе и нове
мете у видео игрицама. Сутра ћемо
и тиме бити незадовољни па ће нам
понудити бесплатни рај, ослобођење
од ограничења које диктира хемија
нашег ума и тела и бесконачну утопијску
слободу убацивања свих садржаја наше
персоналности у сајбер простор.
Пајин Триптихон је права мера наше
људскости. Слике тог призора у овом,
најбољем од свих времена, била би пијаца
без људи, виногради без руку и бескрајна
житна поља као јединствена пустиња у
којој је нестао човек.
Основа наше људскости је хемија а
ми смо људскост хемије која предуго
чека на то да би се управо данас масовно
одустајло од ње.

осећај за лопту.
Програм: Петак 27. септембар БЕЛГИЈСКИ
КРАЉ Петера Бросенса и Џесике Вудворт
(2016), понедељак 30. септембар КРВАВО
МЛЕКО Ибера Шаруела (2017), уторак 1.
октобар СТРАНАЦ У РАЈУ Гвида Хендрикса
(2016), среда 2. октобар ДАЛЕКИ ЛАВЕЖ
ПАСА Симона Леренга Вилмонта (2017),
четвртак 3. октобар ТИШИНА ДРУГИХ
Алмудене Караседо, Роберта Бахара (2018).
Пројекције свих филмова су од 19 сати, а
улаз је бесплатан.

ТРИПТИХОН НАШЕ ЉУДСКОСТИ

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (45)

Нежност, мера и уздржаност Пајиног
триптихона говори о хармонији бића
хемије и света у коме остварују духовност
искуства те исте хемије.
Еволуција је кад хемија добија ноге,
крила, зубе, кад научи да трчи, лети, али
највећа еволуција је грешка, парадокс
талента који разара уравниловку и
сигурност разума и његовог чеда наше
свести. Таленат се улизује попут мачке,
да нас обрлати, да заразимо друге умове
и то је основа прогреса, то је темељ

наше супериорности од које управо
данас тако лако одустајемо предајући
своју сигурност сурогат интелекту и
компјутерским програмима.
И док ти програми еволуирају
милионима пута брже од живог ткива
остајемо спонтано разоружани пред
могућим алтернативама које наслућујемо,
а темељ наших победничких страсти
опстајања јесте у оном првом камичку
уметничког искуства.
Пајин триптихон велича егзистенцију

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

постојања самог, историјски контекст тек
је информација о конкретном искушењу
које треба да преживимо.
Тај епски конфликт, страст баланса
наших потреба и онога што можемо
извући из одређеног доба је универзалан
а детаљи су сценографија и архивирана
искушења која нас често победе или
њима побеђујемо друге. Зато је призор
трпитихона попут епског грчког фриза са
непостојећег Вршачког Пантеона.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Војвођанска привреда под окриљем Привредне коморе
Војводине на Пољопривредном сајму у Бијељини
Привредна
комора
Војводине
(ПКВ), као партнер 18. Међународног
пољопривредног сајма „ИНТЕРАГРО2019“
у Бијељини, Република Српска, чији
је организатор АД „Град“ Бијељина, и
ове године са привредницима из АП
Војводине представила је протеклог
викендавојвођанску привреду.
На Сајму се окупило више од 150
излагача, а на штанду ПКВ представили су
се производња прехрамбених производа
„Мента“, Чока; Задружни савез Војводине;
Туристичка
организација
Војводине;
испред Женске руралне мреже Војводине
Клуб жена „Вредне руке“, Српски Итебеј, УГ
„Подунав“ из Бачког Моноштора, „Удахни
живот“ из Станишића; производња уља и
масти „Ecovital P.Z.T.R“, Бикић до; узгој свиња
„Биоесен“ из Куле; прерада чаја и кафе
„Macval tea“ из Новог Сада; остала прерада
и конзервирање воћа и поврћа „Џемара“
из Крупња; АД „Алева“ из Новог Кнежевца;
Инфо Тим Логистика из Новог Сада;
„Кикиндски млин“ АД из Кикинде; прерада
млека и производња сирева ПГ Радишић –
ФАРМЕР из Чуруга; производња млинских
производа „Mitsides Point“ из Сремске
Митровице.
Сајам је свечано отворио председник
Владе Републике Српске Радован Вишковић,
а присутнима се обратио и председник ПКВ
Бошко Вучуревић и истакао да је наступ
ПКВ на овом сајму једна од заједничких
активности предвиђених Споразумом о
сарадњи, који су 2017. године потписале
ПКВ и Привредна комора Републике
Српске.
„Морам истаћи да смо само у току
ове године заједно са колегама из ПК

Републике Српске, али и уз значајно учешће
Покрајинске владе и Владе Републике
Српске, организовали неколико Пословних
форума и манифестација са којих су
покренуте веома значајне привредне
иницијативе“, рекао је Вучуревић. Додао
је да учешће на оваквим сајамским
манифестацијама има за циљ да допринесе
јачању привредне сарадње и то кроз
умрежавање привредника.
„На тај начин, заједно стварамо амбијент
у којем привредници излагачи, као и
посетиоци сајма, могу брже успоставити
контакте са потенцијалним партнерима из
земље и региона“, нагласио је Вучуревић.
У периоду јануар-јул 2019. године, извоз
Републике Србије у БиХ, износио је скоро
765 милиона евра, што је 3,8 одсто више у
поређењу са истим периодом претходне
године, док је на увозној страни остварено
скоро 340 милиона евра, што представља
повећање од 9,8 одсто у односу на исти
период прошле године. Укупна размена,
за првих седам месеци текуће године
износи 1,1 милијарди евра,што представља

повећање од 5,6 одсто у односу на
реализовану размену у првих седам месеци
2018. године.
Председник ПК Републике Српске
Борко Ђурић истакао је да је сарадња ПК
Републике Српске са ПКВ, у последње
време, на изузетно високом је нивоу.
„То је последица и потписаног Споразума
о сарадњи, али и конкретизације свих наших
активности и договора и доследности
спровођења, учествовања на свим важним
дешавањима, окупљањима привредника,
креирања одређених активности, које су у
функцији и интересу привредника. Све то
даје одређене резултате, асајам у Бијељини
је резултат добре међукоморске сарадње и
оног што коморе раде, осмисле, повезују,
увезују, организују и делују, односно,
једноставно речено, у пуном капацитету у
интересу привреде“, рекао је председник
Ђурић.
Ивана Поповић, оснивач и идејни творац
бренда „Џемара“, као један од излагача на
штанду ПКВ истакла је значај појављивања
на сајму „ИНТЕРАГРО2019“.

„Желела бих да се захвалим ПКВ што нам
је указала част да се појавимо овде. Ми се
налазимо релативно близу границе са БиХ
и добили смо до сада неколико понуда за
маркете да уђемо у мање ланце овде, тако
да је мени изузетно значајно да видим како
реагује локално тржиште, како на укусе,
тако и на цене“, рекла је Ивана Поповић.
Зденка Митић, секретар УГ „Поунав“ из
Бачког Моноштора истакла је да је ово први
пут да се представљају на неком од сајмова
у Републици Српској, односно у БиХ.
„Интересантно је што се представљамо
овде, јер смо у суштини релативно близу.
Оно што ми нудимо и што можемо да
представимо гостима, туристима који
долазе код нас, то је заиста интересантно
и људима који живе овде. Наша прича се
базира на комбинацији културног наслеђа
људи који живе у Бачком Моноштору и
природних лепота Специјалног резервата
природе Горње Подунавље, односно
УНЕСКО резервата биосфера Бачко
Подунавље“, рекла је Зденка Митић.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Изграђено
грађевинско
земљиште Гаврила Принципа 121,
8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног
стамбеног простора 400 м². Тел.
063/8909960.
Купујем гарсоњеру или мањи
једнособан стан. Тел. 061/7239352.
Продајем једнособни стан
44м² код Катедрале, реновирано
купатило, застакљена тераса,
одмах усељив. Тел. 064/3208414
На продају спратна кућа, ул.
Светозара Милетића, близу центра.
Тел. 060/7218959.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина 70 од 72 м². Тел.
064/2582696.
Продајем пола куће, бојлер на
струју нов 80 литара, идропак за
воду исправан „Север“, апарат за
варење „Кончар“, кућа или стан
за одржавање и чување. Тел.
064/1685894.
Приземна кућа комплетно
намештена, велико двориште,
башта на плацу величине 6 ари,
одмах усељива, Лазе Нанчића 54,
Вршац. Тел. 064/6585499.
Мењам двособан комфоран
стан у центру, Стеријина улица, са
централним грејањем, кабловска,
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
и 064/1830312.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/1671519.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе
Цвете бр. 5, кућа је двоспратна,
горњи спрат сређен, доњи
делимично, кућа је квадратуре
по етажи 80 м². Тел. 062/1440065 и
065/8360255.
Мењам двособан стан 59 м² за
кућу, у ул. Стеријиној, централно
грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор.
Тел. 830-701 и 064/1830312.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина, број 70 са гаражом,
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.
Продајем гарсоњерру или
мењам за једнособни стан. Тел.
833-478.
Хитно продајем једнособан
стан (46) у центру, реновиран са
намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у
центру, први спрат, стара градња,
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел.
064/2355436.
Продајем викендицу у Месићу.
Површине 2000 м², идеална за
виноград, баштенска кућица,
прилаз мост, артерска вода, на путу
до Караша. Тел. 064/1324531.
Продајем кућу у Великом
Средишту,
Железничка
158,
са окућницом и баштом. Тел.
062/8041649.
На продају плац (грађевинска
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
На продају кућа у Вардарској
улици бр 17 и кућа на Гудуричком
путу. Хитно са великим плацем. Тел.
064/2355436.
За продају стан од 45 м² преко
пута поште нова радња. Тел. 836096 и 060/3856594
Продајем кућу на веома лепом
месту код Виле брег, постоји
могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/3759459.
На продају кућа (новија спратна
и старија приземна) централно на
плин, ПВЦ, канализација, косовска
48, Вршац. Цена 70.000€ , или
мењам спратну за стан уз доплату.
Тел. 062/1106066
Хитно и повољно на продају кућа

у Великом Средишту са великим
плацем и баштом. Тел. 062/8041649
Кућа на продају ул. Другог
октобра 83. Тел. 2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају
близу центра, Иве Милутиновића
80.Тел. 062/511751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми.
Тел. 062/8232883
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
повољно, новија градња, први
спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/8221696
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/4902207
Продајем
трособан
стан
реновиран, Стеријина 26/6. Тел.
063/8909960
Продајем плац 15 ари и 48
м² са стамбеном кућом од 48
м², Виноградарски пут 6. Тел.
063/8909960
Продајем грађевинско земљиште
са кућом од 400 м² на плацу од 8
ари и 97 м². Тел. 063/8909960
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/8909931 и
063/215854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/4486655
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м², посебно гаража. Тел
064/2805862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан
са
виноградарском
кућицом, има градски водовод. Тел.
060/7401210.
Продајем кућу од 53m² са
помоћним објектима 121m², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/0078668
Продајем плац у потезу
Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/7401210
На продају стан двособан у
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.
Купујем већи стан са лифтом или
кућу чврсте градње, може кућа за
рушење, предност шири центар,
брег. Тел: 064/8795697.
На продају трособан стан Тел.
013/807-767
Купујем стан на Вождовцу,
Београд, у новоградњи. Тел.
064/1374669.
Продајем двособан дворишни
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр.
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413
Продајем кућу са ппоткровљем
на плацу од 670 м² у ул. Јанка
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-2207.
Продајем плац на вршачком
брегу потез „Павлишко брдо“, 60
ари, погодно за виноград, воћњак
и пчеларе. Тел.060/1671519
Врло повољно кућа на продају у
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/8076858.
Хитно продајем дворишну
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин,
центар, прва зона одмах усељива.
Тел. 060/1434422
Кућа на продају у центру Иланџе,
у близини школе, амбуланте.Цена
повољна. Тел. 063/7440598
На продају стан двособан, лифт,
централно грејање, подрум, два
балкона, трофазна струја, паркет
и плочице на Војничком тргу у
Вршцу. Повољно. Тел. 066/5398048
Плац Х.Пинкија 134, 984
м², ширина до улице 17 м,
очишћен, ограђен, комплетна
инфраструктура, Може замена за
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.
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Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије,
повољно, згодно за фризере и
занатлије. Тел. 064/1704999.
Радионица
за
издавање,
аутомеханичар – електричар итд.
Добра локација са паркингом. Тел.
064/1979069.
Новоизграђена кућа са баштом,
може намештена и ненамештена
на дужи временски период у
Потпорњу. Тел. 063/8829782.
Млађем
брачном
пару
потребна празна кућа на чување
и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски
период.062/1577261
Млађи брачни пар тражи старију
особу на чување, негу доживотну
бригу и помоћ за некретнину.
062/1577261
Издајем полунамештен стан,
дворишни, у Змај Јовиној бр 33. Тел.
064/1572948.
Центар гарсоњера за једну, стан
за две особе, намештено, одмах
усељиво, комуналије одвојене,
уговор и депозит обавезан, без
газде. Тел. 060/0411195.
Издајем намештену дворишну
гарсоњеру,
посебан
улаз,
комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520955
Издајем собу самици, посебан
улаз. Тел. 064/1685894
Издајем намештену гарсоњеру
у Новом Саду, ул. Лазе Телечког за
110€ месечно. Тел. 013/805-308.
Издаје се гарсоњера у центру
Вршца, посебан улаз, засебна
струја, плин, има кабловска. Тел:
069/2701066.
Издајем две собе за две девојке,
Иве Милутиновића 18б, клима,
централно грејање, цена 80 евра
без додатних трошкова. Тел:
069/2701066, и 013/834-065.
Издајем гарсоњеру у центру
Вршца, на тргу, поред Комерцијалне
банке. Тел: 062/582616.
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
новија градња, први спрат, тераса.
Повољно. Тел: 063/8221696.
Издајем двособан дворишни стан
на Војничком тргу. Тел: 013/806-235.
Издајем магацин 400 м²у Вршцу
ул. Подвршанска 17, има струју и
воду. Тел. 063/8100154
Издајем намештен двособан
стан за два студента у Београду,
Устаничка улица, код хотела Србија.
Тел. 065/8148571
Издајем дворишну конфорну
гарсоњеру. Тел. 060/1671519
Издајем комплетно сређену
гарсоњеру на Омладинском тргу,
преко од „Миленијума“ , на дужи
период. Тел. 064/3049145 и 832-867.
Издајем двособан стан у центру,
може и као једнособан, 4 спрат,
грејање на плин, погодан за
студенте, ученице и запослене
женске особе. Тел. 063/8909931
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 064/3372368
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и
013/835-354
Поклањам кућу испред Виле
Брег на плацу од 6,5 ари, вода,
струја, канализација, асфалт улица
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.
Стан за издавање једнособан,
комплет
опремљен,
Иве
Милутиновића 94. Тел. 062/8257786
Издајем собу са купатилом
за самицу, засебан улаз. Тел.
013/401210 и 060/7401210
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

РАЗНО

На продају тв пријемник,
француски лежај, двосед, тросед,
фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични
радијатор, тепих, бојлер“Тики“,
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/8696371.
Котао за централно грејање
на гас 24 kw. Продајем повољно,
исправне. Тел. 063/482418 и
013/861-419.
На продају буишилица „Томос“ за
бушење рупа у воћњаку и за лозу.
Тел. 064/3208414.
Продајем чаробну пећ на дрва
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел.
060/3805110
Продајем два фикуса, две
шефлере и два Адама. Тел.
068/5221329.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком.
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“
(кабинет),
компјутерски
сто,
кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/4250200.
Продајем књиге разних издавча
100 комада цена 100 динара комад.
Тел. 061/1338946.
Продајем моторну черупаљку
за пилиће, шурилицу, левкове за
клање, и појилицу за воду велику.
Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за
децу или старије особе. Могуић
сваки договор. Тел. 060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих површина тримером,
као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем
и високом травом са тримером
или
мотокултиватором.
Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу Адриа,
исправну, комплетно опремљену,
регистровану до новембра 2019.
Тел. 064/ 0108921.
Продајем две тепих стазе, израда
„Антре“, са мотивима „Вршца“,
гроздови и натпис „Вршац“, дужина
3 метра и ширине 1,20 метра. Цена
по договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем
електровиљушкар
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.
Продајем дугу крзнену бунду,
мало ношена, очувана са великом
крагном, браон боја бр. 44, цена
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 0242805862.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска пећ
„Алфа“, плинска зидна грејалица,
електрични радијатор, „Тики“
бојлер. Тел. 069/8696371.
Продајем сингер машину, 2
очувана кауча. Тел. 063/8768575.
родајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни.
Тел. 069/8696371.
Продајем
плаву
колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. Тел. 065/2579100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову
(400 €), само уз дозволу, кожну
угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/3858314.
Купујем старе часописе„Булевар“
од 1990 до 2002. године. Тел.
065/8838634.
Продајем масажер за цело
тело лежећи, купљен децембра,
гаранција 2 године, и масажер за
ноге купљен децембру гаранција
2 године. Тел.013/831-560 и
061/6806244.
Продајем виноград и култиватор
56 Тел. 063/7306041.
На продају кауч класичан, добро
очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/2805862.
Продајем мотокултиватор Хонда
6,5 кс, са точковима и новом
фрезом. Генерално сређен. Тел.
060/0330746.
Продајем дечији креветац са
душеком „беби макс“ за дете до 6
година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-

527.
На продају каљава пећ на
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и
063/8909931.
Продајем тример Villager BC 750
CS, бицикл Capriolo Metropolis,
телевизор Sony 70 цм. Тел.
064/5264980.
На продају земља, (4 ланца) два
хектара, у комаду. Преко од белог
моста, код крста. Тел. 061/1738628
и 2830-795.
На продају мешаона за сточну
храну, черупаљка, бојлер за
шурење пилића. Тел. 2830-795 и
061/6975441.
Продајем цртеже за дечију собу
(без рама), димензије 22,9х30,5 .
Тел.064/2286449.
Кошење дворишта, воћњака
тримером и крчење тешко
зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом
тримером и моторном тестером.
Тел. 064/1955269.
Бринула би о старијој особи. Тел.
064/2880347.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов,
таблет, ваздушну пушку... Тел.
064/1955269.
Продајем тример за траву 165 kw,
двотактни, акваријум са прибором
300л и осовину са главчинама са
два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл.
Цена 10.000 дин и још 3 половна
бицикла. Тел. 061/2941161.
Продајем укоричен комплет
часописа „Сам мајстор“ годиште од
76,шиваће машине Багат и Сингер.
Тел. 061/1112821.
Продајем: кауч, витрину, плакар,
сто, столице, Тики бојлер. Тел.
063/287949
На продају угаона гарнитура
врло повољно, Бојлер на струју,
шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/2805881.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел.
066/9520727.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач
и прекрушач Оџаци. Тел.
066/9520727.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/9520727
На продају ауто приколица од
поцинкованг лима, моторна леђна
прскалица. Тел. 062/8804049.
На продају мотокултиватор ИМТ
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто
гаража лимена. Тел. 066/9520727
На продају абрихтер и циркулар
, стаклене тегле 1кг, круњач и
пркрупач Лифам. Тел. 066/9520727.
На продају моторна косачица,
електрична
косилица,
ауто
приколица,
моторна
леђна
прскалица. Тел. 066/9520727
На продају тучани казан и корито
за клање свиња , траклене тегле 1
кг. Тел. 066/9520727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само уз
дозволу.Тел. 066/9520727.
Продајем велика собна врата
(старинска) са стаклом димензија
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел.
061/1125698.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел. 063/257647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам и
поправљам повољно и квалитетно.
Тел. 063/482418 и 013/861-419
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу за
ратарство. Тел. 063/1820521
На продају три капије гвоздене
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна. Тел.
013/404-507
На продају кошнице са пчелама.
Цена по договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у
околини Пландишта, или старије
особе ради становања. Тел.
062/8727204
Повољно продајем етажни котао
на дрва са пумпом и експанзионом
посудом кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа,
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503
Продајем монитор за компјутер,

тв vivax, твvox, сто за телевизор,
стону лампу. Тел. 060/0833293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел.
066/9520727.
Немачки језик, часови у Београду.
Ради се по уџбенику Делфин
(Хубер) или по другом уџбенику.
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200
динара. Тел. 062/1760629
Продајем камен темељац, ручну
справу за садњу купуса, пластично
буре од 200 л. мушки бицикл, два
плуга (једнобразни и двобразни)
Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/1830018
Поклањам женку мешанца
немачког птичара стару 3 године,
стерилисану,
вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/7342609
Купујем ратарску прскалицу.Тел.
063/1820521
Продајем кућице за псе, мачке,
птице, разне жардињере за цвеће,
тендере, металну мрежицу за кош.
Тел. 064/9912221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске
пећи,
прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан боцу
са решоом, плинско електрични
шпорет, корито и казан за топљење
масти. Тел 064/6585499.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и
два колор телевизора екран 55. Тел.
064/1284698.
Каталог Вилерови гоблени у
боји добро очуван, комплетна
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“
, „Пастирска идила“, „Мона Лиза“,
радна свеска за рад, већа количина
конца у разним бојама, сталак за

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:

kuhinja@hotelsrbija.rs

или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.

рад при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел. 830077
Купујем тример за кошење траве.
Тел. 066/8204221
За продају машина за прање
судова Беко (12 особа) исправна,
повољно и две машине за прање
веша у одличном стању, исправне
Тел. 061/3071085.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер вертикалан. Исправно.
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.
Купујем
очувану
кухињу
(горње и доње делове), плакар за
предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606/701622
Продајем
орахове
талпе
природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов
неодпакован, пумпа за воду. Цена
по договору. Тел. 066/411496
На продају регал и кауч. Тел.
066/411496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/1685894
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420665
Продајем вунени тепих 2,50х1,50
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80
цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор,
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи сто,
шиваћу маину. Тел. 069/8696371
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну
величине Л. Тел. 069/8696371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
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Дана 29. септембра 2019. године навршава се се четири године
откако са нама није најбољи супруг, тата и деда на свету

ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у Вршцу,
компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао за позицију
конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку и/или
пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички комплекс Град
Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни рад у Требињу ће трајати
3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и испуне очекивања на пробном
раду, биће примани у радни однос у Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се електронски
на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: Оглас за посао у
„Хелвецији“ - конобар.
060/6607961
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 30-06, 2
обарача, оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел.
064/2717088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран,
алуминијумске
цеви за наводњавање, кавез за
коке носиље за 24 комада. Тел.
064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са
шест столица). Повољно. Тел.
064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/2355436.
На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
Тел. 063/7199076
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.
Продајем полован тример за
кошење траве (Vilager 1250 S),
купљен прошле године у мају
месецу, још увек у гаранцији. Цена
по договору. Тел: 063/8321772.
Продајем бојлер 80л, електрични,
100% исправан. Тел: 063/482418 и
013/861-419.
На продају Тики бојлер 10л, нов.
Тел: 063/482418 и 013/861-419.
Продајем лимунове, више
комада, цена повољна. Тел.
064/1335378.
Продајем мотор ВМ Горење.
064/1335378.
Продајем
земљу
на
белоцркванском путу. 1/3 ланца.
Тел: 013/833478.
Продајем плински бојлер неисправан, дрвени прозор
140х140 дупло стакло, дрвена врата
двокрилна већа за претсобље
са стаклима. Тел: 060/1671519 и
013/401-210.
На продају њива на београдском
путу у правцу Кевериша, површина
90 ари и 15 м2. Тел: 065/6919699 и
068/4063899.
Продајем 60 ари плаца на
вршачком брегу потез павлишко
брдо, погодно за виноград, воћњак
или пчелињак. Тел: 013/401-210 и
060/1671519.
Продајем старински дрвени
умиваоник, полукауч, витрину и
две фотеље, два сегмента дрвеног
регала. Тел: 060/1671519 и 013/401210.
Повољно продајем сачувану
угаону гарнитуру и једну фотељу за
10.000 дин. Тел. 064/3392633.
Продајем мало коришћену
гарнитуру тросед, двосет и фотељу,
чаробну пећ, плинску боцу са
решовом, корито, бренер за свиње,
два казана за топљење масти. Тел.
065/6287260.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде, делимично
застакљено, укупне ширине 3,70
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел.
064/3392633
Продајем женски бицикл, уљани
радијатор за грејање, шиваће
машине, писаћу машину. Повољно.
Тел.064/1685244
Врло повољно нудим комплетан
материјал од две каљаве пећи. Тел.
064/5152245.

Жена 57 год. упознала би самца
човека, домаћина, ситуираног,
доброг, који хоће живот у двоје.
Нека ми се јаве особе од 60 до 70
година. Тел. 061/1347676.
Продајем две та пећи у солидном
стању. Купујем старе ручне и џепне
сатове. Тел. 063/1687471
Продајем сејалицу за жито,
запрежна преправљена за трактор
18 реди. Тел 065/2579100
Продајем
кауч,
дводелну
судоперу, витрину, креденац,
орман, мали прозор 60х60 са
стаклом. Тел. 061/1844316
Продајем кожну канцеларијску
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану
клупу и дечји креветац. Тел.
064/3049145 и 832-867.
Продајем замрзивач, фрижидер,
електричну шиваћу машину. Тел.
827-367.
Продајем половну каду за
купатило стакло –пластика, крем
боје. Тел. 060/1671519 и 013/401201.
Улазна врата од јасена,
застакљена „Словенијалес“ кровни
прозор немачки са рамом Velukx
прозор вакумирано стакло1х 120.
Tel. 061/2188086
Аутомат
за
развијање
интраоралних
рентгенских
снимака
раз.стоматолошки
материјал. Тел. 061/2188086
Издајем казан за печење ракије,
довозим га на вашу адресу. Тел
062/502437
Продајем мотокултиватор ИМТ
506 у одличном стању, приколица,
фреза, шпартач, велики и мали
точкови. Тел. 061/2342612
Продајем соковник Бош нов,
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики
5 и 8 л, високомонтажни по цени
20 €, судопера дводелна ростфрај
само корито, цена 2.000 дин. Тел.
063/1077271.
Купујем дечји креветац. Тел
064/3892738
Купујем аутоседиште за дете до
5 година и подметач за дете до 12
година. Тел. 064/3892738
Продајем апарат за варење,
професионални. Тел. 069/797606
Продајем
две
термоакумулиационе пећи од
седам и пет киловата, фрижидер,
женски бицикл, казан за котао,
котао и карлицу за свињокољ,
шиваћу машину кабинет Багат Ана,
дрвена собна једнокрилна врата
са ракастолом и дрвени дупли
прозор са ракастолом. Тел 834-549.
Купујем аутоседиште до пет
година. Тел. 063/482418
Купујем дечји креветац без
душека, аутоседиште од 5-12
година. Тел. 063/482418.
Продајем собну витрину, кауч,
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну
бакарну прскалицу, отоман, вунене
јоргане, кухињску витрину. Тел.
064/3906276
Пружан услуге пеглања на сат.
Тел. 061/2059900.
Продајем кајле идеалне за
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел.
063/8420246
Хитно продајем креветац са
душеком, дечија колица, дечjу
столицу за храњење, украсне
оградице за креветац. Teл.
060/6262984.i 064/9158835
Продајем двосед браон боје,
плиш, цена 4.000 дин и каду за
купатило стакло-пластика цена

4.000дин.Тел. 060/7401210
Продајем ручни фрижидер
28 л, стаклени балони за ракију,
машину за млевење меса, машину
за млевење ораха, малу машину
за млевење парадајза, пластичну
бурад за ракију. Тел. 064/3906276.
На продају тостер, миксер,
грил, ел.роштиљ равна плпча,
електрична месорезница, све
је ново, фирма Горење. Тел.
0643906276.
Продајем собна врата 2 ком.Тел.
064/2906053
Поклањам
два
мачета.
Тел.064/9174777
Кућа Игманска 36, шпорет Алфа
плам-70 цена 10.000, фрижидер
3.000, плинске пећи по 2.000,
казан за маст фуруна 1.000. Тел.
063/7722120
Продаје се радијатор (ребра)
чланова 13, димензија 98х98
Повољно.Тел. 060/08332936

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2 1988. год.
регистрован до 22.11.2019.Тел.
069/8723809.
На продају трактор ИМТ 560,
врцаљка за мед од три рама, Голф
2, 1989. бензин. 064/1441222 и 013/
807-439.
На продају нисан примера 2.0 д.
год.2000. исправан, нерегистрован.
Тел. 064/1297323.
Југо 55, 93 годиште у возном
стању, мотор и мењач добри,
лимарија солидна, акумулатор
исправан, 4 М+С гуме у добром
стању, ентеријер добар, све браве
раде. Цена 299 €, може договор.
Регистрација истекла у марту.
Може замена за Томос аутоматик
или АПН-6.
Тел. 064/1630118
Продајем Југо 45, 1989. годиште,
у одличном стању, први власник,
регистрован до априла. Цена по
договору. Тел. 064/1286044.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. година
производње 2000. Повољно!
Телефон 064- 84-22-674.
Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште,
на продају, регистрован, гас
атестиран. Цена 400 €, није фиксно.
Тел. 063/482418 и 013/861-419.
На
продају
Мазда
626
регистрована до 06.05.2019. у
добром стању Повољно, цена 550
€. Тел 064/5125724.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006.
годиште, цена са попустом до 13.09.
фиксна 1999,00 € Тел. 062/1175955.
Продајем шкоду фабиу 1.2,
2007, бензин-гас, регистрована
до 04. 2020., атестирана до 04.
2021. прешла 137.000 км. Тел.
063/8548048 после 17 часова.
Продајем Заставу кец, очуван,
нерегистрован, 1989. год, у
возном стању. Тел: 060/3060960 и
060/4002263.
Продајем тјоту Јарис 2003.
годиште. Цена по договору. Тел.
064/2438950.
Т-12 мотор на продају, исправан
у возном стању. Тел. 063/482418 и
013/861-419
Продајем гранд сеник 1,9 дизел,
2005. годиште, еуро4, странац, у
одличном стању. Хитно и повољно.
Тел. 069/797606

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Његови најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син
Златко, унука Лена , унук Иван, снаја Данијела, зет Бранислав,
рођаци и пријатељи.

Дана 1. октобра 2019. године навршава се осам тужних година како је престало да куца
срце нашег сина, оца, супруга и девера

РАНКО ПЕТРОВ
1957 - 2011.

Много туге је у нама а мало речи којима би описали бол који осећамо.
Знао си да те волимо, а да ли знаш колико тугујемо за тобом?
Мајка Милица, отац Жарко, ћерке Јелена и Анђела, син Жарко, супруга Снежана,
братанци Драган и Давид и снаја Јованка.
28. септембра 2019. навршава се шест тужних месеци од смрти нашег вољеног оца и деде

РИСТИЋ ВАСИЛИЈА – ЦИЛЕТА
Вољени наш,
Празнина без тебе је огромна и тешка. Бескрајно недостајеш. Боли сваки дан без
твог присуства. Ти, твоја љубав и осмеси заувек ће остати са нама, у нашим срцима.
Твоји вољени
син Звездан са породицом, ћерка Маја, унука Тара и Горан
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 646, 16 НОВЕМБАР 2007.

У СВЕТУ ПТИЦА И СЛИКА
Након самосталне изложбе у Музеју Војводине у Новом Саду,
поставка од тридесетак цртежа и слика мр Јавора Рашајског, са
мотивима природе и птица, изложена је у вршачком Градском
музеју. Изложбу је отворио реномирани сликар проф. Александар
Луковић, 9. новембра, а о уметничком стваралаштву Рашајског
говорила је Драгана Куручев, историчар уметности, кустос Градског
музеја Вршац, истакавши да различите врсте птица на сликама
Рашајског, слободне, или постављене у касетиране полице (можда
музејске), могу се третирати као оличења најразноврснијих
карактера, људи и судбина, поетизоване у својој персонификацији.
- Јавор Рашајски на особен начин слика свој свет, свет птица,
биља и животиња, у духу поетског реализма, нагласио је Луковић.
Птице за Јавора имају, може се рећи, животни значај. Као научник
их проучава, а као сликар птицама даје изузетно место у својим
радовима, постављајући их у имагинарни простор и сликајући их
суперреалистички.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (191)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXII ОДЕЉАК
1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
Политичке промене. - Банат се утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво
резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну
гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже
јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.

Рашајски је један од ретких орнитолога и сликара анималиста у
српској уметности истакла је у свом остврту на стваралаштво овог
уметника у изложбеном каталогу Даринка Рацков, кустос Музеја
Војводине.
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 646, 16 НОВЕМБАР
2007.

ПРИКАЗ ЖИДОВАРСКОГ БЛАГА
ЕВРОПИ

Филозофски факултет из Београда и вршачки Градски музеј
организовали су тродневни симпозијум археолога из Србије и
суседних земаља: Словеније, Хрватске, Македоније, Бугарске,
Румуније... од 2. до 4. новембра. Њихова научна искуства, исказана
током разговора, односила су се на период протоисторије, пре
доласка Римљана на ове просторе.

Пре почетка научног скупа, који се одржавао у просторијама
Општине Вршац, у Градском музеју била је отворена изложба
експоната археолошког налазишта Жидовар, као и дела ризнице
жидоварског блага, за учеснике симпозијума.
- Изложба је затвореног типа, публика су актери симпозијума, а
у заједничкој намери да у културно-туристичку функцију ставимо
регион Жидовара чиме он добија неку врсту присутности у
туристичкој експлоатацији попут Лепенског вира, напоменуо је мр
Томислав Сухецки, члан Општинског већа задужен за културу.
Према објашњењу др Милоша Јевтића, археолога, после
успешног рада на Жидовару направљена је публикација, али се
појавила потреба да се и ван граница Србије тај материјал прикаже
уживо.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Значајно је јошт, мада се
то није непосредно тицало
врш. срб. православне цркв.
општине, што је вршачка
епархија ове периоде по
простору
и
народности
измењена. Ово се догодило
на основу преговора са
Романима, који су односно
захтева њихових отпочети
г. 1861. Границе
вршачкој
спахији исправљене су по
предогу
српско-народног
конгреса и по највишем
решењу од 8. јулија 1865.
Услед тога потпадоше општине
у провинцијалу јужно од
Брзаве и у српској милицији
вршачкој епархији, источна
половина њена, где су Романи
превлађивали,
припадне
романској
карансебешкој
епархији, која на овај начин
постаде. И једна и друга
епархија у својим новим
границама конституишу се 15.
јулија исте године 1). На основу
ове поделе, вршачка епархија
дели се и данас на пропопијате,
вршачки, белоцрквански и
панчевачки.
И у малој еванђеличкој
општини владало је живо
кретање. 25. јунија посети ову
општину суперинтендант др.
Јосиф Секач. Кад је г. 1864.
установљено за банатски
диштрикт
проповедничко
место,
изабере
први
проповедник Бодицки, Вршац
за седиште, као највеће место
од свију дијаспора општине. Но
г. 1869. проглашена је вршачка
општина
за
самосталну,
изабравши себи капелана у
Мраморку, Јована Панћика,
за пароха и учитеља. Школу
еванђеличке општине поможе
варош са 200 ф. и 7 ½ хвати

дрва.
Г. 1868. прода еванђеличка
црквена општина кућиште
своје за 3050 ф. и купи прватну
кућу на рогљу каналске улице
златне греде за 6500 форината
и преустроји је за богомољу
и парохијски дом. Но како
је ова општина сирота била,
прими за њу варошка општина
дуг од 2500 форината, коју јој
своту варош г. 1881. поклони.

За оправке на цркви купљена
је милостиња у вароши и
на страни. Највећи прилог
утекао је од „женске задруге“
ове црквене општине, (до год.
1876. 500 фор.) и од „друштва
Густафа Адолфа“ (1332 фор.
24н.). 2).
Г. 1867. поникла је овде
секта „Назаренаца“ 3).
За живот и развиће овдашње
јеврејске општине, донесе
ова периода - тако жељено
очекивану
еманципацију,
што је од епохалног значаја.
Г. 1864. проширено је гробље
ове општине са 290 °а затим

1)
„Werschetyer Gebirgsbote“ г. 1865., бр 30.
2)
Списи еванђел. цркв. општине и записници вар.
представништва
3)
„Werschetyer Gebirgsbote“ год. 1867. број 32

је назидана гробарева кућа
4). 28. јануара 1868. одржана
је светковина еманципације.
Служио је др. Мавриције
Хиршфелд, надрабинер из
Темишграда 5).
И на пољу школе појавише
се новине, што је наравно,
према новим политичким
одношајима. У почетку показа
се назадак како на српској тако
и немачкој страни, у толико
што је престала раније периоде
успостављена пофторна школа
(1863), а и похађање редовне
школе показало се слабије. Но
касније стаде школа, особито
женска, према приликама
знатно напредовати.
За
даље
образовање
девојчица које су свршиле
основну школу, наша варош
до сада није ништа учинила.
Маја месеца пак г. 1868. отвори
гђца Марија Кутка, на основу
дозволе уг. Штатхалтерије
(29. марта 1862., бр. 13.793)
свој институт. У овоме заводу
девојчице, покрај обичне
наставе, примале су јошт
значајније
више
женско
васпитање.
Од
предмета
школских
предавана
је
релиђија, српски, мађарски,
немачки језик и штилистика,
географија,
отачаствена
повесница, основи природних
наука, рачун, краснопис и
цртање.
Сем тога јошт је предаван
француски језик и настава
у гласовиру 6). Овај завод,
који јопшт и данас постоји,
посећивале су, особито до
г. 1880. Београђанке. Исте
године подигнута је у Београду
виша женска школа, те је и број
ученица у куткином заводу
опао.

4)
Записник седнице од 3. августа 1864.
5)
„Werschetyer Gebirgsbote“г. 1868. бр. 5
6)
„Werschetyer Gebirgsbote“г. 1862. бр. 20, и записник вар.
представништва од 18. јулија 1862.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 27. септембар 2019.

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

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121

22 ВРШАЧКА КУЛА
Р У КО М Е Т
ПОБЕДА ВРШАЧКЕ МЛАДОСТИ НА ОТВАРАЊУ
СЕЗОНЕ ДРУГЕ ЛИГЕ СЕВЕР

БЕГЕНИШИЋ
ВОДИО
ВРШАЧКЕ
КЛИНЦЕ ДО
ПОБЕДЕ
МЛАДОСТ - РАДНИЧКИ (Ј. ТОМИЋ)
35:31 (16:16)

Центар Миленијум, судије: Јоргић и
Теслић (Нови Сад), седмерци: Младост
7(6), Раднички 7 (6), искључења:
Младост 4, Раднички 8 минута.
МЛАДОСТ: Константинов 5 (5),
Шојић, Вучендић, Бегенишић 10,
Милекић 3, Бабић, Вит, Милосављевић
3, Шпан, Карчаковски, Бранков 4
(2), Велковски 5, Петровић 5, Радак,
Ђурђевић, Живан.
РАДНИЧКИ: Матес, Калапиш 1,
Јањић 1, Радошевић 3, Молнар 6,
Славковић 13, Гломазић 5, Поповић 2,
Авдаловић, Гађан.
Вршачки рукометаши успели су да
дођу до прве победе у новој сезони
Друге лиге север, после неквалитетне,
али узбудљиве борбе, у којој су у
финишу меча успели да сломе отпор
гостију из Јаше Томић. Јунак меча био
је један од најискуснијих првотимаца
Бранислав Бегенишић, који не само што
је био најефикаснији у победничком
тиму, постигао је 10 голова, већ је својом
енергијом и жељом за победом дао
одличан пример млађим саиграчима.
Раднички је био бољи тим у првих 30
минута, водио је са три гола разлике у
22. минуту (10:13), али у наставку није
имао снаге и вештине да предност
сачува. Тренера Младости Бојана Керчуа
може да радује добра игра млађих, пре
свих Константнова, Милосављевића
и голмана Шпана. У наредном колу
Вршчани иду на тешко гостовање у Нови
Сад, екипи Славије.

Резултати 1. кола
Младост - Раднички			
35 : 31
Војвода Степа - Будућност		
30 : 28
Нафтагас - ПИК Пригревица		
21 : 26
ОРК Панчево - Славија		
23 : 29
Далматинац - Металац		
41 : 41
Сомбор - Херцеговац играно у среду
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П А РА ГЛ А Ј Д И Н Г
ОДЈЕЦИ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ПАРАГЛАЈДИНГУ

ВРШАЦ ПОДИГАО ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТАНДАРДЕ

Недавно завршени Светски шампионат у прецизном слетању
параглајдером на циљ потврдио је изузетан организациони
потенцијал Вршца. Спектакл на вршачком брегу протекао је
без и једне замерке од стране Светске параглајдинг асоцијације
а организациони стандарди постављени у Вршцу биће тешко
достижни за све наредне домаћине. Србија није успела да дође до
медаље, али наш репрезентативац Горан Ђурковић истиче да се
четврто место не може третирати као неуспех.
- Иако је Кина у Вршац дошла као актуелни светски првак,
мало нас је изненадила јер је наступила са потпуно измењеним,
нама непознатим тимом. Индонезија постиже стандардно добре
резултате у континуитету на великим такмичењима и њихов
тријумф никако није неочекиван, а најпријатније изненађење
свакако је Колумбија која је освојила бронзану медаљу. Колико ће
конкуренција бити јака видело се одмах после прве серије. После
друге серије били смо на првом месту, али како је такмичење
одмицало пали смо на пето место, па се вратили на треће, на крају
завршили на четвртом. Мислим да је била завршена и десета
летачка серија да би се попели на треће место, али временске
прилике су се поквариле и није нам се дало да завршимо ту серију,
каже Ђурковић.
Српски репрезентативац истиче да је нашој селекцији у
кључним тренуцима недостајало спортске среће.
- Кад год су били летови наших репрезентативаца тад се
мењао смер или јачина ветра. Код осталих репрезентација то
десило на једном или максимално двојици пилота, али кад је наша
репрезентација летела буквално сви су имали проблема са смером
ветра. Тај недостатак спортске среће на крају се одразио падањем
са трећег на четврто место. Сигурно да је ово велико искуство
и наук за нас, надам се да ћемо већ на наредном Европском
првенству показати нашу снагу.
Када је у питању организација, Ваздухопловни савез Србије, а
нарочито вршачки параглајдинг клуб Беркут, који је до најситнијих
детаља врхунски организовао шампионат, заслужују све похвале и
највише оцене.
- Пре свега имали смо јако добро време што је битан део
организације на који не можемо да утичемо. Дакле, ту смо имали
много среће. Сав организациони део на који смо били обавезни

по правилницима Федерације је испоштован. Све репрезентације
учеснице имале су врхунски третман од уласка у нашу земљу,
од аеродрома па до самог смештаја. Сви су били презадовољни
смештајем. Штаб такмичења био је у Вили брег која далеко
надмашује прописане услове за званична лица, од конгресних
сала, канцеларије, штаба такмичења. Други део организације која
подразумева припрему полетишта, слетишта, транспорт пилота, све
је функционисало на завидном нивоу. Кад се завршило такмичење
сви гости и сви пилоти такмичари су били испраћени, затварање је
било на тераси Виле брег, било је лепо време, без кошаве са којом
смо имали проблема дан пре почетка када нам је однела све шаторе.
Цео организациони тим радио је свакодневно. Ваздухопловни
савез Србије, са Жељком Овуком, Светланом Брадић и Бранком
Узуром. У организацији су учествовали и чланови нашег клуба
Беркут: Драгодин Миловановић, Драгомир Милићевић, Нинко и
Драган Кљуковница, Горан Киџин, Марко Чавић.
У сваком случају Вршац очекује висока оцена Светске
параглајдинг асоцијације за организацију Светског шампионата
што ће бити важна референца уколико се у будућности наш
град поново кандидује за домаћинство неког великог светског
такмичења.

Б.Ј.

АТЛ Е Т И К А
НА ПРВЕНСТВУ БАЛКАНА ЗА ВЕТЕРАНЕ У РУМУНИЈИ

ПОДВИГ ИЛИНЧИЋА

Члан АК Атина, проф. Зоран Илинчић, остварио је дупли подвиг
освојивши 2 бронзане медаље са изузетно добрим резултатима на
Балканском шампионату за ветеране одржаном у Букурешту. У трци
на 800 метара освојио је треће место са резултатом од 2:18,92 мин,
први је био Георге Романеску са временом 2:15,01 а други Виктор
Флорин Брату са 2;17,89.
Након само једног дана опоравка Зоран је поновио успех и
освојио бронзану медаљу,овога пута у трци на 1500 метара са
временом 4:53.30 мин, први је био Румун Стефан Оприна 4:50,66
мин, а други и је Бугарин Јордан Димитров са 4.52,87 мин.
Ово је подстрек млађим такмичарима, и доказ да се и у позним
годинама може остати у доброј форми.Одличан рад на припремама
на Чардаку вишеструко се исплатио, јер је и титулу вицешампиона
на Првенству Србије освојио и Марко Младеновски за млађе
пионире, одржаном овог викенда у Крушевцу.

Добра форма ветерана: Зоран Илинчић на победничком постољу
У НЕДЕЉУ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ МЕЂУНАРОДНИ АТЛЕТСКИ МИТИНГ

250 ТАКМИЧАРА НА СЕДМИМ
“АТИНСКИМ ИГРАМА”
У недељу 29. септембра на Градском стадиону, са почетком у

11 часова, одржаће се Међународни атлетски митинг под називом
7. Атинске игре на коме ће учествовати атлетичари из Мађарске,
Румуније (Лугош, Дета, Темишвар), Републике Српске, као и клубови
из Србије (Динамо, Пролетер, Панонија, Тамиш, Краљево, Топ Џамп
Београд, Нови Сад, Смедерево, као и низ других). На атлетској
стази на Градском стадиону наступиће преко 250 такмичара.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
ЖЕЛЕЗНИЧАР ОПРАВДАО УЛОГУ ФАВОРИТА У ВРШЦУ

ЛИДЕРУ ПРИЈАО ГРОЖЂЕБАЛ
ОФК ВРШАЦ - ЖЕЛЕЗНИЧАР (П) 0:2 (0:0)

Панчевцима је пријала грожђебалска атмосфера
у Вршцу, славили су заслужено у јужнобанатском
дербију и наставили победнички низ. Борбену
утакмицу у којој је домаћи тим, стварио предност
у поседу лопте одлучила је инспирација нападача
Панчеваца Ивковића и Трипковића док изабраници
тренера Ненада Мијаиловића хендикепирани
неиграњем првог стрелца Сарајлина и искусног
Белића, имају за чим за жале, јер су могли бар до
бода да је млади Видаков успео да реализује своје
пропуштене прилике. У првом полувремену није
било голова, по једна изгледна прилика на обе
стране, нападач Вршчана Илић одлично је шутирао
главом на центаршут Матеје Ћирке, Панчевци су
узвратили у финишу првог полувремена када је
после шута Ивковића Бељин са гол линије избио
лопту у поље.

ОФК ВРШАЦ - ЖЕЛЕЗНИЧАР (П) 0:2 (0:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 200, судија:
Душан Белић (Зрењанин) 7, стрелци: Ивковић у
46. Трипковић у 74, жути картони: М. Ћирка (ОФК
Вршац)
ОФК ВРШАЦ: Андрејић, В. Благојевић (од 46.
Дестани), А. Ћирка, Б. Благојевић, М. Ћирка (од 74.
Којић), Илић, Обрадовић, Лазевски, Бељин, Видаков,
Станков (од 46. Јанковић).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић,
Аничић, Јовановић, Ивковић (од 65. Милојевић),
Стојановић, Башановић (од 43. Брајовић), Ковачевић,
Трипковић, Илић (од 80. Танасковић).

И даље у горњем дому: Играчи ОФК Вршца на тренингу
У првим секундама другог полувремена
Железничар је повео. Одличну акцију читавог везног
реда на маестралан начин завршио је спретни
Ивковић. После примљеног гола Вршчани су
наставили са иницијативом, али створили су само
једну праву прилику када је Видаков са леве стране
продро у казнени простор и и из повољне позиције
шутирао преко гола. Отпор домаћих коначно је
сломљен у 74. минуту када је Трипковић са 20 метара
из слободног ударца постигао гол какав се ретко
виђа.
У наредном колу Вршчани ће на тешко гостовање
у Пригревицу екипи Братства.
Б. Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНАРИ ОДНЕЛИ ПЛЕН
ОФК ВРШАЦ - РАД 1:4 (0:1)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 6. КОЛО
ОФК Вршац - Железничар 			
Омладинац - Динамо 1945 			
Бечеј 1918 - Козара			
Војводина 1928 - Братство 1946		
Дунав - 1. Мај Рума			
Хајдук 1912 - Раднички (Зр)			
Бачка 1901 - Борац			
Раднички (СМ) - Раднички 1912		

0:2
2:1
3:0
1:0
0:2
0:2
2:1
2:2

1.Железничар
2.Бачка 1901
3.Раднички 1912
4.Раднички (Зр)
5.Братство 1946
6.ОФК Вршац
7.Бечеј 1918
8.1. Мај Рума
9.Борац 		
10.Раднички (СМ)
11.Омладинац
12.Хајдук 1912
13.Козара
14.Динамо 1945
15.Војводина 1928
16.Дунав

18
13
11
11
10
10
9
9
9
8
6
6
5
4
4
3

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

6
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
1
1
1

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

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 6. КОЛО
Долина - Слога (БНС) 			
Стрела - Раднички (К) 			
Спартак 1911 - Хајдучица			
Полет (Ид) - Будућност (А)			
Потпорањ - Раднички (Б) 			
Јединство (В) - Партизан (Г)			
Партизан (У) - Црвена звезда		
Југославија - БАК				

3:0
1:0
3:1
2:1
5:1
5:0
0:0
0:0

1.Јединство (В) 6
2.Стрела
6
3.Потпорањ
6
4.Раднички (К)
6
5.Долина
6
6.Полет (Ид)
6
7.Слога (БНС)
6
8.Партизан (Г)
6
9.Спартак 1911 6
10.Раднички (Б) 6
11.Будућност (А) 6
12.Партизан (У) 6
13.БАК 		
6
14.Југославија
6
15.Црвена звезда 6
16.Хајдучица
6

18
16
15
13
12
10
9
9
8
6
6
5
4
3
2
0

6
5
5
4
4
3
3
3
2
1
2
1
1
0
0
0

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

0
0
1
1
2
2
3
3
2
2
4
3
4
3
4
6

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 5. КОЛО

Пионири ОФК Вршац пружили су подршку Партизану у мечу Лиге Европе против АЗ Алкмара
Градски стадион, судија: Никола Бикић (Зрењанин), Ранђеловић у 78. за Рад
стрелци: Миошко у 59. из пенала за ОФК Вршац,
ОФК ВРШАЦ: радаковић, Тошић, Николић, Дугић
Родловачки у 32, Делибашић у 62. и 89 из пенала, (од 76. Максимовић), Вранић, Нецин (од 66. Шушњар),
Миошко, Главинић, Милићевић, Врањеш, Секулић
(од 46. Грбић).
РАД: Мартиновић, Милић (од 67. Игњатовић),
РЕЗУЛТАТИ МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА ОФК
Звиздић,
Гашић, Ђурђевић, Суботић, Родловачки (од
ВРШАЦ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА
90. Ристић), Димитријевић, Делибашић, Брауновић
(од 90. Ђајић), Ранђеловић (од 88. Козић).
Протеклог викенда и остале млађе такмичарске
Момци из Београда искористили су слаб дан
селекције имале су своје дуеле. Пионири су отишли
изабраника тренера Марина Миока и убедљиво
пут Кикинде где су требали да одиграју утакмицу
дошли до бодова. Вршчани су само у уводним
са домаћим ЖАК-ом. Нажалост домаћа екипа се
минутима показали жељу за победом, али је њихов
ентузијазам спласнуо после промашеног зицера
није скупила и пионири ОФК Вршца добили су
Нецина. Гости су повели преко Родловачког у
утакмицу службеним резултатом 3:0. Омладинци
првом полувремену, да би у наставку меча домаћи
су у Квалитетној лиги Војводине били домаћини
одговорили поготком Миошког из оправдано
Омладинцу из Нових Бановаца и у тешкој утакмици
досуђеног једанаестерца. Ипак, било је то све што
поражени су 1:3. Кадетска екипа је против истог
су домаћи успели да ураде, остатак утакмице у
противника у правој голеади одиграла нерешено
потпуности је припао играчима рада који су до краја
4:4.
остварили заслужени тријумф.

Шевац - Борац (ВС)			
Дунав - Војводина (ЦЦ)			
Банат (И) Партизан (К) 			
Караш (Ј) - Полет 			
Ратар - Караш (К)			
Борац (ВГ) - Вултурул			

2:1
2:1
4:1
1:0
3:1
3:6

1.Шевац
5
2.Дунав
4
3.Банат (И)
4
4.Вултурул
5
5Војводина (ЦЦ) 5
6.Ратар
4
7.Банат (Д)
4
8.Караш (Ј)
4
9.Борац (ВГ)
5
10.Партизан (К) 5
11.Борац (ВС) 5
12.Караш (К)
5
13.Полет
5

13
12
12
10
8
7
6
5
4
4
3
1
0

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

1
0
0
1
2
1
0
2
1
1
0
1
0

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