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ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ВРШАЧКОМ ПЧЕЛАРСТВУ

ДОНАЦИЈА - ДОДАТАК ИСХРАНИ ПЧЕЛА
Влада АП Војводине пружила је подршку развоју
пчеларства на територији Града Вршца донацијом важног
додатка исхрани пчела који ће бити подељен овдашњим
пчеларима.
Слободан Јованов, члан Градског већа задужен за
пољопривреду, указао је на значај ове донације и између
осталог рекао:
- Покрајина је упутила ову значајну донацију Граду
Вршцу, а ми смо је проследили онима којима највише
треба - члановима Друштва пчелара „Вршац“. Зато
позивам све чланове вршачког Друштва пчелара да се
јаве овом удружењу како би им се доделио донирани
препарат који служи као додатак исхрани за пчеле. Он
може да се користи током целе године. Од Покрајине смо
добили 1.100 комада и то је за око 40.000 кошница тако
да ће пчелари то имати да користе наредне две године.
Јованов је подсетио да на територији Града Вршца
има више од 20.500 регистрованих кошница, а према
подацима стручњака број кошница је много већи, јер
има доста пчелара који нису чланови овдашњег Друштва
међу којима је све више младих људи са по стотинну и

Сарадња Покрајинске владе и Града Вршца на добробит вршачких пчелара: Слободан Јованов, члан Градског већа за пољопривреду
више кошница. Према истраживањима, Вршац је град
који по глави становника има највише кошница у Србији.
Томе су свакако допринеле Вршачке планине са флором
богатом медоносним биљкама, као и значајне површине
под сунцокретом и уљаном репицом у вршачком атару.
- Верујемо да има много више кошница, а знамо
да на територији Града Вршца има око 15.000 хектара
под сунцокретом где је кренула пчелиња паша, додаје
Јованов и наглашава да своје пчеле на сунцокретову
пашу довозе и људи са стране.

Пчеларство постаје све развијенија и уноснија
пољопривредна грана у нашем крају што је препознала
вршачка локална самоуправа која, заједно са Друштвом
пчелара „Вршац“, пружа помоћ и подршку овдашњим
пчеларима. Долазак стручњака, различита предавања
и едукације увек су добродошле вршачким пчеларима
како би их што боље упутиле у све проблеме који се
јављају у пчеластву, јер рад и брига око пчела нису ни
мало лак посао, кажу пчелари.
Ј.Е.

ЖЕТВА ХЛЕБНОГ ЗРНА У ЈЕКУ

ПРИНОСИ ИСПОД
ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОСЕКА
Комбајни су се увелико захуктали
скидајући овогодишњи род пшенице са
ораница у вршачком атару. Временске
прилике
нису
баш
обрадовале
пољопривредне произвођаче које не
радује ни овогодишњи принос, а изгледа
ни цена. Стање је нешто боље када је реч
о јечму чија је жетва завршена.
- Принос јечма је нешто бољи од
приноса пшенице, али у суштини није
већи од вишегодишњег просека, истиче
Еуген Баба, саветодавац Пољопривредне
стручне службе „Агрозавод“ Вршац. –
Просечан род јечма је од 5 негде и до 5,5
тона по хектару, док су приноси пшенице
између 4,3 до 5 тона. До сада је скинуто
око 65 одсто површина под пшеницом
и, ако време дозволи, очекујемо да ће
жетва пшенице бити завршена средином
наредне недеље.
Према речима Бабе, под јечмом је
било око 5 одсто од укупних обрадивих
површина у атару на територији Града
Вршца, док је пшеница била засејана на
око 8.000 хектара - 19 одсто.
- Квалитет зрна је задовољавајући,
од 86 па на више, јер су погодовале ове
последње кише које су добро налиле
зрно пшенице, наглашава саветодавац
ПСС „Агрозавод“ Вршац. – Разлог што
су приноси мањи ове године јесте
недостатак падавина у време бокорења,
као и у време сетве. Пшеница је лепо
изгледала у јесен, али недостатак влаге
током зиме, од јануара до априла, узео је
данак. То је учинило да има много мање
биљака по хектару и пшенице и јечма што
се одразило на смањење приноса.
Очекује се да ће цена пшенице бити на
прошлогодишњем нивоу и с обзиром на

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА
НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Временске прилике „скројиле“ слабији род: Еуген
Баба, пољопривредни саветодавац „Агрозавода“
то да су приноси ниски, ратари не могу
бити задовољни. Из тих разлога, већина
пољопривредних произвођача одлучује
се да прода овогодишњи род хлебног
зрна. Пшеница је све непрофитабилнија
ратарска култура тако да су површине
под пшеницом све мање последњих
година, за око 5 одсто, кажу стручњаци.
Према речима саветодавца Бабе,
ускоро креће и жетва уљане репице којом
није посејано ни 50 одсто планираних
површина. Томе су „кумовали“ лоши
услови током јесење сетве, тако да су
неки ратари чак пресејали уљану репицу
у пролеће и засејали другу културу.
Преостала уљана репица је у нешто
бољем стању.
Ј.Е.

Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство,
урбанизам и имобинско-правне послове општине
Алибунар на захтев носиоца пројекта Привредног друштва
ВИП МОБИЛЕ ДОО, БЕОГРАД кога по овлашћењу заступа
ЛАБИНГ д.о.о БЕОГРАД спровело је поступак за одлучивање
о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат
радио-базне станице мобилне телефоније ‘’BA1288_01 PA
_Николинци’’, Алибунар Привредног друштва ВИП МОБИЛЕ
ДОО, БЕОГРАД.
У спроведеном поступку донето је решење да за
предметну пројекат није потребна процена утицаја на
животну средину и утвђене су мере заштите.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта, као и достављање мишљења се може извршити
у просторијама и на адресу Одељења за инспекцијске
послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско правне
послове Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе
бр. 4, Алибунар, у року од 10 дана од дана пријема, односно
истицања обавештења, сваког радног дана од 10.00 до 13.00
часова, при чему се достављање евентуалних мишљења
може извршити непосредно на писарници општине
Алибунар, сваког радног дана у периоду радног времена,
односно путем поште.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВРШАЧКОГ СУБНОР-А ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА

ЧУВАЊЕ УСПОМЕНЕ НА БОРЦЕ ЗА СЛОБОДУ
Другог светског рата да данас.
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР
Града Вршца, подсетио је да СУБНОР Србије
има око 130.000 чланова који се залажу
за слободоумне и антифашистичке идеје,
чувајући од заборава значајне историјске
личности и тренутке заслужне за слободу коју
данас имамо.
- Ми чувамо успомену на борце, на
слободу, која је од недавно постављена на три
ослонца: на Први светски рат, Други светски
рат и на одбрану домовине 1999. године,
рекао је Ђорђевић обраћајући се присутнима.
– Свим борцима, који су своје животе дали за
слободу од Балканских ратова па до 1999.
године, клањамо се са дубоким пијететом и
захвалношћу.
У име Града Вршца на страдалнике са
наших простора, који су пали за слободу
отаџбине, указао је и члан Градског већа
Драган Ступар:
- Много је наших суграђана који су
се, на самом почетку, прикључили, али и
први
започели
народноослободилачку
борбу. Данас су овде и неки од вас који су
учествовали у крајњим операцијама. Многи су
изгубили своје родитеље, најближе, а српски
народ је био један од најстрадалнијих народа
у том рату рачунајући све борце и велики број
нејачи која је завршила по логорима.
Мевлудин Плавшић, председник Удружења
бораца ратова деведесетих година, нагласио

Фото: А. Путник

СУБНОР
Вршац
је,
заједно
са
представницима локалне власти, вршачких
удружења и грађанима, обележио Дан борца,
4. јул, приредивши мали час историје у Руском
парку, испред споменика Жарку Зрењанину.
Присутни су положили венце на споменик
и поклонили се сенима свих бораца палим
у ратним сукобима на овим просторима од

је да су овакве свечаности и сећања на жртве
потврда да је Вршац мултиетнички град који
има разумевања за све своје суграђане и
додао:
- Драго ми је што настављамо традицију,
јер ако не заборављамо борце из Другог
светског рата, неће бити заборављени ни
борци из ратова деведесетих година.

Након полагања венаца, Плавшић је уручио
Косовску споменицу за храброст и жртву
у ратовима деведесетих година додељену
постхумно Емилу Пеливану. Признање је
примила његова супруга Нада Пеливан.
Косовска медаља за храброст додељена је
дванаесторици старешина Гарнизона Вршац.
Ј.Е.

БЕЗ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ О ПОЛИЦИЈСКОМ ЧАСУ

ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ И ДАЉЕ АКТУЕЛНЕ

Према
званичним
подацима,
у
Републици Србији је до 8. јула 2020.
године у 15 часова регистровано укупно
17.376 потврђених случајева COVID 19. Од
последњег извештаја тестирани су узорци
8.567 особа од којих је 357 позитивно.
Укупан број активних случајева у овом
тренутку је 3.173, а на респираторима је
тренутно 118 особа.
Коначна одлука о увођењу полицијског
часа током викенда и осталим ванредним
мерама није донета до затварања овог
броја Вршачке куле (8. јул). На снази остају
све претходне мере и препоруке које се
тичу ношења заштитних маски, употребе
средстава за дезинфекцију и појачане
хигијене руку.
Извор: covid19.rs

У КОВИД АМБУЛАНТУ У
ВРШЦУ САМО СА ИЗРАЖЕНИМ
СИМПТОМИМА

„Град Вршац спроводи све мере које
је Влада Републике Србије усвојила, а
које имају за циљ заштиту становништва
од корона вируса – SARS-CoV-2. Прате се
упутства надлежних органа.

неопходни прегледи и дијагностика. Након
комплетне тријаже, уколико је потребно
даље болничко лечење, лекари из Ковид
амбуланте упућују пацијенте у општу
болницу.
Пацијенти са респираторним тегобама
који имају лакшу клиничку слику и благе
симптоме болести, потребно је да остану
кући у самоизолацији. Препоручује се унос
цинка, витамина Ц и витамина Д, уз обилно
узимање течности и хигијенски режим
живота.
У самоизолацију од 14 дана, треба да
иду и особе које су биле у контакту са
оболелима од Ковид 19 инфекције.
Препорука је ношење заштитних
маски у затвореном простору и употреба
дезинфекционих средстава као и свих
мера личне хигијене, нагласила је Данијела
Туркоање, председник Савета за здравље.

Епидемиолошка ситуација у Вршцу је за
сада стабилна.
Према најновијим препорукама а
да би се избегле непотребне гужве, у
Ковид амбуланту треба да се јаве само
особе које имају изражене симптоме –
високу температуру и учестали кашаљ, уз
отежано дисање. Тамо ће се обавити сви

ОГРАНИЧЕНО РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Радно време свих угоститељских објеката на територији Града Вршца ОГРАНИЧАВА
СЕ ОД 6 – 23 часа, сваког дана. Ова Одлука ступила је на снагу даном доношења, а
примењује се од 4. јула 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРЕТИРАЊУ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА

„Обавештавамо јавност да ће се,
у петак, дана 10. јула 2020. године, од
19до 22 часа, обавити акција сузбијања
одраслих форми комараца, уређајима
из авиона, на површини која обухвата
територију града Вршца и насељених
места: Павлиш, Влајковац, Уљма, Месић,
Куштиљ, Војводинци, Стража и приобаље
реке Караш од Куштиља до Страже,
Третман
ће
бити
изведен
инсектицидом
NEOPIROX
LAMBDA
2.0, уређајима из ваздуха у извођењу
“ЕКОСАН-ПЛУС“ д.о.о. Београд и
Привредном авијацијом Вршац.
С обзиром да је препарат токсичан
за пчеле, упозоравају се пчелари да

предузму неопходне мере ради заштите
истих.
Истог дана од 19,00 до 23,00 часова,
обавиће се акција сузбијања одраслих
форми комараца, уређајима са земље,
на површини од 2475 ха, која обухвата
град и сва насељена места на територији
Града Вршца.
Третман ће бити изведен од
стране “ЕКОСАН-ПЛУС“ д.о.о. Београд,
коришћењем биоцидног препарата
AQUA K-OTHRINE, прскањем из УЛВ
уређаја у складу са у решењем надлежног
органа, којим се одобрава употреба и
коришћење средства за третирање

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
АТРАКТИВНЕ ПТИЦЕ ИЗАЗИВАЈУ ДИВЉЕЊЕ

ФЛАМИНГОСИ ,

ОМИЉЕНИ ГРЧКИ „ТУРИСТИ”
Поглед на јато фламингоса које се одмара у мочварном
подручју Агиос Мамас на Халкидикију, током свог
миграционог пута ка топлијим подручјима, изазива
дивљење.
Стручњаци кажу да ове водене птице неће мигрирати
све док време не постане лоше, па кад је зима блага
понекад уопште не заврше селидбу. Фламингоси се селе
у потрази за најбољим храном и местом за гнездо а један
пар ових моћних летача годишње леже само једно јаје.
Влажно земљиште Агиос Мамас нуди им добро место за
одмор пре него што наставе пут до Ирана или Индије. То је
разлог што се овде одмарају, а како ствари тренутно стоје
чини се да они и не би да продуже даље. Мочваре, чији део
залази у море, између места Агиос Мамас и Потидеа, су
јединствене лагуне које су као такве заштићено подручје
мреже Натура 2000. Локално становништво жели да
прогласи ово подручје за национални парк природе, не
кријући да су им фламингоси драги туристи.
Извор: Политика

АФРИКА СУОЧЕНА СА ПОТЕНЦИЈАЛНОМ ЕКОЛОШКОМ КАТАСТРОФОМ

СТОТИНЕ СЛОНОВА МИСТЕРИОЗНО УГИНУЛО У БОЦВАНИ
У северној Боцвани, последњих неколико
месеци, мистериозно је угинуло неколико
стотина слонова. Узорци које су владини
службеници узели од угинулих животиња тек
треба да осветле узрок смрти.
Прве пријаве угинулих слонова биле су у
марту 2020. Доктор Нил Мекен рекао је за Би-БиСи да су његове колеге у овој афричкој земљи
од почетка маја пронашле више од 350 лешева
слонова у делти реке Окаванго. Број угинулих
животиња у међувремену се повећао на
отприлике 400 слонова оба пола и свих узраста,
наводи портал „Африка географи”.
Нико не зна зашто животиње умиру, а на
лабораторијске анализе чекаће се још неколико
недеља, саопштиле су власти у Боцвани.
Запажено је да се већина лешева налази у
близини села Серонга, на северним ободима
делте Окаванго. Разлог за толико угинулих
животиња није криволов, кљове су остале
нетакнуте. Неки слонови су угинули у усправном
положају, што наводи на закључак да је смрт

наступила тренутно. У близини водотока
виђено је 70 одсто лешева. Извештаја о сличним
смртним случајевима није било у Намибији, на
малој удаљености.
Примећено је да су живи слонови у близини
извора воде дезоријентисани. Један је виђен
како лута у круговима. На овом подручју није
виђена ниједна друга угинула животиња и, што
је такође чудно, лешинари нису прилазили
угинулим слоновима.
Боцвана је дом за трећину слонова који живе
у Африци. Слонова је све мање. Доктор Мекен из
добротворне организације „National Park Rescue”,
са седиштем у Великој Британији, каже за Би-БиСи да је проблем у Боцвани први пут пријављен
почеком маја, када су његове колеге обишле
речну делту авионом.
„Пронашли су 169 лешева за три сата”, каже
Мекен. „То је стравично велики број за тако мало
времена”.
Мекен додаје да је истрага, спроведена месец
дана касније, показала да лешева има далеко

НАУЧНИЦИ ЗАБРИНУТИ ЗБОГ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
„

више. „Никада до сада нисмо имали случај да
толики број слонова умре одједном, а да се не
ради о суши”, истиче Мекен.
Научници не одбацују могућност да се ради
о тровању или болести али без утврђивања
узрока, немогуће је проценити да ли постоји

РЕКОРДНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ У СИБИРУ

Температуре на сибирском
Арктику достигле су рекордне
просеке у јуну, а на неким областима
се бележи пораст од чак 10 степени
Целзијуса, према подацима ЕУ.
Научници кажу да су таквим
температурама
допринели
и пожари у региону, што
је
резултирало
до
сада
незабележеним
процењеним
испуштањем 59 милиона тона
угљен -диоксида, преноси Би-БиСи.
Топло летње време није реткост
у Арктичком кругу, али последњих

месеци бележе се ненормално
високе температуре. Сматра се да
се Арктик загрева двоструко брже
од глобалног просека.
У сибирском граду Верхојанску,
20. јуна температура је достигла
максимум од 38 степени, односно
за 18 више од просечне максималне
дневне температуре у том месецу.
Подаци, ипак, још увек нису
званично потврђени, подсећа БиБи-Си, а преноси Танјуг.
Извор: Политика

ризик да болест пређе на људе, нарочито ако је
узрочник у води или земљишту.
„Ово је катастрофа за животну средину, али
је такође потенцијална претња јавном здрављу”,
додаје доктор.
Извор: Политика
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ДРАГАН ЧЕЈИЋ, ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ПЧЕЛАРА„ВРШАЦ“, НЕКАДАШЊИ РУКОМЕТАШ ВРШАЧКЕ„МЛАДОСТИ“:

МЕД, ПРОПОЛИС, МАТИЧНИ
МЛЕЧ - ТО СУ БОЖЈИ ДАРОВИ!

Драган Чејић је већ 3 године председник Друштва
пчелара „Вршац“. У пчеларство је кренуо случајно,
каже, када му је кум Стеван Таталовић поклонио
кошницу. Иначе, Вршчанима старијих генерације
Чејић је познат као изузетан рукометаш, голгетер,
леви бек овдашњег РК „Младост“. Имао је дуг и
успешан спортски стаж, био је активан рукометаш
до 34. године. Сада је у пензији и доста времена
проводи негујући своје пчеле.

професионалац и хобиста мора да
води рачуна да му пчеле буду здраве,
то је под број један. Затим, мора да
обезбеди адекватну пашу за пчеле,
морају да се селе да би имале добру
храну. Оне не могу да опстану без
меда и полена, кад тога нема, мора
да се прихрањују шећером, као
што се сад десило после багремове
паше кад је месец и нешто дана било
кише, многима су пчеле угинуле ако

Од када сте на челу вршачког
пчеларског друштва?
- Друштво пчелара „Вршац“ има
дугогодишњу традицију. Ја сам
последње 3 године председник
Друштва. Наследио сам Живу
Ђуричина, који је, нажалост, преминуо.
Преминуо нам је и претходни
председник Новица Алмажан који
је и започео нову еру вршачког
пчеларског друштва. Он је Друштво
поново ставио на ноге тих сада већ
давних осамдесетих година. Имали
смо и до 140 чланова, данас нас је 100,
а верујем да ће нас бити још (корона
нас је успорила).
Има ли много пчелара у Вршцу?
- Према неким незваничним
подацима, прошле године је у Вршцу
било регистровано више од 20.500
кошница, од тога у самом граду
преко 12.000. То су регистроване
кошнице, а има сигурно још много
нерегистрованих. Има доста младих
пчелара који нису чланови Друштва,
неки имају по 100-200 кошница.
Верујем да има преко 25.000 кошница
на територији Града Вршца. То је јако
лепа цифра. Имамо информацију
од проф. Станимировића да Вршац
има највећи број кошница по глави
становника у Србији. То је добро,
драго ми је што се велики број младих
људи интересује за пчеле и почиње да
се бави пчеларством.
Које су све активности Друштва
пчелара „Вршац“?
- Ми смо доста добро
организовани. Мада, увек може и
боље, али све тражи одређене услове.
Добили смо да користимо просторије
Месне заједнице „Жива Јовановић“,
код Мале цркве. Ту се окупљамо сваког
уторка у 19 сати већ годинама. Сад нас
је коронавирус мало пореметио, као
и све остало. На састанцима причамо
о актуелним темама, добијамо
информације кад ће и како да се
врши третирање комараца и о томе
обавештавамо пчеларе. Зими када
нема посла код пчела, организујемо
разна предавања, вршимо едукацију
пчелара, долазе нам еминентни
стручњаци.
Да ли сте организовани када је

их нису прихрањивали. Слично је и
током зиме. Без 20 и нешто кг меда у
кошници, пчела не може да презими.
Важно је и да се пчеле очисте од
паразита. Седамдесетих година
појавила се Вароа Јакобсони, пчелиња
крпељ. Дошла је из Азије и проширила

реч о пласману меда, о тржишту?
- Нисмо баш организовани.
Не вршимо продају меда преко
Друштва. Већина пчелара, посебно
они са великим бројем кошница (а
имамо их и са по 400, 500 чак и 800
кошница), мед продају на велико
разним дистрибутерима, накупцима.
Пчеларски савез Србије смогао је
снаге, направљен је погон у Рачи,
који је надавно отворен у присуству
представника Владе, а и ми смо
организовано ишли на свечаност.
Погон ће моћи да откупљује мед на
велико, на бурад, а откуп ће се вршити
преко пчеларских друштава, тако
ћемо постићи бољу цену за наш мед.
Од када се бавите пчеларством?
Шта је било пресудно?
- Ја сам у пчеларству од 1988.
Помагао сам мом куму Стеви
Таталовићу да сели пчеле, пчелињак је
наследио од свог деде из Пландишта.
Стева ми је дао једну кошницу и тако
је све кренуло. Могао сам да имам и
много више, али задржао сам се на 50
кошница. Толико могу да опслужим.
Како треба да се понаша један
добар пчелар? Како да брине о
својим пчелама?
- Пчеларство може да буде
хоби, а може и професија. Али, и

се по целом свету, нема је једино на
Новом Зеланду и Аустралији, тамо
се спроводе строге мере. Користе се
разна средства да се Вароа уништи, од
1. августа до средине септембра, ако
се то не уради, пчела је готова.
Кажу да су пчеле све више
угрожене. Зашто?
- Пчелу много тога угрожава. Ту
су разне болести, америчка трулеж
пчелињег легла, вароа, нозема апис
- гљивично обољење, пчелари је
зову кречно легло... Човек угрожава
све, па и пчеле. Прскају се разне
културе у самом цвету. Много пута
сам био сведок да земљорадници
прскалицама улазе у поља репице док
је у пуном цвету, прскају, униште нам
пчелу и сав онај наш труд од августа
до пролећа је био узалудан. Свесни

смо да пољопривредници морају да
третирају да би спасили принос, али
мора да буде сарадње међу нама,
да нас обавесте кад ће да прскају да
ми затворимо пчеле. Тако је раније
и било док су сејали комбинати,
обавештавали су нас на време и није
било никаквих последица. Морамо
да нађемо неку комуникацију, држава
би требало у томе да помогне, јер ако
тога не буде, бојим се да ће доћи црни
дани за пчеле и пчеларство.
Колико су пчеле и њихови
производи благодетни за човека?
- Нема ништа боље за човеков
организам од меда и пчелињих
производа. Мед, прополис, поленов
прах, матична млеч - то је Божји дар!
Матичну млеч скупља врло мало
пчелара, то није тако једноставно и
она је веома скупа, плаћао сам 10 евра
за 10 грама.
Колико пчеларство може да
буде профитабилно?
- Све зависи од времена. И ми
гледамо у небо као и земљорадници.

Ако је година кишна, нема ничега.
Прошла година је била лоша, и ова
је кренула доста лоше, није било
много багремовог меда. Многи људи
заборављају колико је труда, рада и
средстава потребно уложити да би се
дошло до меда. Купац, нажалост, види
само ту цену од 600 динара за кг меда.
У продавницама има разних цена
меда, продаје се и по 300 динара и по
пијацама.
Како препознати прави мед?
Кажу да није добар мед који се
ушећери?
- Јако тешко и зато саветујем
људима да мед купују од својих
комшија пчелара, јер то је сигурно
прави мед. Гарантујем за чланове
Друштва пчелара „Вршац“ да
производе само прави мед, јер
немам ни једну информацију да је то
другачије.
Није тачно да није прави мед онај
који се ушећери. Природно својство
меда је да се, како наш народ каже,
ушећери, да се кристализује. Неки
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мед кристалише брже, неки спорије,
зависи од састава. Ако неко не воли
ушећерени мед, може да га истопи,
али јако пажљиво како би сачувао
сва његова лековита својства. Узме
се посуда са водом, у њу стави још
једна шерпа са водом и тек онда
тегла ушећереног меда. Максимална
температура треба да буде 45 степени.
Не сме никако да прокључа, јер се
тада униште лековита својства меда.
Каква сећања носите из
детињства?
- Моја животна прича почиње
давне 1956. Рођен сам у Вршцу.
Живели смо 2 године у Павлишу, и
мој отац Миливој Чејић, као и сви
Чејићи из околине Вршца, потиче из
Павлиша. Мајка ми је Вршчанка Савета
Бугаринов. Преселили смо се у Вршац,
1958, где су родитељи сазидали кућу,
у Гундулићевој улици, где и сада
живим са својом породицом. Отац
ми је био познати вршачки месар. До
пензије је био пословођа у „Банатовој“
продавници у Улици Вука Караџића
(сада преко од Бахуса). И мајка је
почела да ради у месари и стекла
је услове за пензију. Имам сестру
Драгицу, рођена је 1945. Живи већ
дуго у Немачкој, има своју породицу.
Имао сам дивно детињство. Близу
нам је био Месић, нисмо излазили
из њега. Зими смо играли хокеј, лети
хватали рибе. Знали смо у којој башти
стижу прве јагоде, малине... Имао сам
добро друштво, мој садашњи кум
Александар Ћирић - Ћира бравар,
нераздвојни смо и дан данас. Били
су ту и Александар Ананијев, Гаја
Јованов... Верали смо се по дрвећу
у околним парковима, свако је имао
своју грану, знало се ко где седи.
Са 10 година учланио сам се у
Извиђачки одред „Славко Мунћан

Сава“. Били су ту Ђока Гуга, Саша
Гуга, чика Славко Гуга је био економ,
старешина нам је био Милорад Славуј,
официр у пензији, диван човек. Ишли
смо на логоровања, спавали под
шаторима, било је дивно. Пожелео
бих такво детињство нашој деци,

али сад се, нажалост, не може без
компјутера, мобилних телефона. Ми
то ништа нисмо имали, а било нам је
лепо. Ми смо јурили за лоптом.
Био сам на радној акцији ОРА
„Морава“ 1972. и на извиђачкој радној
акцији „Оток младости“у Бригади
„Братсво јединство“ у којој је било
по 5 учесника из сваке Републике и
Покрајине Југославије. На обе акције
сам заслужио ударничке значке.
Били сте познати вршачки
рукометаш. Када сте почели да
тренирате рукомет?
- Израстао сам био за своје године
па сам се бавио и кошарком. Можда
сам погрешио што нисам отишао
у кошарку са својих 196 цм, али
определио сам се за рукомет. Ишао
сам у ОШ „Вук Караџић“, професор

физичког био ми је Атанас Настовски
- Танас. У то време, свака школа је
форсирала неки спорт, проф. Танас
је форсирао рукомет и гимнастику.
Био сам један од најбољих у школској
рукометној екипи. Прилично касно
сам почео активно да се бавим
рукометом, са 16-17 година. И то је
трајало до моје 34. године када сам
се, нажалост, повредио и морао да
прекинем. Последњу утакмицу играо
сам 1990, против Црвене звезде из
Мокрина. Играо сам левог бека. Био
сам голгетер. Имали смо јако добру
екипу.
Која је била екипа из златних
времена вршачког рукомета?
- По мени, најбоља екипа вршачког
Рукометног клуба „Младост“ била
је кад су играли Тимић и Ћирковић
из Банатског Карловца, Браца
Милићевић,
Ђока
Ђорђевић,
Миша Каракаш, Циле Вуков, Жаре
Огризовић, Жика Симић, моји кумови

Стева Таталовић и Миломир Инђић,
чувени голман Милан Стојшић, и ја...
можда сам неког изоставио?! Дуги

- Да, ми смо играли бетон лигу. Не
знам чији су интереси превладали да
се у Вршцу не направи хала где може
да се игра рукомет. Кад се правила
хала у Хемијској школи, могло је то
да се уради, да се прошири за који
метар, било је простора, није хол
морао да буде тако велики. Тада су
се форсирали кошарка и одбојка,
можда је неко то и намерно урадио,
не знам. Могло је ту да буде места и
за рукометаше, али некоме је изгледа
одговарало да не буде тако. Рукомет,
нажалост, није прошао у Вршцу.
У којим школама сте стицали
образовање? Где сте били
запослени?
- После ОШ „Вук Караџић“,
завршио сам машинбраварски занат
у Школи „Никола Тесла“, 1974. Одмах
сам отишао у војску. Био сам 18
месеци у ратној морнарици, служио
сам на подморници 821 Херој,
командант ми је био Милан Јованов
из Зрењанина. На подморницу су
ишли само добровољци, тако сам ја,
са својих скоро 2 м висине, служио
у подморници. Хтео сам да идем у
рониоце, а вероватно нису имали
одело моје дужине?!
После војске сам почео да радим
у вршачкој кексари, на одржавању
машина, као механичар. Био сам тамо
3 године, после тога сам исто радио
10 година у Пивари, а последњих 28
година провео сам у Хемофарму, као
механичар на одржавању машина за
производњу ампула. У пензији сам
годину и по дана. После 41,5 година
стажа и 62,5 година живота.

низ година тренер нам је био Жаре
Огризовић кад је престао активно
да игра. Мени су тренери били и Воја
Папић, Бранимир Николић, Богдан
Милошев (мајсторски кандидат у
шаху). Зоран Изела, који је сад у
Немачкој, је био страшан играч, затим
Драган и Тибор Туркан, Стеван Марић,
Бане Јосимов, било је ту јако пуно
добрих играча.
Вршац је имао добру рукометну
екипу, како то да се, до Миленијума,
није изградила сала где би клуб
могао да тренира и игра и зими?

vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898
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Кад сте основали своју
породицу?
- Моју супругу Драгану (девојачко
Соларевић) упознао сам још док је
ишла у вршачку гимназију, давне 1975.
Била је то велика љубав која траје и
данас. Венчали смо се 1981. Драгана
је дипломирани правник. Имамо
двоје дивне деце: сина Милана (1982)
и ћерку Миљану (1985). Миљана је

завршила економију у Америци, има
своју породицу. Зет Јован Суботић
(Србин из Херцег Новог) је завршио
политичке науке, такође у Америци.
Миљана и Јован имају двоје деце двојицу синова: Јакова (4 године) и
Новака који има годину и по дана.
Живе у Херцег Новом.
- Син Милан живи у Београду.
Ради у ИТ сектору, завршио је БК
факултет. Ожењен је Вршчанком
Миланом Косановић, завршила је
Пољопривредни факултет, ради у
француској установи која издаје
сертификате за здраву храну. Имају
сина Максима.
Шта је у животу важно? Да ли сте
задовољни својим животом?
- Јесам. Не кажем да можда није
могло да буде и боље, али кроз шта
смо све прошли од деведесетих
па на овамо?! Најважније је имати
разумевања, имати доброг брачног
друга, слогу у породици... Можда би
то могла да буде порука младима
да негују своју породицу, чувају свој
брак, слогу...
Јованка Ерски
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. јул 2020.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ЖИВОТ ДРАМАТИЧНИЈИ ОД КРИМИЋА

„АУТОБИОГРАФИЈА“ АГАТЕ КРИСТИ
„Захваљујући књизи „Аутобиографија“,
коначно смо добили потврду онога што смо
дуго слутили – живот Агате Кристи био је
узбудљивији и драматичнији од било којег
кримића.
Када је умрла 12.
јануара 1976, Агата Кристи
је у свету била позната као
краљица кримића, али њен
приватни живот за све је
био мистерија. Неколико
година је у тајности писала
аутобиографију, а када
је после њене смрти она
објављена, милиони њених
обожавалаца су се сложили
– то је била њена најбоља
прича!
Откривајући нам сећања
на рано детињство крајем
19. века, два брака и два
светска рата, на археолошка
истраживањима
са
другим супругом Максом
Малованом и бројне друге
узбудљиве догађаје који
су утицали на Агатино
писање, ова књига открива
истинску генијалност и легендарни успех
ове књижевне иконе чија машта и дан-данас
очарава читаоце.
Агата Кристи је најобјављиванија
ауторка свих времена. Једино Библија и
Шекспир премашују укупни тираж њених

дела. Продато их је милијарду на енглеском
језику и још милијарду у преводу на стотину
других језика. Написала је 80 детективских
романа и збирки прича, 19 позоришних
комада, 2 мемоарска дела
и 6 љубавних романа
под псеудонимом Мери
Вестмакот.
У
писању
детективске прозе први
пут се окушала док је за
време Првог светског
рата радила у једном
болничком диспанзеру. Већ
у свом првенцу „Тајанствени
догађај“ у Стајлсу створила
је сада легендарног Херкула
Поароа. Потом је у роману
„Убиство у парохијском
дому“, објављеном 1930,
увела међу читалаштвом
госпођицу Џејн Марпл.
Од осталих ликова који се
појављују у више њених
романа ту су Томи и Мрвица
Бересфорд,
приватни
детектив Паркер Пајн и
детективи Скотланд јарда
виши инспектор Батл и
инспектор Џап.
„Аутобиографију“ Агате Кристи можете
пронаћи у свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари www.
delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

ИСТОРИЈСКИ РОМАН О УСПОНУ И ПАДУ ВЛАСТЕЛИНСКЕ ПОРОДИЦЕ

„ПЛАМЕН СВЕЋЕ“ МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА

Пред читаоце стиже породична сага
„Пламен свеће“ Милана Јовановића, која
нас враћа у доба витештва и племенитости.
Ово је роман о успону и паду властелинске
породице Тољеновић, зачињен романсом
и интригама, како домаћим тако и
међународним. Смештен је у историјске
оквире Србије тринаестог
века, у доба владавине
краљева
Милутина
и
Драгутина.
Живот
многобројне
породице
Тољеновић,
растрзане неслогом и
сплеткама, сасвим ће се
променити када њени
одрасли мушки чланови
оду у војни поход. Своје
поседе и двор у Белој Цркви
препустиће
недовољно
стасалом Угљеши, најмлађем
Тољеновићу, који ће се наћи
пред бројим искушењима и
тешким одлукама. Показаће
да је довољно зрео и мудар,
а добар глас о њему стићи
ће до самог двора.
Истовремено,
у
удаљеном граду Сирмионеу,
на обалама језера Гарда,
млада племкиња Франка
смишља
смео
план.
Употребиће сву своју домишљатост да
избегне уговорени брак и дође у Србију.
„’Пламен свеће’ је мој јубиларни, десети
роман, те ми је стога посебно драго да ће се
појавити у издању Лагуне, већ другу деценију
најприсутнијег и најугледнијег издавача
савремене књижевности у Србији, а рекао бих
и на целом Балкану“, рекао је аутор поводом
изласка књиге. „Радња романа се одиграва
у оквирима средњевековне Србије и прати
успон многобројне, властелинске породице
Тољеновић. Иако, гледано са стране,
Тољеновићи имају све – моћ, богатство и
бројно потомство – они желе много више...
Као и већини нас, у данашње време, и њима
се стално чини како је другима боље и да
пламен свеће у другим домовима боље сија.

При томе и они, као и већина нас заборављају
да себи поставе питање: колики је фитиљ на
тим свећама, и колико ће брзо сагорети?
Надам се да сам читаоцима понудио питко
и занимљиво читалачко штиво, у коме ће,
читајући га, уживати у истој мери као и ја док
сам га писао“.
„Пламен свеће“ је фино
исткана прича у којој ће
околности и непредвидива
судбина спојити двоје
младих, што ће неминовно
утицати на животе свих који
су са њима повезани.
Милан
Јовановић
је рођен 1967. године у
Смедеревској
Паланци.
Школовао се у Кусатку,
Смедеревској
Паланци
и Београду. На Правном
факултету
Београдског
универзитета дипломирао
је
1994.
године,
а
Правосудни испит положио
је 1997. године. Са супругом
Љубицом и кћеркама
Софијом и Мајом тренутно
живи у Минхену. Објавио је
романе: „Монах“, „Ратник“,
„Зимовање на приморју“,
„Теодора“,
„Господар“,
„Несаница“,
„Мало
двориште“, „Стаклена мастионица“ и „Књига
правила“, као и књиге прича: „Гроб на Вучијем
долу и друге приче“ и „Гласови прошлости“.
У Софији му је 2014. године на бугарском
језику објављен роман „Теодора“. Прозу је
објављивао у више часописа. Заступљен
је и у појединим заједничким зборницима.
Добитник је књижевне награде „Андра
Гавриловић“ и Златне значке Културнопросветне заједнице Србије.
Књигу „Пламен свеће“ можете пронаћи
од уторка 7. јула у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн
књижари www.delfi.rs и на сајту www.laguna.
rs.
Извор: Лагуна

ДЕТЕКТИВСКИ РОМАН „АЛИСИНИ ЗЛОЧИНИ“ ГИЉЕРМА МАРТИНЕСА

ЗАГОНЕТНА ЗАОСТАВШТИНА ЛУИСА КЕРОЛА

Питким, прецизним и беспрекорним
стилом, иза којег стоји бриљантан
математички ум, Гиљермо Мартинес,
аутор бестселера „Неприметни злочини“,
написао је очаравајући роман „Алисини
злочини“, који у традицији
Борхеса и Умеберта Ека
преноси
детективску
причу
на
терен
књижевности.
Оксфорд, 1994. године.
Млада стипендисткиња
Кристен
проналази
страницу
тајанствено
истргнуту из приватних
дневника Луиса Керола,
аутора „Алисе у Земљи
чуда“. Међутим, она не
стиже да покаже своје
откриће на састанку
Братства „Луис Керол“.
Уместо тога доживљава
несрећу за коју ће се
испоставити да није била
случајна. Сумње да би
овакве несреће могле да
се наставе биће убрзо
потврђене.
Уследиће
низ убистава наизглед почињених
према одређеном обрасцу, у којима су
употребљени елементи из књиге о Алиси,
с намером да се сваки пут изнова спречи
да тајна странице из Керолових дневника
угледа светлост дана.
Ко жели да убије гласника? Зашто се на
месту злочина појављују фотографије чији
је аутор сам Керол? Да ли је то својеврсни

потпис убице?
Славни професор логике Артур
Селдом, такође члан Братства „Луис
Керол“, и његов млади студент
математике из Аргентине, заинтригирани
непредвидивим
злочинима,
уједињују
снаге да би пронашли
кривца и покушали да
реше загонетку која стоји
иза убистава.
Гиљермо
Мартинес
је рођен 1962. године у
Аргентини, у месту Баија
Бланка. Докторат из
математике, из области
логике,
одбранио
је у Буенос Ајресу, а
постдокторске
студије
је завршио на Оксфорду.
„Неприметни злочини“
су његов најпознатији
роман, за који је добио
награду Планета 2003.
године. Режисер Алекс
де ла Иглесија је по том
роману снимио филм под
насловом „Оксфордски
злочини“, у којем између осталих играју
Џон Харт и Елајџа Вуд. Стални је сарадник
листа Ла Национ и других медија.
Роман „Алисини злочини“ можете
пронаћи у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн
књижари www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

НОВИ РОМАН ИВАНА ИВАЊИЈА „МИЛИЈАРДЕРОВИ СИНОВИ“

ШТА МНОГО НОВЦА ЗНАЧИ У ЖИВОТУ?

Нови роман познатог књижевника
и
преводиоца
Ивана
Ивањија
„Милијардерови синови“ наставак је
култног романа „Милијардер“. Пред
читаоцима је прича
о
милијардеровим
наследницима,
о
преображавајућој
сили новца, о смислу и
бесмислу богатства.
Никола Вацић је
ћутљив, повучен младић
који нема пара, посао,
девојку, а нема изгледа
да ће се ускоро његова
ситуација
променити.
Након мајчине смрти
он остаје сам у стану
на
четрнаестом
спрату солитера на
Вождовцу
и
једину
светлу тачку у његовом
животу
представљају
повремени разговори
са
комшијом
Владиславом Миником,
пензионисаним
професором
компаративне књижевности.
Луј де Клонтенон је самоуверен,
отмен војвода који још није напунио
ни тридесету а понаша се као да је цео
свет његов. Он живи у луксузном стану
у осмом арондисману у Булевару де
Курсел у Паризу, излази у најелитније
ресторане а девојке се око њега
отимају.
Кад сазнају да су наследници
Владимира
Константиновића,

најбогатијег
Банаћанина
свих
времена, Николин и Лујев живот ће се
преокренути. Поред великог новчаног
износа, њихов биолошки отац о коме
ништа
нису
знали
оставио им је вулканско
острво у Јужном мору.
„Верујем да је многим
ауторима накнадно жао
ако на крају свог романа
’убију’ главног јунака.
Мени се то догодило у
роману
’Милијардер’
који је Лагуна објавила
2014. Мој јунак Вадим
се обогатио у свету,
ипак завиди својим
вршњацима у Београду
који живе тешко, али
имају децу и унуке.
Ангажује детективе да
провере да ли је нека од
жена са којима је имао
љубавне афере родила
дете, а била исувише
поносна да му то каже.
’Милијардерови синови’ настављају
да испитују шта много новца значи у
животу, да ли је срећа нешто друго“,
истакао је Иван Ивањи поводом новог
романа.
Роман „Милијардерови синови“
можете пронаћи од уторка 7. јула у
свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - ВЛАДИМИР ЂУРИЋ ЂУРА

„МОЈА ГЕНЕРАЦИЈА ЈЕ ВЕРОВАЛА
У ПОЕТСКУ СТРАНУ СТВАРНОСТИ“
„Лондон“ Владимира Ђурића Ђуре критика је описала
као „путовање у средиште авангарде“. У њему се преплићу
шаманизам, њу ејџ, Енди Ворхол и Кастанеда, а као и у Ђурићевој
књизи „Београд без сна“, и овде су златне осамдесете у главној
улози. Ђурић каже – због романтике, због поезије која је била
свеприсутна у „старосвету“.
Владимир Ђурић, музичар и писац, аутор је новеле „Хвалисави
роман & Супер“, збирке кратке прозе „Ђурине смешне приче“
и поетских збирки „Београдске маштарије“ и „Изабране
песме“. Објавио је студије „Митологије Техносвета“, „Гламур
и езотерија“, „Каталог модерног света“ и „Окултура“, као
и „Речник бизарне географије“ и „Водич кроз нови талас“.
Приређивач је антологија сајбер културе „Гуруи дигиталне
пустаре“ и турбо-фолка „Песме из стомака народа“. Оснивач је
група „Хероји“ и „Ђура и морнари“.
Двадесетак година касније, временске дистанце? Под којим
ваш роман „Лондон“ доживео утицајима је настајао?
је ново издање у Лагуни. Како
- Јак је био утицај збивања која су
га је дочекала нова генерација ме као младића затекла осамдесетих
читалаца?
година у Београду
- Одлично, први
и нешто касније у
тираж
је
скоро „Новоталасни Београд Лондону. Живео сам
распродат. Ја сам био је последње време у Лондону скоро
јако задовољан што
годину дана, баш у
романтике“
моји романи све више
време рађања рејв
освајају
читалачку
и
сајберкултуре.
публику.
Одлазио сам у “Министри ов Саунд”,
„Лондон“ је настајао деведесетих први клуб те врсте у Лондону, а главни
година; како га ви видите са ове јунаци у роману га такође посећују.
Ипак то је роман, који се понајвише се ова два романа и разликују.
дешава у новоталасном Београду.
Недавно се појавио још један
Задње време романтике.
ваш роман, „Циганска страст“. Реч
Као и ваш „Београд без сна“, и је о љубавној причи?
„Лондон“ је смештен у новоталасне
- У питању је више љубавна окултна
године. Да ли је колективно бајка у стили Меримеа и Хуисманса.
сећање на овај период донекле Београдски
бизнисмен
среће
романтизовано, и шта је оно што прелепу циганку, за којом потпуну
је ову деценију
изгуби главу. Сударају
учинило златном?
се висока естетика
„Љубав је данас
- Управо је љубав
урбане
Дендијеве
математика, а не
била у првом плану.
стране и мистична
поезија“
Младићи
су
се
еротска
страна
удварали девојкама
ромске
лепотице
рецитујући стихове. Данас би то Луне. Има пуно поезије у том роману,
вероватно било смешно. Но моја више него у предходним.
генерација је веровала у поетску
Ове јесени на ТВ Војводини
страну стварности. Деведесете су почео је да се емитује серијал чији
потпуно уништиле све вредности, сте ви сценариста „Староградски
укључујући и оне које се тичу бисери – Како су настале боемске
љубавних прича. Љубав је постала песме“. Какве приче стоје иза
математика, а не поезија. Ја сам легендарних кафанских нумера?
срећан што сам живео делимично и у
- Заиста ме радује тај серијал.
старосвету.
Пар
година
сам
„Лондону“
и
истраживао како су
„Београду
без „Панонска тамбурашка настале староградске
сна“ заједички је култура још увек није песме
и
открио
и мотив деде који
бројне занимљиве
препозната у свету“ приче.
одигра важну улогу
Има их
у животу главног
неколико стотина па
јунака.
би било тешко све
- Да, то је добро примећено. Деда их препричати укратко. Мени као
из романа “Лондон” је стари шаман, музичару то је био веома привлачан
необичан дивљи планински тип. задатак. Открио сам Панонску
Ретка врста од кога главни јунак учи тамбурашку културу која је веома
магијске вештине. А деда из романа узбудљива и још непрепозната у свету.
“Београд без сна” је предратни Зато сам са оркестром “Војвођански
уметник, романтик и гунђало. Прави сан” снимио потпуно “староградски“
примерак грађанске урбане природе. албум.
Т.С.
Обојица деда су јаке личности и
потпуно другачији карактери. Утолико
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ПРЕМИЈЕРА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА АЛЕКСАНДРА АВРАМЕСКУА

Прошлог петка у Конкордији
премијерно
је
приказан
нови
документарни
филм
Александра
Аврамескуа „Моментум – под маскама
се осмеси не виде“. Сниман између
марта и маја, филм доноси приче
четворо људи – таксисте, касирке,
банкарске службенице и пољочувара,
принуђених да и током ванредног
стања свакодневно долазе у контакт са
великим бројем људи.
- Кад је почело ванредно стање и
први полицијски часови, већ првих
дана сам почео са снимањем. Не бих
волео да град икада поново изгледа
тако како је изгледао тих дана. Прва
идеја је била да направим причу и са
медицинским радницима и полицијом,
међутим то је у том тренутку било
прилично тешко организовати, ући у
болницу са камером на неколико сати
или бити са полицијом у то време –
објашњава Аврамеску.
- Изабрао сам занимања која су у

Фото: Б. Крљић

„МОМЕНТУМ – ПОД МАСКАМА СЕ ОСМЕСИ НЕ ВИДЕ“

Овације творцима и актерима Моментума у сали Конкордије

том тренутку била у блиском контакту
са људима, а они су ми дали своја
размишљања на тему страха од заразе,
међусобног односа са клијентима...
Режију филма, камеру и монтажу
потписује Александар Аврамеску, Ђула
Фелдеши потписује постпродукцију
слике и тона, а музику „Триологика –
Џезтроник груп“ – Момир Цветковић,
Душан Боговић и Милорад Ђурић. У
филму су учествовали Горан Родић,
таксиста, Јелена Крстић, касирка, Игор
Тасић, пољочувар и Тамара Обрадовић,
банкарска службеница.
Они
који
су
пропустили
прошлонедељну
премијеру,
Аврамескуов
„Моментум“
имаће
прилику да погледају у оквиру
документарног
програма
на
програмима РТС-а, а како аутор
истиче, филм ће ускоро започети и
свој фестивалски живот на домаћим и
интернационалним фестивалима.
Т.С.

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „ТРАНСФОРМАЦИЈА СВЕСТИ У ДОБА ГЛОБАЛНИХ ПРОМЕНА“

ИНДИВИДУАЛНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЉЕ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА

Прошле среде је у „Салону код Порте“
одржано предавање „Трансформација свести у
доба глобалних промена“ Зорана Милишића,
кинезиолога и фотографа. Сам предавач своје
предавање је означио као својеврсну фузију
науке, уметности, медицине и духовности.
- Ово предавање говори о трансформацији
људске свести када се дешавају преседани
на планети. Проблем у вези са короном је
уствари системски проблем целог човечанства.
Вековима је присутан образац насиља и
самоуништења, тако да је вирус уствари
показатељ и сигнал времена у којем живимо.
Вирус је пројекција нашег стања свести и позив
за промену – рекао је Милишић, нагласивши да
су здравље и духовност увек интимно повезани.
На предавању је приказана и серија
уметничких фотографија које је Милишић
забележио током ванредног стања.
- Фотографије приказују парадокс живота.
Људи не примећују љубав и креацију универзума
јер су у сталном бегу од нечега, а фотографије су

замрзнути садашњи тренуци и пренос енергије у
2Д – рекао је Милишић и додао:
- Здравље људског тела зависи од свих ћелија,
тако да и здравље људског друштва зависи од
свих ћелија тог друштва. Да би друштво било
здраво, све јединке морају бити исцељене.
Свако од нас има индивидуалну и ултимативну
одговорност да ради на себи.
Зоран Милишић је основну и средњу школу
завршио у Сарајеву и Багдаду. У Аустралији
је завршио студије информатике, а након
успешне каријере у ИТ индустрији завршава
студије кинезиологије. Напушта ИТ индустрију
и потпуно се посвећује раду са клијентима
у својој ординацији као специјализовани
кинезиолог. Осим кинезиологије, Милишић
је и афирмисани фотограф, а његова велика
страст је и бициклизам, у којем је као члан БиХ
репрезентације остварио значајне успехе у БиХ
и интернационално.
Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (75)

ТРИПТИХОН ВРШАЧКЕ ИСТОРИЈЕ ОТПОРНОСТИ

Пајин Триптихон посматрач може
разгледати тек да се информише, да га
упије гледањем и напуни батерије или да
притиснут посткоронарним тескобама
открије исконски рецепт преживљавања,
опстајања Вршчана: рад, повезаност,
коришћење
локалних
географских
благослова, климе и културног наслеђа.
Пајино сликарство се стотинак година
подразумева и од стране ликовних
критичара невољно трпи, кад већ не може
да се одстрани из сећања људи. Пајине
слике, његова животна филозофија
субверзивне су и лековите. У време када
се помишљаа да су и болести део нечијег
пакленог плана, Пајине слике су духовна
вакцина против свих вируса историје.

Паја је био академик 60 и више година,
добио је признања за која није морао да
плаћа или да их отима. Са куће можете
скинути кров, столарију, све слојеве
накнадних фарби, али у темељу наше
духовности лежи арматура Пајиних
дела која круже као колективно сећање,
а данас би се модерно рекло, одавно
представљају колективни имунитет и то
се не дира.
И зашто већ дуго нема Пајиног
бијенала по мери и патриотизму његово
националног доприноса? Вероватно баш
зато.
Историје
уметности
су
тврђе
од
дијаманата,
недодирљиве,
неприкосновене и у њима је Пајиног

дела онолико колико није могло да буде
избачено, да не би било сувише очигледно
да Паја смета.
Сваки аматер може левом руком да
прави копије сваког светског или нашег
генијалног модернисте, и то што горе то
боље, а имитирати Пају немогуће је ако
не поседујете његово мајсторство.
Зашто
су
историје
уметности
недодирљиве, а све остало се претумбава,
преврће,
преиспитује,
денуцира,
компромитује.
Историје уметности
су једини
глобални табу хијерархија, привилегија,
цена, фама и лажних вредности, за које се
не усуђујемо да храбро кажемо слушајући
одјек наших реакција које пале сигнал да

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

цар уметности и није тако сјајан као што
нас терају да то жмурећи видимо.
Не пуштајете свашта у главу гледањем
или слушањем јер су посебно отпорни
уметнички кодирани вируси масовног
заглупљивања којима треба само да се
дивимо док они изједају наше ментално
ткиво. Наше проверено антитело на
пошаст која комплетира наше недаће
јесте Пајино дело и наш бесплатни
Вршачки олтар који треба да је као икона
у свакој кући, учионици, јавном простору,
да буде неугасиво сигнално светло све
гушћег мрака.
Т. Сухецки

VIN

PING
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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

КОНКУРС
за пријем у радни однос
За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу,
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и
друго помоћно особље.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на
имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном
назнаком: Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести
позицију за коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном
радном искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове
из конкурса неће се разматрати у даљем поступку
пријема, а кандидати о томе неће бити посебно
обавештени.
Рок за достављање пријава је 17. 7. 2020.
Компанија задржава право да не изврши избор по
овом огласу.
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Врло повољно кућа
на продају у Војводе
Книћанина 24. плац
8 ари са комплетном
инфраструктуром. Тел.
064/8076858.
Плац Х.Пинкија 134,
984 м², ширина до
улице 17 м, очишћен,
ограђен,
комплетна
инфраструктура, може
замена за стан у Вршцу.
Тел.065/2640944.
На продају једнособан
стан
комплетно
реновиран,
Трг
Андрије Лукића 4/2.
Тел.064/2098617
На продају двособан
стан у строгом центру
Вршца. Тел. 064/6610072
Продајме
двособан
стан 59 м²2 спрат. Уз стан
иду кухињски елементи,
плакар и клима. Одмах
усељив.Трг
Андрије
Лукића.
Поглед
на
улицу. Тел. 064/3962064
Продајем
трособан
стан на Војничком тргу,
71 м², 44.500 еура. Тел.
065/3293060.
Продајем кућу на углу
Иве
Милутиновића
и
Козарачке.
Тел.
064/8977766.
На продају једнособан
стан
комплетно
реновиран, други спрат,
Трг Андрије Лукића 4/2.
Тел. 064/2098617.
Хитно продајем леп и
комфоран стан у цетру
града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем
кућу
у
солидном стању, кућа
је усељива, налази
се у Вршцу, улица
Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
Продајем викендицу у
Дубовцу 30м од Дунава,
на плацу од 7 ари, кућа
50 ², струја, вода, ПВЦ
прозори,
сигурносна
врата. Тел. 065/2510357
Продаје се кућа у селу
близу Вршца, плац 30
ари. Тел. 062/1081097
Продајем једнособан
стан
20
м²
трг
св.Теодора 3/4 Вршац.
Тел. 063/8100154.
Продајем кућу са
двориштем и баштом у
Вршцу, Панонска 62. Тел.
064/9030439
Продаје се кућа са
плацем 30 ари у селу
близу
Вршца.
Тел.
062/1081097.
Продајем кућу на

спрат. Цена тел. 67.000 €.
Тел. 064/9174777.
Продајем или мењам
за једнособан стан
1. или 2. спрат, кућу
приземну са малим
плацем,
потребно
реновирање уз договор.
Тел. 064/9174777.
Продајем
приземну
кућу од 80 м², угао
Козарачке и Скадарске
улице. Цена 18.000 €.
Тел. 064/1226129.
Продајем
кућу
у
Влајковцу,
ул.
Железничка 34. Тел.
064/8263038
На продају кућа на
спрат- легализована, са
свом инфраструктуром,
Трг А. Лукића. Тел.
064/2805881
На продају двособан
стан 65 м² на Војничком
тргу и трособан стан
67 м² код Градске
болнице, 1. спрат. Тел.
064/2355436
Продајем плац на
Гудуричком
путу,
десна
страна,
има
градски
водовод,
шест
километара
од
центра
Вршца,
испред раскрснице за
Велико Средиште. Тел.
060/1671519
Продајем једнособан
стан 20 м² Трг св.Теодора
3/4 Вршац.Тел. 063/ 8100-154
Купујем
једнособан
стан или гарсоњеру,
предност новија градња.
Тел. 060/3333441
Лепа породична кућа
на доброј локацији,
стамбени
простор
100м², двориште са
летњом кухињом и
шупом, велика ограђена
башта. Тел. 063/1303001
Продајем
двособан
стан у строгом центру
града. Тел. 069/3545058
Продајем
кућу
у
Првомајској 46, Вршац,
на плацу од 12 ари. Тел.
834-128
Продајем
кућу
у
Павлишу, три велике
собе,
трпезарија,
ходник,
купатило,
мала соба, гаража,
шупа, башта, чврста
градња. 18.000€. Тел.
063/8770604.
Купујем
викендицу.
Тел. 064/2805881 и
064/1641561
Продајем
трособан
стан Стеријина 26/16, 4.
спрат. Тел. 063/8909960.
Продајем плац од 15
ари и 48 м² са кућом 48
Број
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м² Вноградарски пут 6.
Тел. 063/8309960.
Продајем кућу Гаврила
Принципа 12 од 400 м²
на плацу од 400 м². Тел.
063/8909960
На продају спратна
кућа 240 м²са сутереном
и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској
у Вршцу. Цена 63.000
€Тел.060/0839339
Продаје се кућа са
плацем 20 ари у Вршцу,
Гудурички пут бб. . Tel.
064/2111774
На продају кућа са
баштом у Пећкој 15 у
Вршцу.Тел. 837631 и
064/2805868.
Продајем
кућу
у
изградњи сива фаза на
Гудуричком путу. Тел.
069/3545058
Продајем
двособан
комфоран
стан
од
66 м² на 4. спрату на
Омладинском тргу бр.
15. Тел. 063/8512698
Плац
на
продају,
грађевинско земљиште
440
м².
Улица
Авијатичарска бб. Тел.
065/3131000
Продајем
двособан
стан 56 м²-3, 1. спрат,
двособан, реновиран,
Трг
Константина
Спајића, плин, може
и
опремљен.
Тел.
061/1530800
Нова спратна кућа у
Вршцу са две одвојене
целине 2 х70 м²код
Хемограда са великим
плацем. Тел 060/4911005
Продајем спратну кућу
од 200 м²и приземну
од 70 м² на плацу
2200 м² са базеном за
купање из гараже. Тел.
064/2717123
Продаје се кућа 51м² са
плацем 20 ари, у Вршцу,
Гудурички пут бб. Тел.
064/2111774.
Продајем локал од
23м2 са подрумом од
16,6о м2 и таваном од
23,15 м2 у Стеријиној
53 а, у Вршцу. Тел.
060/0940333.
Продајем
кућу
у
Влајковцу
улица
Железничка 34. Тел.
064/8263038.
Продајем
кућу
у Иланџи са нус
просторијама и плацем.
Тел. 063/1815504.
Продајем
стан
изузетно
одржаван,
сређен
50
м²,
застакљена
тераса,
подрум,
реновирана
кухиња, купатило, све

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ
ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
име и презиме даваоца купона

потпис

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

ново, паркет, преко
пута
социјалног,
улични,
високо
приземље, 41.000€. Тел.
063/7615969.
Продајем
кућу
у
Горанској улици на
лепом месту или мењам
ѕа одговарајућу кућу.
Тел. 064/37591459
На продају двособан
стан од 59 м² Трг
Андрије Лукића, 2 спрат,
поглед на улицу, уз стан
иде кухиња, плакар и
клима. Тел. 064/3962064
Продајем
приземну
кућу
60
м²
код
Маргитског насеља –
почетак. Цена 26.000€.
Тел. 064/9174777
Продајем
сеоску
кућу 30 км од Вршца,
у добром стању са
купатилом, цена 5.000 €.
Тел. 022/441005
На продају кућа ул.
Сремска 5, има 4 собе,
кухиња,
купатило,
шпајз,
предсобље,
оставу 5х5м, ајнфорт и
двориште. Близу је две
школе и три маркета.
Тел. 064/2262910.
Мељам
гарсоњеру
у центру Вршца за
Панчево или Београд,
уз
договор.
Тел.
060/1671519
Продајем на Вршачком
брегу плац 60 ари,
потез Павлишко брдо
погодно за виноград,
воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519 и
060/7401210
Продајем
приземну
кућу од 80 м², угао
козарачке и Скадарске
улице. Цена 18.000 €.
Тел. 064/1226129
Кућа центру Иланџе
старија
кућа
на
продају. Цена договор.
Тел.
063/7440598
и
013/836340.и,
у
центру ул. Светозара
Марковића на продају,
цена повољна. Тел.
063/7440598
Продајем плац 12 ари
у Павлишу (грађевинска
зона), улаз у Павлиш.
Тел. 062/329812.
За продају кућа на
селу 9 км од Вршца,
цена повољна. Тел.
013/830753
Продајем кућу 75м²
у Бихаћкој 51, чврста
градња,са
свим
комуналијама, плац 3
ара. Тел. 062/411175
Продајем кућу улица
Златиборска
Вршац.
Тел.060/4141266
Продајем гарсоњерру
35 м² на 5. спрату,
Хемоград.
Тел.
063/8055785

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издавање стана у
згради код стадиона,
једнособан, намештен,
грејање
плин,
комуналије мале. Цена
100€ плус депозит. Тел.
064/8642663
Издајем собу на спрату

ученицама, студентима
или самцима. Посебан
улаз, купатило, употреба
кухиње,
кабловска,
интернет.
Станоја
Главаша на Војничком
тргу. Тел. 013/806214 и
065/6688383.
Издајем собу купатило
и чајна кухиеа, засебан
улаз,
клима,
веш
машина,
запосленој
девојци. Тел. 013/401210 , 060/1671519 и
060/740210.
Издајем
пословни
простор
на
Омладинском
тргу,
згодан за фризере,
кафић,
играоницу
било коју самостзалну
делатност.
Врло
повољно.
Тел.
064/1704999
Издајем магацин 300м²
у Вршцу, Подвршанска
17, 300 € месечно. Тел.
063/8100154
Издајем мањи локал
у
улици
Гаврила
Принципа
45.
Тел.
064/1443406
Издајем трособан стан
на првом спрату. Тел.
064/2355436
Издаје се намештена
гарсоњера
код
железничке станице у
Новом Саду. 130 €. Тел.
062/8284002
Изаје се намештен
једно и по собни стан
(35 м² плус тераса 10
) у Београду, Мирјево
3, цена 180 евра,
обавезан депозит. Тел.

Због новонастале
ситуације и затварања
Агрико пијаце
обавештавамо вас да
куповину цвећа и расада
за дворишта можете
обавити у стакленику у
улици Загорке Маливук
бр. 14, радним даном од
7 до 15 часова. Постоји
могућност доставе цвећа
на кућну адресу у Вршцу.
Информације на тел:
063/353-720.
064/2599960.
Издајем
комфоран
једнособан
стан,
засебан улаз, клима,
бвеш машина, соба,
купатило, чајна кухиња.
Тел. 060/1671519 и
060/7401210
Издајем
двособан
стан у центру. Тел.
066/8303568.
Издајем
сттан
у
приземљу
куће
близу
Миленијума.
Тел. 065/8321410 и
060/8435003

РАЗНО
Улазна
врата
од
јасена,
застакљена
„Словенијалес“ кровни
прозор немачки са
рамом Velukx прозор
вакумирано стакло1х
120. Tel. 061/2188086
Издајем
казан
за

печење ракије, довозим
га на вашу адресу. Тел
062/502437
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.
Продајем
креветац
са душеком, дечија
колица,
дечjу
столицу за храњење,
украсне оградице за
креветац, клуб сто.
Teл.
060/6262984.и
064/9158835
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
Продаје
се
радијатор(ребра)
чланова 13, димензија
98х98
Повољно.Тел.
060/0833293
Правим (месим) ситне
колаче и домаћу супу по
наруџбини од домаћих
јаја у Малом Жаму. Тел.
060/3050960, 013/838351 и 060/4441538.
Продајем
два
стилска
трпезаријска
ормара. Повољно. Тел.
060/0839943
На продају је пианиноУкрајина, цена 350€. Тел.
065/3355343
Продајем
повољно
2 пећи од 5 kw и
7kw,фрижидер,
шиваћи машину Багат,
једнокрилни
мањи
дупли прозор и ракасто,
котао-казан-карлица
за свињокољ, старији
женски бицикл. Тел.
834549
Продајем
регал,
четвороделни, дужине
4 м, очуван, беле боје.
Цена 100 евра. Тел.
066/41 5959.
Гр а ђ е в и н с к и
пословиповољно
и
квалитетно
(кровне
конструкције, бетонажа,
малтерисање, фасада,
стиропор)
Тел.
061/2342612
Продајем пржионицу
кафе са комплетном
опремом,
гвоздену
ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.
П р о д а ј е м
малокалибарску пушку.
Тел. 064/3511952
Продајем стеге за цеви
за скелу. Тел. 837-631
Продајем
дрвену
столарију у одличном
стању, собна врата,
прозорре са ролетнама,
храстову
трокрилне
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капије 2 комада. Тел.
060/0873863.
Храстова
врата
180х220, пећ на дрва
новија краљица, бојлер
Металац
димензије
125х35 две године стар.
Тел. 061/1112821.
Продајем
пианино
Чајковски,
кухињу
Марлес,
храстову
трпезарију(комода,
витрина, сто, столице),
храст гарнитур тросед,
двосет, фотеља, СТО.
Тел. 837-586.
Продајем
већи
кауч „Шипад“ 3.000,
дводелну витрину 4.000,
фотељу 1.000 динара и
комбиновану машину
м-8 МИО-Осјек 250 еура.
Тел. 063/1871673 и 807793
Продајем замрзивач,
фотељу на расклапање,
машину Сингер. Тел.
063/8768575.
Продајем нов тросед
крем боје некоришћен,
4 месеца стар. Имам
рачун цена 15.000дин.
Тел. 064/1319128.
Бицикл мушки, ауто
приколицу, светларник
2,50х1,40 м, улазна
врата дим 2,00х1,30м.
Тел. 064/4256130
Продајем балконска
врата 210х140 цм са
вакум стаклима. Тел.
063/8769824
Продајем
дечији
креветац дрвени, Тики
бојлер потисни, Томос
преносна пумпа за воду.
Тел. 060/8435003.
Продајем једнокрилни
дупли прозор висине
115цм,
ширине
65, дубине 15,5 цм
те р м о а ко мул а ц и о н е
пећи од 5 и 7 киловата
заједно за 12.000 динара,
чучавац за пољски
wc Тел. 013/834549 и
065/8834549
Продајем хармонику
80 басова, Багат шиваћу
машину , старији женски
бицикл, електричну пећ
од 5 и 7 kw, стаклене
тегле,
тучану каду,
двокрилни
дупли
дрвени мањи прозор
чучавац за пољски wc.
Тел. 065/8834549

На продају угаона
гарнитура за спавање,
бојлер на струју од 80 л,
дечији бицикл као нов.
Тел. 064/2805881
Масажер за цело тело,
два масажера за ноге,
све под гаранцијом.
Тел.
013/831-560
и
061/6806244
Продајем фурнирано
крило за лева собна
врата, за шток 205х90
цм. Тел. 063/8769824
Продајем
стаклене
флаше литарске винске
и од киселе воде, тегле
стаклене са поклопцем.
Тел. 065/8834549
Бутан грејалица за
собу на точкиће, боца
позади,
продајем
повољно и хитно. Тел.
063/482478 и 861419.
Замрзивач од 150 л за
продају , повољно 100
€. Тел. 013/837-631 и
064/2805862
Пензионер 65 год.
чувао би и одржавао
кућу
и
двориште
даваоцу
становања
уз плаћање трошкова
–могућ
сваки
договор- уговор. Тел.
064//1850079.
На продају замрзивач
150 л. полован 100 €. Тел.
837-631 и 064/2805862
П р о д а ј е м
мотокултиватор Хонда
-200
€,
замрзивач
Ободин 310 л. -80 €. Тел.
063/1867385
П р о д а ј е м
мотокултиватор Агрина
цена 200€, електричну
косилицу цена 70€. Тел.
063/1867385.
На
продају
сетвоспремач 2,9м цена
600€, монтажну ауто
гаражу 500€, цистерну
„Ореина“
за
осаку
1.600€ Тел. 063/1867385.
Продајем
круњач
Пољострој
120€,
абриктер,
циркулар
и
бушилица
600€,
култиватор 150€, Тел.
063/1867385
На продају леђна
моторна
прскалица
цена 60€, круњач Лифам
100€,
комбинирка
Миостандард 350€. Тел.
063/1867385

Редаијатор 10 чланака,
испиратор
мириса,
лампа стона велика. Тел.
060/0833293.
Продајем један ланац
земље у Избишту, потез
Врбара , погодан за
воћњак или башту. Тел.
835-391
Продајем
плинске
половне пећи и чаробну
пећ на чврсто гориво.
Тел. 064/2625554.
Продајем
лустерекугле,
машину
за
развијање теста Петерх,
тексас јакну са крзном,
шаховску
гарнитуру,
електрични
шпорет,
репродукцију пејзажа,
црне ципеле. Тел. 832267.
П р о д а ј е м
трпезаријски округли
сто са четири столице.
Тел. 064/3208200
Плиносервис
врши
поправку
плинских
бојлера, пећи, шпорета,
плинских
решоа.
Тел.
063/482418
и
013/861419
На продају плинске
пећи и плински бојлери
више
комада.
Тел.
063/482418
Услужно
вршим
култивирање
и
орање мањих башта
и
травњака.
Цена
по
договору.
Тел.
063/8321772
Услужно
вршим
кошење
траве
и
кречење
плацева
моторним
тримером
и моторном тестером.
Тел. 063/8321772

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
На продају круњач
прекрупар Лимфан С.
Пазова. Исправан. Тел.
064/5128473
За продају хармоника
Велтмајстор,
80
басова,
црне
боје,
исправна, цена 50 €. Тел.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135

061/3071085
Продајем кавез за коке
носиље 10 ком. као и
ракију од кајсије. Тел.
065/2579100
За продају веш машима
„Горење“
новијег
датума исправна у
одличном стању, цена
80 €, договор. Тел.
061/3071085.
Продајем
половни
намештај, спаваћа соба,
трпезарија, два кауча,
орман. Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3
м,светларник 145х250,
балконска врата дупла
2,30х70, прозор са
ролетном 1,60 х 1,20,
врата ( дупла) 2,30х90,
бицикл мушки. Тел.
064/4256130
Мешаона
сточне
хране
капацитета
150 кг, са трофазним
електромотором. Тел.
063/262840
На продају ћурићи тек
излежени, домаћи мали
и већи. Цена 300 дин
ком. У Малом Жаму. Тел.
013/838-440
Продајем
кућу,
2
приколице, 2 плуга, вагу
од 500 кг, растурач за
вештачко убриво, тегле
од 1 кг. Тел. 013/2832563
На продају две трубе
„Кинг“, бакарни казан,
тучани казан, фуруна,
корито за клање свиња.
Тел. 064/3962064
Продајем
мушки
бицикл унис спринт
Смедеревац
МБС3.
Тел.
013/833-123
и
063/85925407.
Телефон са факсом,
дечији бицикл, спортска
справа-лег
мађик,
застакљен
прозор
старински алат- машина
за предење, телевизор,
туш када. Тел. 013/830753.
Продајем
дводелну
судоперa од росфраја,
трпезаријски креденац,
комбиновани креденац,
тепх 3х2 м, лустер са
пет кугли, мали прозор
60х60 застакљен има
шалон. Тел. 061/1844316
Продајем 6 нових
писаћих столова (три
мања три већа) клуб
сто
метал
стакло,
модеран, полован лежај
и вршачки камен. Тел.
060/0821134
На продају дрвени
држачи за
мобилне
телефоне, кавез за
зечеве, куниће и сл.
Зидне полице за цвеће,
кућице за псе и мачке.
Тел. 064/9912221
Уступам два гробна
места
на
Српском
православном гробљу
уз договор, близу цркве.
Тел. 060/1671519 и
060/7401210
Купујем мању камп
приколицу у исправном
стању. Тел. 060/1671519
и 013/401-210
Вршим
услуге
чишћења
тавана,
подрума,
глетерско

молерске
фарбарске
послове, претресање
кровова
чишћење
црепова и каљева.
Тел. 061/1036528 и
063837860
Продајем
спаваћу
собу, два ормана, два
кревета, наткасне . Тел.
061/1570550
П р о д а ј е м
те р м о а к у м у л а ц и о н у
пећ, плинску грејалицу
зидну и alt deutsch
орман. Тел. 061/1570550
На
продају
њива
крај пута за Београд
у правцу Кевериша,
површине 93 ари и 15
м². Тел. 065/6919699 и
0684063899.
Спремам станове, куће
и пословне просторе.
Тел. 063/1842709
Купујем
старе
неисправне
плинске
бојлере. Тел. 063/482418
и 064/3892738
Продајем 2 фотеље
као нове, 5 ком. тепиха
разних величина. Тел.
064/4902239.
Комплетна адаптација
вашег
стамбеног
простора,
керамика,
вода,
канализација...
дугорочно
искуство,
приступачне цене. Тел.
061/2263850
Одговорна педантна
жена 59 година радила
би у породици, код
старијих особа или
чувала
дете.
Тел.
061/2059900.
Продајем
слике,
графике,
цртеже,
повољно,
урамљено.
Предајем енглески и
ликовно
основцима,
такође
мењам
и
продајем
гардеробу
мањих
бројева.
Повољно.
Тел.
069/626699
Проадјем веш машину
А класе „Горење“ senso
care, 6,5 капацитета
стару
2,5
годнине
у
одличном
стању,
исправну. Цена 100 €.
Тел. 061/3071085.
П р о д а ј е м
фрижидер
„Горење“
исправан(висина
кухињских делова) цена
30 €, у добром стању.
Тел. 061/3071085.
Продаје се тепих – 3
ком, тросед, двосед,
фотељагарнитура,
собни регал, машина
за
прање
судова,
трпезаријска витрина –
2 ком. Тел. 069/1117040
Услужно
вршим
селидбе, превоз робе
комбијем
до
1.400
кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
Продајем
повољно
исправну веш машину
Горење WT 63090 АА
класа, 6 кг. цена 80 еура.
Тел. 064/8956970
Продајем
тросед,
двосед и фотељу Симпо,
очувано у одличном
стању. Тел. 064/2057353
Продајем фрижидер
„Горење“
исправан,
цена 30 €, тегле стаклене
од 1 кг, 10 дин. комад.

Тел. 062/5420665
Продајем
зидну
плинску грејалицу, пећ
на плин, бицикл (мушки)
брзинац, металне канте
за маст разне величине.
Тел. 064/4256130 и
013/806-451
На продају права
домаћа јаја, коке, патке,
пилићи, јечам, жито
на мерицу. Могућа
кућна достава. Тел.
060/4441538
Продајем
заклане
патке и коке домаће у
Малом Жаму. Могућа
кућна достава. Тел.
838-351, 060/4441538 и
060/3050960 Продајем
металостругарски алат,
урезнице, нарезнице,
бургије,
ножеве,
специјалне
видије
и друге алате. Тел.
064/4902239
Обављам
услугу
уношења и слагања
цепаница.
Тел.
063/8961606.
Продајем точак за
аутоматика, тв црно
бели, мушко – женске
бицикле, бутан боцу
мању. Цена по договору.
Тел. 066/411496
Треба Вам помоћ у
кући, нега старијих
особа? Звати на број тел.
062/522792.
Унапред
захвална. Очекујем Ваш
позив у што хитнијем
року

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају Голф 2,
дизел, 1988. годиште,
у одличном стању. Тел.
063/304163
Купујем мању исправну
камп приколицу. Тел.
060/1671519
Продајем
Опел
Астра 1,4 Б твинпорт,
2008
годиште,
централна брава АБС,
електроподиѕачи
стакла,
клима,
нов
акумулатор,
регистрована до 17. 03.
2021. год. власник. Цена
1.700 €. Тел 061/3071085
Продајем
скутер
„Pijagio“ 49 кубика, нове
гуме, 2000 годиште,
регистрован за двоје,
може замена за ауто
(доплата, договор). Тел.
061/3071085
Ауто приколица на
продају,
димензија
175х105х28.
Тел.
060/6394391.
Продајем
ауто
Мазду 626 рег. до 5
јуна 2020. цена 400€.
Тел.013/2891209.
Застава
101
на
продају,
регистровна
до децембра, цена 200€.
Тел. 062/8284002.
На продају Југо 1.1 год.
2008, регистрован до
2020. Тел. 064/4533780.
Оргинал
точкови
за цитроен, челичне
фелне /4 рупе, Р16,1
Мишелин гуме 205/55,
раткапне- Цитроен. Тел.
062/1175955
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ НЕДЕЉНА ИНФОРМАТИВНА НОВИНА, БРОЈ 351, 06. ЈУН 1997.

ВРШАЧКА ПРИВРЕДА И
ЗАНАТСТВО

Пре 75 година браћа Хет, у сопственој машинбраварској
радионици у Вршцу, изумела су главу прскалице са три
рупе за виноградарство а уз то и одговарајућу пумпу.
После низa покушаја у винограду, који се налазио на
Гудуричком путу, браћи Хет (Рајмонду и Петеру), пошло је
за руком да 1921. године у браварској радионици, коју су
основали у родитељској кући, почну са мањом серијском
производњом.

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 (223)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIV ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Након увођења динара као платежног средства
(1922.) и захваљујући виноградарској култури дошло
је до благостања у кући. Прецизно и стручно урађене
производе браће Хет куповали су многи потрошачи у
Вршцу, а за њихову продају по Банату и Бачкој, постарала
се велика троговачка кућа Хајнриха Штолца у Новом Саду.
Ратни догађаји 1944. године донели су трагичан крај
успешном раду и каријери браће Хет.

„ВРШАЧКА КУЛА“ НЕДЕЉНА ИНФОРМАТИВНА НОВИНА, БРОЈ 354, 24. ЈУН 1997.

„ ЕНГЛЕСКИ БЕЗ ПРОФЕСОРА“
НА ТРГУ
Најновија књига библиотеке Несаница Књижевне општине
Вршац „Енглески без професора“ Ежена Јонеска представљена
је Вршчанима, љубитељима писане речи, на један занимљив,
несвакидашњи начин. Млади глумци вршачке Гимназије на
позорници у центру града премијерно су извели овај комад,
написан 1943. на румунском језику, који је, како сматрају
критичари, претеча Јонескове„Ћелаве певачице“. Обелодањивање
дела „Енглески без професора“ у преводу Петру Крдуа, први пут
објављеног и представљеног књижевном свету, отвара расправу
о утемељивачу театра апсурда. Досадашња полемика да ли је
то Самјуел Бекет и његов комад „Чекајући Годоа“ или Јонескова
„Ћелава певачица“ доведена је у питање „Певачицином“ претечом
на румунском језику (Енглески без професора), која се прва
појавила на светској сцени већ почетком четрдесетих година.
КОВ ће наставити штампање непознатих дела Ежена Јонеска,
француског књижевника румунског порекла, који је дебитовао
као песник и постао светски драмски писац. Биће то „Гротескни
и комични живот Виктора Игоа“ ускоро у КОВ-овој библиотеци
„Несаница“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана,
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.
Дочим се свиларство, мада
је више пута покушавано, није
могло развити, челарство
ће имати лепу будућност.
Жељом за удружење која
води своје почело јошт
из
средине
седамдесетих
година, конституише се овде
8. фебруара 1885. год. под
председништвом
комун.
учитеља
Фердинада
Ваца
челарска задруга као део
„јужноугарске
пчеларске
задруге“, која наскоро разви
живу радњу.
12., 13. и 14. септембра 1886.
наста живо кретање у нашој
вароши. У те дане држана је овде
14. скупштина “ јужноугарске
пчеларске задруге“, скопчана
са пчеларском изложбом.
12. у 10 сати пре подне
званично су дочекани гости
на станици, у 11 сати отвори
изложбу председник друштва
и
иншпектор
земаљског
пчеларства Никола Гранд,
у
присудству
власти
и
млогобројне публике. У 3 сата по
подне отворена је скупштина.
За
правога
председника
изабран је Ст. Мали презес
тамишградског суда, а за
почасног Н. Гранд. У 2 сата
отворено је свечано пуцање
у стрелишту. У вече приреди
друштво
за
улепшавање
вароши у вар. башти свечано
вече, као комере.
У понедељак, 13. у 10 сати пре
подне отворена је генерална
скупштина, изабравши за време
ових седница градоначеоника
Јована Семајера као почасног
председника.
Овога
дана
држана су следећа предавања.
1. Ђорђе Одра, учитељ из
Бошке, говорио је о томе „како
се мед може употребити“, 2.
Александар Бранков, из Вршца,
говорио је „о
средствима

којима се пчеларство шири“
и 3. Едвард Мецгер, лекарник
у Маријенфелду, расправљао
је тему “о месним задругама
и њиховим радњама и шта
се све може с медом чинити“.
Уједно је овога дана отворена
изложба учила овд. грађанске

школе. У 2 сата по подне био
је сјајан ручак у милекеровој
гостионици.
У
4
сата
продуковало се добровољно
ватрогасно друштво, свршивши
продукцију погашеном ватром,
која се бајаги појавила беше на
варошкој кући. Увече била је у
вар. башти вечерња забава уз
суделовање свих 5 овдашњих
певачких дружина.
14. пре подне затворена
је скупштина, а отворена је
изложба грожђа, воћа и вина,
коју је приредила винарска
секција
„пољопривредне
задруге“. По подне гости су
посетили виноград засађен
американком, веће кованлуке

и знатније подруме, а на
„Јазми“ продуковала се у
пуцању грађанска милица,
приредивиши уједно и војнички
маневар у брду. 15. септембра
гости су походили шуму и
Широко било. – На скупштини
било је 300 странаца.
За ову изложбу послаше 95
изложника 806 предмета. Она је
тако сјајно испала, као до сада
ни једна у Ј. Угарској. Варош је
дала 3 почасне премије, сем
тога раздано је 5 сребрних, 17
државних медаљона од тучи
и 38 диплома за признање. На
2000 особа посетиле су ову
изложбу.
У занатлијској изложби,
коју
приреди
занатлијска
корпорација
и
у
којој
учествоваше
овд.
српска
женска задруга и овд. нем.
девојачка школа, учествоваху
67 особа. Ту се могао видети
леп женски ручни рад и српска
народна домаћа индустрија.
Овом изложбом показало
се је, да би вршачки занат
могао конкурисати са успехом
занатима других вароши.
76 учесника и 280 бројева
било је на изложби грожђа,
воћа и вина заступљено. И ова
изложба испала је као обично
да не може бити боље.
Око уређења ове у сваком
погледу корисне изложбе,
стекли
су
заслуге
вар.
представништво, подмиривши
један део трошка и остале
задруге и корпорације, а
особено градоначелник Јован
Семајер,
месна
челарска
задруга и Леонхард Шулц,
трговац са столарским еспапом
и намештајем.
Ове
периоде,
особито
последњих година, млого је
учињено за украс вароши.
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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

ПЕТАК • 10. јул 2020.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. јул 2020.

2323

С П О Р ТС К И К В И З
А

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ

АВЕЛАНЖ, ЖОАО, постао је 1963. године
члан Међународног олимпијског комитета као
представник Бразила. На 39. Конгресу Светске
фудбалске федерације (ФИФА) у Франкфурту

(1974) изабран је за председника. Реизабран је
1978. године у Буенос Аиерсу, 1982 у Мадриду,
1986 у Сиудад Мексику, 1990. у Риму и 1994.
године у Чикагу. Као председник Светске
фудбалске федерације одржао је 720 седница,
посетио 192 земље чланице, добио стотинак
награда и признања. Изузетне заслуге има за
модернизацију Светске фудбалске федерације.
Посебно признање добио је 2004. године.
Преминуо је 16. августа 2016. године у Рио
Де Жаниеру у стотој години живота. Током
своје спортске каријере Авеланж је био
репрезентативац Бразила и наступио је два
пута на Олимпијским играма. Питање гласи у
којим спортовима је Авеланж представљао
своју земљу?
АНРИ, ТИЈЕРИ (рођен 1977), бивши
француски репрезентативац, нападач. Почео
је у нижеразредним клубовима Улис и Версај а

БУФОН,
ЂАНЛУИЂИ
(рођен
1978.),
италијански
репрезентативац,
голман.
Легендардни чувар мреже Јувентуса на
чијем голу је недавно постао рекордер по
броју утакмица одиграних у италијанском

шампионату. Буфон је забележио 648. наступ
и на тај начин је претекао легендарног бека
Милана Паола Малдинија. За Јувентус је
дебитовао 18. септембра 2001. године и укупно
је освојио 11 титула првака Италије (рачунајући
и две одузете у афери Калчополи), 4 Купа
Италије и 5 Суперкупа Италије. Био је 3 пута
финалиста Лиге шампиона, али није освајао
трофеј. Буфон није напустио Јувентус ни када
је због поменуте афере клуб био избачен
у другу лигу, па је освојио и једну титулу у
Серији Б. За репрезентацију Италије Буфон је
бранио 176 пута (од 1997. до 2018.), освојио је
титулу првака света са Азурима 2006. године
на Светском првенству у Немачкој када су у
финалу савладали Француску. Питање гласи,
у ком клубу је Буфон дебитовао у Серији А са
којим је освојио Куп УЕФА?

В

1994.године постао је члан Монака чији је дрес
носио до 1998.На позив француског тренера
Арсена Венгера у сезони 1999/2000 долази у
лондонски Арсенал где је имао најуспешније
године у својој каријери. Освојио је два пута
Премијер лигу (2002, 2004) и три ФА купа
(2002, 2003. и 2005.). 2007. године прешао је
Барселону где је провео три године а онда је
отишао у САД и играо Њујорк Ред Булс. 2012.
године још једном је обукао дрес Арсенала
као позајмљени играч Њујорка, да би 2015.
године завршио играчку каријеру у Њујорку.
Био је стандардни репрезентативац Француске
од 1997. до 2010. одиграо је 124 утакмице и
постигао 51 гол. Тренутно ради као тренер у
америчкој МЛС лиги у Монтреалу.Анри је пре
доласка у Арсенал играо у једном великом
италијанском клубу. Питање гласи, да ли знате
у којем?

Б

БОРОТА, ПЕТАР (рођен 1952.) бивши
репрезентативац
Југославије,
голман.
Фудбалску каријеру почео је у ОФК Београду
за који је бранио на 176 утакмица од тога
131 првенствену. У сезони 176/77 прешао
је у Партизан кога је тада тренирао Анте

Младинић и у дебитанстској сезони у црнобелом дресу освојио титулу првака Југославије.
У Партизану је играо две сезоне, освојио две
титуле, а потом је, за тада фантастичних 70.000
фунти, прешао у редове лондонског Челзија
где је у дебитанстком мечу против првака
Европе, Ливерпула, сачувао мрежу. Носио је и
капитенску траку лондонског клуба,а у сезони
1980/81 проглашен је за Челзијевог играча
године. У својој каријери Борота је 4 пута носио
дрес Југославије. Преминуо је у Италији 2010.
године дан пре свог 57 рођендана. Питање
гласи, да ли знате у којој је земљи Борота
наставио каријеру после Челзија и за које је
клубове наступао?

ВУКОТИЋ, МОМЧИЛО (рођен 1950.),
бивши играч и тренер. Играо је за београдски
Партизан (1968-1984.) а
једну сезону провео је
у француском Бордоу
(1978/79). Освојио је са
Партизаном три титуле
првака
Југославије
(1976, 1978, 1983.). До
скоро био је рекордер
по броју одиграних
утакмица у црнобелом дресу (753 и
постигао 308 голова),
претекао га је Саша
Илић са преко 800
утакмица у Партизану.
За
репрезентацију
Југославије Вукотић је
одиграо 14 утакмица и постигао 4 гола. У сезони
1988/89 био је тренер Партизана и освојио
трофеј Купа Југославије. Момчило је Вукотић
током своје тренерске каријере био селектор
једне репрезентације. Питање гласи, да ли знате
које?
ВЕСЕЛИНОВИЋ, ТОДОР (рођен 1930.)
репрезентативац Југославије и селектор. Био је
фудбалер новосадске Војводине (1947 – 1961),
за коју је одиграо 546 утакмица и постигао 586
голова и држи клупски рекорд. Са 126 голова у
првенствима Југославије најбољи је стрелац у
историји новосадског клуба. Освајао је 4 пута
титулу
најбољег
стрелца
(1956,
1957, 1958, 1961).
Као војник играо је
за Партизан 1952.
године и освојио
Куп Југославије у
црно-белом дресу.
Интернационалну
каријеру
градио
је
италијанској
Сампдорији (19611963), аустријској
Виени
(1963/64)
белгијском Униону (1964/65) а у Аустрији из
Клагенфурта играо је од 1966. до 1969. године.
За репрезентацију Југославије одиграо је 37
утакмица и постигао28 голова. 1956. године
освојио је сребрну медаљу на олимпијском
турниру у Мелбурну. Одиграо је 4 утакмице на
Светском првенству у Шведској 1958. и постигао
два гола. По завршетку играчке каријере радио
је као тренер у Колумбији, Италији, Турској
и Грчкој. Преминуо је у Атини 17. маја 2017.
године. Током тренерске каријере Веселиновић
је био селектор репрезентације Југославије и
остварио пласман на једно велико такмичење.
Питање гласи, да ли знате на које?

Г

ГВАРДИОЛА, ЈОСЕП САЛА (рођен 1971),
прошао је све селекције Барселонине
фудбалске школе и за први тим наступао од
1990. до 2001. године. У дресу Барсе Гвардиола
је у ЛаЛиги и Купу Краља одиграо 299 утакмица
и постигао 7 голова, а још 36 наступа забележио
је у Лиги шампиона уз један постигнути гол.
Тренерску каријеру почео је у Барселони Б
2007. године, а 1. јула 2008. постао је шеф
стручног штаба Барселоне. За 4 сезоне освојио
је три титуле првака Шпаније, 2 Купа краља,

3 Суперкупа Шпаније, 2 Лиге шампиона, 2
Суперкупа Европе и 2 титуле клупског првака
света. 1. јула 2013. преузео је минхенски Бајерн
са којим је освојио трититуле првака Немачке,
по 2 Купа и Суперкупа Немачке и 1 титулу
клупског првака света. Од 1. јула 2016 је тренер
Манчестер Ситија са којим је до сада освојио 2
титуле првака Премијер лиге, 1 ФА Куп, 2 Лига
купа и 1 Суперкуп Енглеске. Питање се односи
на Гвардиолину играчку каријеру. Да ли знате у
којој је земљи наставио каријеру после Шпаније
и за које клубове је играо?
ГУГЛЕТА, ДРАГАН (рођен 1941.) фудбалску
каријеру почео је у Пролетеру из Банатског
Карловца. Од 1961. до 1967. играо је за ОФК
Београд и забележио 108 прволигашких наступа
и постигао 17 голова. Као интернационалац
Гуглета је једну сезону ((1967/68) играо у
Франсуској, у Стразбуру, а по повратку у
југословенски фудбал
играо је за љубљанску
Олимпију, поново ОФК
Београд и на крају
каријере, за бањалучки
Борац. Имао је 8 наступа
за
репрезентацију
Југославије и постигао
је 2 поготка. Током своје
тренерске
каријере
Гуглета је у Србији
водио ОФК Београд , Рад и Срем из Сремске
Митровице а у иностранству радио је у Тунису,
Уједињеним Арапским Емиратима, Катару и
Либији. Као играч Гуглета је са ОФК Београдом
освојио Куп Југославије. Питање гласи кога
је ОФК Београд савладао у финалу те 1966.
године?

Д

ДАЛГЛИШ, КЕНЕТ (рођен 1951.), шкотски
репрезентативац. Афирмисао се у дресу
Селтика за који је играо десет година (19671977), освојио је 4 титуле првака Шкотске (72,
73, 74, 77) и 4 Купа Шкотске (72, 74, 75, 77). Потом
је прешао у енглески Ливерпул где је у периоду
од 1977. до 1986. освојио пет титула првака
Енглеске (79, 80, 82, 83, 84), ФА Куп (1986) и
три Купа европских шампиона (78, 81, 84).
Проглашен је за најбољег играча Шкотске 1974.
и два пута за најбољег играча Енглеске (1979,
1983). За репрезентацију Шкотске одиграо
је 102 утакмице, постигао 30 голова. Играо
је на три светска
првенства (1974,
1978, 1982). Постао
је први играчменаџер у историји
енглеског фудбала
који је освојио
дуплу круну (Куп
и првенство) у
сезони
1985/86
и први шкотски
фудбалер који је забележио 100 наступа за
репрезентацију. Кени Далглиш је још по једној
ствари јединствен фудбалер на Острву. Да ли
знате по којој?
ДРУЛОВИЋ, ЉУБИНКО (рођен 1968.),
југословенски
репрезентативац
и
интернационалац са завидном каријером.
Почео је у Златару из Нове Вароши, у дресу
ужичке Слободе наговестио квалитет, а
афирмисао се у београдском Раду за који је
играо три сезоне и забележио 77 утакмица уз 25

голова. Интернационалну каријеру Друловић је
изградио у Португалији где је носио дрес два
велика клуба, Порта (1994-2001.) и Бенфике
(2001-2003). У српски фудбал вратио се 2003.
године и са Партизаном играо у групној
фази Лиге шампиона. За репрезентацију СР
Југославије играо је 38 пута и постигао 3 гола.
Тренерску каријеру Друловић је почео у
Португалији, у трећелигашу Туризенсеу, затим је
водио Банат из Зрењанина (као пети тренер те
сезоне) и словеначку Драву из Птуја. Уследила
је епизода у Анголи, а онда је Друловић
именован за селектора репрезентације Србије
до 19 година са којом
је освојио титулу
првака
Европе
на
шампионату
Литванији
2013.
године.
Уследило
је именовање на
место
селектора
Србије
(2014),
репрезентацију
је
водио на 4 утакмице
а годину дана касније постављен је за
селектора Македоније и ту селекцију водио на
5 утакмица. 2015. постао је шеф стручног штаба
Партизана, али је после два месеца напустио
клуб због слабих резултата. Питање је везано
за Друловићеву интернационалну играчку
каријеру. Који је био Љубинков први клуб у
Португалији?

Ђ

ЂОРИЋ, МИЛОВАН (рођен 1943.) играчки
је поникао у Ужицу,наступао за Јединство и
Слободу. Најуспешнији део своје каријере
провео је у Црвеној звезди у коју је дошао 1967.
године и до 1973. забележио 136 утакмица
и постигао 7 голова. Као интернационалац
Ђорић је играо у Шпанији за Овиједо.
Тренерску каријеру почео је у Чукаричком,
али се у потпуности
афирмисао
као
стручњак у Сутјесци
из Никшића са
којом је изборио
повратак у прву
лигу југословенског
фудбала.
Потом
је био тренер Приштине, Будућности из
Подгорице, Радничког из Ниша, Борца из Чачка.
Интернационалну тренерску каријеру остварио
је као селектор репрезентације Салвадора.
2001. године био је селектор СР Југославије.
Питање гласи колико је Ђорић одиграо
утакмица за репрезентацију Југославије?
ЂУРОВСКИ,
БОШКО
(рођен
1961.)
југословенски и македонски репрезентативац,
играчки је поникао
у Тетексу из Тетова
а афирмисао се у
Црвеној
звезди.
На Маракану је
стигао са 14 (1976),
а у првом тиму
дебитовао са 17
година. За девет година као професионалац
одиграо је 509 утакмица у црвено-белом дресу
и постигао 103 гола. Три пута је био шампион
Југославије. За репрезентацију Југославије
одиграо је 8 утакмица и постигао 3 гола. Играо
је и за репрезентацију Македоније – 8 утакмица,
3 гола. Питање гласи у којој држави је Бошко
Ђуровски био интернационалац и за који клуб
је играо?
Одговори из прошлог броја:
1. Албертини је као интернационалац
играо у Шпанији за Атлетико Мадрид и
Барселону. 2. Радомир Антић одиграо
је једну утакмицу за репрезентацију
Југославије,
1973.
године
против
Мађарске, пријатељски меч. 3. Батистута
је као интернационалац играо у Италији
за Фиорентину и Рому. 4. Богићевић је као
интернационалац играо у Сједињеним
Америчким Државама и наступао за
Космос из Њујорка. 5. Рекордна посета
на вечитим дербијима забележена је
7. новембра 1976, када је на стадиону
Црвене звзеде било 90.142 гледалаца са
купљеним улазницама. 6. Будимир Вујачић
био је интернационалац у Немачкој
играјући за Фрајбург, у Португалији за
Спортинг из Лисабона и у Јапану где је
играо Визел Кобе.
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