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ВРШАЧКА ОАЗА У ЛЕТЊИМ ДАНИМА

ГРАДСКО ЈЕЗЕРО – ЛЕК ИЗ ПАНОНСКОГ МОРА
На ободу Вршца налази се вештачко
језеро које представља оазу Вршчана
у врелим летњим данима. Језеро је
површине око 32.000м2. Стручњаци
Института за хидрогеологију су пре
неколико година утврдили да је морска
вода на Градском језеру другог артерског
хоризонта, са високим садржајем јода,
сулфата, магнезијума и калцијума и
која има констатну температуру од 25
степени. То је непресушни ресурс не
само по количини већ и по температури
и минералима. Вода из овог извора
је одличног квалитета, нема ниједне
бактерије и потиче од пре више од
милион година.
Током лета, све док траје сезона
купања,
до
1.
септембра,
ЈКП
“Другиоктобар” брине се о уређењу
језера, свакодневно одржавање чистоће
и контрола квалитета воде. Да би
квалитет воде био на прописаном нивоу,

а сви купачи безбедни, уклоњени су
трава и алге из самог језера, специјалном
машином. Извршено је детаљно чишћење
приобаља и његова дезинфекција. Након
комплетне дезинфекције воде, урађене
су и анализе које задовољавају стандарде
купања у језеру. Контрола квалитета воде
врши се на сваких 14 дана, а по потреби
и чешће. Оспособљени су сви пратећи
садржаји које купачи користе током летње
сезоне: извршена је поправка тушева са
минералном водом, уређен је мобилијар,
клупе, канте за отпатке, поправљени сви
садржаји на дечијем игралишту, извршена
је монтажа кабина за пресвлачење,
обезбеђени су покретни тоалети. На
улазу у Градско језеро налази се табла са
прописаним кућним редом, те се грађани
моле да га се придржавају (купање у
прописаном делу језера и током времена
рада спасилачке службе, забрана пецања,
вожње бицикла и мотора, забрана купања

УПРКОС ПАНДЕМИЈИ- РАСТ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ВОЈВОДИНИ

ВУЧУРЕВИЋ: ДРЖАВА ЈЕ
ПРЕДВИДЕЛА МЕРЕ ЗА
ПОДРШКУ ТУРИЗМУ
Упркос пандемији Ковида-19 привреда у
Војводини остварује и даље добре резултате.
Податак да је за првих шест месеци ове године,
међугодишње
посматрано
индустријска
производња забележила раст од 6, 3 % управо
то и показује објашњава председник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић. Јун ове
у односу на јун прошле године показује да је
обим индустријске производње у Војводини
порастао за 13, 2 %. За првих шет месеци обим
производње порастао је у сектору прерађивачке
индустрије за 6, 9 % ., док је ниво активности опао
у сектору рударства и снабдевања електричном
енергиојом и гасом.
Занимљиво је и да промет робе у трговини на
мало бележи раст од 3, 8 % у Републици Србији
за првих шест месеци, а на нивоу АП Војводине
забележен је раст од 2, 9 %у текућим ценама и 3,
1 % у сталним ценама.
- Грана која је једна од најпогођенијих
пандемијом Ковида -19 јесте туризам. У
Војводини што се тиче првих шест месеци
ове године бележи се око 50 % мање ноћења
. Охрабрују најаве да је држава предвидела
посебне мере за подршку туризму као и да
се сагледавају које је мере додатно потребно
предузети с обзиром на велике губитке у тој
привредној грани, каже Вучуревић.
Иако је у другом кваратлу ове године у
многим секторима у Војводини дошло до застоја
приврђивања због пандемије подаци показују
да број запослених није смањен у односу

и шетње кућних љубимаца).
Податке и фотографије о изградњи
Градског језера у Вршцу, захваљујући
Удружењау љубитеља старина “Феликс
Милекер” читаоци „Куле“ већ су имали
прилику да виде на страницама нашег
листа. Ево још једног подсећања на
занимљив податак из историје града: “Јула
месеца 1952. године почела је изградња
једног до сад највећег летњег купалишта
у Вршцу, Вештачког језера. Напорним,
па и добровољним радом, разуме се
и материјалним жртвама самог града,
на месту где су негда биле рупчаге са
устајалом водом, створено је језеро којим
се Вршчани данас поносе. План је израдио
његов иницијатор инж. Бода Јовановић
и Вршчани су већ 1954.године издашно
користили одличну воду језера. С јесени
исте године и у пролеће 1955. радило се
углавном на улепшавању језера. Већи део
његових обала је поплочан, подигнуте су
модерне кабине, 30 за појединце и две

веће заједничке. По пројекту градитеља
инжењера изградиће се још толики број
кабина, а у плану је и бифе. Околина се
стално улепшава. На пошумљеном терену
засађено дрвеће добро напредује, и како
каже пројектант, инжењер Б. Јовановић,
Вршац ће за 2–3 године имати језеро
које ће одговарати свим модерним
условима једне модерне летње купке.
Само језеро велико је 32.000 м2. Према
анализи, вода је здрава, лековита. Из два
артерска бунара излива се у језеро вода
топла 25°. По свом хемијском саставу
вода долази у ред сланих муријацитицних
вода са земноалкалним карактером и
слична је сланој води бање Сланкамен
у Срему. Уложено је доста труда док
се до језера дошло и град је принео
и доста материјалних жртава, али су
зато грађани и околина добили један
културно-хигијенски објекат првокласне
вредности.“

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13
- УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон
и 9/20), и члана 55-63. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.
гласник РС”, бр.32/19) Одељење за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА “ХЕМОГРАД” У ВРШЦУ
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације комплекса
“Хемоград” у Вршцу , одржаће се од 07. АВГУСТА ДО 06. СЕПТЕМБРА
2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног дана у холу
зграде Скупштине Града Вршца, Трг победе бр.1.
План је доступан и на интернет страници Града Вршца.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на
изложени нацрт плана за време трајања јавног увида у писаном
облику и предају их путем писарнице Одељењу за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града
Вршца.

Бошко Вучуревић, председник Привредне
коморе Војводине
на претходни квартал. Бележи се повећање
броја запослених у сектроу стучних, научних,
иновационих и техничких делатности као и у
трговини.
- Томе у прилог иде и охрабрујућа
чињеница коју ми у комори добијамо од наших
привредника, да су извесне и нове инвестиције
које се планирају за јесен за шта им комора
даје ветар у леђа, каже председник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима пружиће
потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим
решењима и евентуалним давањем примедби на нацрт плана.
У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца, која ће бити
одржана 11.09.2020. године у 12,00 сати у 3. сали зграде Скупштине
Града Вршца сва физичка и правна лица која су поднела примедбе
на нацрт планског документа у писаном облику могу образложити
достављене примедбе.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

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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ПОШТОВАЊЕ МЕРА И ДИСЦИПЛИНА У САМОЗАШТИТИ ДАЈУ РЕЗУЛТАТЕ

НАДЛЕЖНИ ТВРДЕ ДА СЕ СМАЊУЈЕ БРОЈ ПРЕГЛЕДА У
КОВИД АМБУЛАНТАМА

У Републици Србији је до 15
часова 5. августа регистровано
укупно 27.033 потврђена случаја
COVID 19. Од последњег извештаја
тестирани су узорци 9.858 особа
од којих је 295 позитивно.
Укупан број хоспитализованих
пацијената је тренутно 3.315,
а на респираторима је укупно
132 пацијента. У последња 24
часа преминуло је 9 пацијената,
а укупан број преминулих од
почетка епидемије је 614.
Према
изјави
министра
здравља Златибора Лончара, у
ковид болницама у Србији има
довољно слободних места да

приме све пацијенте заражене
вирусом корона, којима је
потребно болничко лечење.
Лончар је додао да више нема
потребе
за
премештањем
пацијената из једне здравствене
установе у другу и да се
смањује број прегледа у ковид
амбулантама и притисак на све
здравствене установе.
„Какве ћемо бројеве имати,
зависи од нашег понашања.
Овим смо доказали да када се
понашамо
дисциплинованије
и примењујемо мере, можемо
да дођемо до бољих резултата”,
рекао је Лончар.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДА ВРШЦА УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ГИЗ-А И ЕУ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА РОМА И МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
„Социјална инклузија Рома и осталих
маргинализованих група“ назив је
пројекта који спроводи Град Вршац,
у сарадњи са овдашњим Центром за
социјални рад и Асоцијацијом грађана
“Импулс”
.
Реализацију
пројекта
финансира Немачка агенција за развој
ГИЗ, уз подршку Европске уније.
- Пројекат се бави
активним
мерама запошљавања и обухвата
самозапошљавање,
покретање
сопственог бизниса кроз оснивање
или предузећа или пољопривредног
газдинства,
професионално
оспособљавање - лица која су завршила 4
разреда основне школе и лица која имају
свих 8 разреда основне школе и која
су заинтересована за одређене занате,
неке области услуга, пољопривреде,
екологије, објашњава Урош Недић,
Асоцијација грађана “Импулс”, сарадник
на пројекту. - Размишљали смо да, као
четврта група лица којима би дали
подршку, буду сакупљачи секундарних
сировина, односно у области екологије
и да им тако пружимо могућност да на
безбедан и сигуран начин обављају
послове
сакупљања
секундарниих

Урош Недић, сарадник на пројекту „Социјална инклузија Рома и осталих маргинализованих
група“

сировина којима се и сада баве. Пројекат
ће обухватити 35 запослених лица кроз
самозапошљавање,
запошљавање,
ангажовање у услугама, предвиђено је 6
геронто домаћица, претежно по сеоским
срединама (Град Вршац је већ покривен
том услугом) и имамо 20 сакупљача
секундарних сировина.
Према речима Недића, сакупљачи
секундарних сировина ће добити
потребна средства и неопходну заштитну
опрему.
- Добиће 5 електричних трицикала
којима
ће,
прописно
обележени,
сакупљати и даље секундарне сировине,
наглашава представник Асоцијације
грађана „Импулс“. – На четири особе иде
један трицикл са комплетном заштитном
опремом, а сви они ће обавезно проћи
обуку из заштите на раду.
Реализација
пројекта
„Социјална
инклузија
Рома
и
осталих
маргинализованих група“ олакшаће
запошљавање и обезбедити услове
за бољи и лагоднији живот поменутих
категорија грађана.
Ј.Е.

У ПРОСТОРИЈАМА ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ

ОДРЖАНА ДРУГА ЈУЛСКА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

Током
прошлог
месеца
организоване су две јулске акције
добровољног давалаштва крви које су
окупиле вршачке хуманисте. Акција је
одржана у просторијама Црвеног крста
Вршац.
- Веома смо задовољни одзивом
наших суграђана и свих оних који су
дошли да добровољно дају крв, каже
Сузана Цветановић, секретар Црвеног
крста Вршац. – Неки Вршчани данас су
први пут дали крв, тако да нам данас
хуманости не мањка.
Цветановићева наглашава да ће се
акције добровољног давалаштва крви
и даље одржавати два пута месечно у
простору овдашњег Црвеног крста чији
су се запослени и волонтери побринули
да се испоштују све прописане мере
заштите везано за стопирање ширења
коронавируса.
Према речима др Милане Бероња,
из Завода за трансфузију крви Нови
Сад, залихе крви су стабилне, мада има
потребе за појединим крвним групама.
- Тренутно је у дефициту А крвна
група и то негативан РХ фактор тако
да је већ пар дана актуелан апел

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

добровољним даваоцима свих крвних
група, а апоготово са негативним РХ
фактором, наглашава др Бероња. – Лети
је дефинитивно проблем са залихама
крви због годишњих одмора, школских
и факултетских распуста, а ове године
и епидемије коронавируса. Број
добровољних давлаца се јесте смањио
због свега тога, али не тако драстично да
смо у неком тешком дефициту. Желим
да нагласим да сви који су путовали,

имали било какве симптоме прехладе
и грипе, отежаног дисања, кијавице или
били у контакту са особом која је била
КОВИД позитивна, они нека сачекају 28
дана па онда да дођу да дају крв.
Вршчани који желе да добровољно
дају крв могу да се обавесте код
овдашњег Црвеног крста када ће бити
организована следећа акција у нашем
граду.
Ј.Е.

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.
Компанија задржава право да не изврши избор
по овом огласу.

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

ПРВИ ГЕОПАРК У СРБИЈИ

УНЕСКО УПИСАО ЂЕРДАП НА СВЕТСКУ ЛИСТУ ГЕОПАРКОВА
Подручје
Ђердапа
на
Дунаву,
одлуком Извршног савета Организације
Уједињених нација за образовање,
науку и културу – Унеско уписано је од
10. јула 2020. године на Светску листу
геопаркова (UNESCO Global Geoparks)
као први геопарк у Србији и један од 15
нових у свету. Геопаркови су јединствена,
географски целовита подручја која
се одликују локалитетима и пејсажем
од међународног геолошког значаја,
и изузетним природним и културним
наслеђем.
–
Најупечатљивији
природни
феномен у Геопарку, простире се на 1.330
квадратних километара, а то је Ђердапска
клисура која је, са дужином од преко 100
километара, најдужа клисура у Европи.
Састоји се од четири мање клисуре
и три котлине: Голубачка клисура,
Љупковска котлина, клисура Госпођин
Вир, Доњомилановачка котлина, Казанска

клисура, Оршавска котлина и Сипска
клисура. На овом простору Дунав је
својом снагом дубоко исклесао снажне
камене планине Јужних Карпата, где се
откривају изузетне лепоте геонаслеђа”,
наводи се у саопштењу.
Геопарком су још обухваћена и
заштићена подручја: споменици природе
„Прерасти у кањону Вратне”, „Прераст
Шупља стена”, „Тунелска пећина Прераст
у кањону Замне” и „Бледерија”, као и
заштићена подручја од локалног значаја:
Споменици природе „Рајкова пећина”,
„Бигрена акумулација код манастира
Тумане” и „Бигрена акумулација Бели
Изворац”.
Због
специфичног
географског
положаја, благе климе и расположивих,
разноликих природних ресурса, ово
подручје је било миленијумско насеље
неколико цивилизација, која датирају из
времена мезолита (Лепенски Вир, око

9500-5500 пре н.е), енеолита (најстарији
рудник у Европи – Рудна Глава код
Мајданпека, око 5000 година пре н.е),
као и из римског, византијског и турског
периода (Трајанова табла, тврђаве
Голубачки град и Фетислам, Диана), а
ту су и традиционалне куће, цркве и
манастири.
Министарство
заштите
животне
средине је 2014. године покренуло
иницијативу за успостављање геопаркова
у Републици Србији.
Геопарк Ђердап је успостављен на
основу Споразума о сарадњи између
Министарства заштите животне средине,
Завода за заштиту природе Србије, ЈП
„Национални парк Ђердап” и општина
Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин,
којим је предвиђено да Национални парк
буде носилац активности Геопарка.
Проширењем листе Унеско са 15
геопаркова, сада је у глобалну мрежу

У БОРБИ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

уписано 161 подручје од изузетног
међународног геолошког значаја у 44
земље.
Извор: Политика

ФРАНЦУСКА УКИДА ГРЕЈАЊЕ БАШТА КАФИЋА

Дегустација кафе или неког
алкохолног пића на тераси кафића
неизоставан је део париске
свакодневице,
међутим,
сви
они који у свом омиљеном пићу
буду желели да уживају током
зиме, мораће да се топло обуку.
Француска министарка заштите
околине
Барбара
Помпили
објавила је да од идуће зиме више
неће бити допуштено грејање
башти кафића и ресторана.
То је део владиних мера чији
је циљ борба против климатских
промена. Чак и врата продавница
које се зими греју, а лети расхлађују
мораће да буду затворена.
– Не можемо усред лета на 30
степени да расхлађујемо пола
улице само зато да бисмо људе

поштедели напора отварања врата,
рекла је Помпили.
– Исто тако не можемо да
грејемо терасе усред зиме, на нула
степени, само зато да би некоме
било угодно да пије кафу напољу,
додала је.
Таква пракса резултира потпуно
неоправданом и прекомерном
потрошњом енергије, истакнула је
министарка.
Али, да би се избегао превелик
финансијски удар на угоститељство,
које ионако пати због пандемије,
мере ће ступити на снагу идуће
зиме. Срећом по Парижане, већина
кафића већ је снабдевена топлим
ћебадима.
Извор: Политика

БРИТАНИЈА И САД ОПТУЖУЈУ РУСИЈУ ДА ЛАНСИРА ОРУЖЈЕ У СВЕМИР

КОСМОС КАО НОВИ ФРОНТ

Велика Британија и САД
оптужиле су Русију да је из
свемира лансирала пројектил
сличан оружју.
„Забринути смо због начина
на који је Русија тестирала један
од својих сателита, лансирајући
пројектил са карактеристикама
оружја”, изјавио је директор
британске свемирске управе
Харви Смит, преноси Би-Би-Си. У
саопштењу се наводи да радње
попут ове „угрожавају мирну
употребу свемира”.
САД су раније такође
изразиле забринутост због овог
руског сателита.
„Позивамо Русију да избегава
даља таква испитивања. Такође
позивамо Русију да настави
конструктивно да сарађује са
Великом Британијом и другим
партнерима на подстицању
одговорног
понашања
у
свемиру”, рекао је Смит, преноси

Танјуг.
Само четири земље - Русија,
САД, Кина и Индија - показале су
„противсателитску способност”
током претходних деценија.
Противсателитске бојеве главе
биле су ношене авионима
или ракетама, а сателити су
такође осветљени ласерима.
Не постоји споразум којим
се забрањује или ограничава
такво оружје, мада су бројне
земље заговарале склапање
неког споразума којим би се то
регулисало.
Би-Би-Си пише да је у војном
погледу свемир је већ постао
нови фронт с неколико земаља
које у својим оружаним снагама
организују посебне команде
које се баве и одбрамбеним и
офанзивним аспектима заштите
њихових свемирских система.
Извор: Политика
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ВАСА ЧЕБЗАН, ПРАВНИК У ПЕНЗИЈИ, ДУГОГОДИШЊИ СЕКРЕТАР ПЕДАГОШКЕ АКАДЕМИЈЕ, ПОКРЕТАЧ ОТВАРАЊА ПРВЕ ПРИВАТНЕ БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У ВРШЦУ:

БЕЗ РАДА ЧОВЕК НЕ МОЖЕ
НИШТА ДА ПОСТИГНЕ И ОСТВАРИ

Из родног села Локве, Васу Чебзана живот је довео
у Вршац. Било је то најпре док је био гимназијалац,
а потом и нешто касније када је овде дошао са
породицом и запослио се у ондашњој Учитељској
школи као секретар. Школа је мењала имена,
статусе, а Чебзан је остајао на месту секретара и
тако све до одласка у пензију 2003. године. Од тада
ужива своје пензионерске дане заједно са супругом
Родиком, сином Даниелом и троје унучади: Иваном,
Луком и Мартином.
По струци сте правник.
Како сте се определили за ту
професију?
- Завршио сам шест разреда
Гимназије у Вршцу и после
отишао у Београд, код Завода
за
стручно
оспособљавање
и усавршавање кадрова за
финансијске и административне
послове. Организовали су курс
од годину дана, а признало се као
потпуна средња школа. Тако сам
се определио за административни
посао. Почео сам да радим у
Алибунару, у општини, и уписао
сам ванредно Вишу школу за
организацију рада, у Београду, и
тамо сам дипломирао 1967. Стекао
сам звање правника кадровског
смера. И даље сам радио у
Алибунару, био сам шеф Одсека
за опште управне послове. После
сам радио у имовинско-правној
служби једно време, а онда су
ме, по награди, распоредили у
Одсек за унутрашње послове.
У Алибунару је формирано
одељење, а ја сам био шеф Одсека
за опште управне послове у том
одељењу, у ОУП-у Алибунар.
Када сте прешли у Вршац?
- Кад се расформирало
Одељење унутрашњих послова у
Алибунару, прешло је за Панчево,
ја сам се вратио у алибунарску
општину. Добио сам кадровски
стан и морао сам да се вратим, јер
сам био општински кадровик. Од
1. марта 1977. године прешао сам
у Вршац, у Педагошку академију.
Од тада па до одласка у пензију,

радио сам тамо као секретар.
Пензионисао сам се 2003. године.
Били сте у општинској
служби,
у
милицији,
у
образовној установи... Где Вам
је било најлепше?
- Најлепше ми је било у
образовању. Радио сам са
студентима, имао сам доста
контакта и са другим васпитнообразовним
установама
у
Београду,
Кикинди...
Једно
време смо одржавали контакте
са универзитетима у Румунији,
у Темишвару, Араду... Добио
сам једно признање, плакету,
од Универзитета у Араду, за
допринос развоју сарадње међу
нашим образовним установама.
Кад сам почео да радим, била
је то још увек Учитељска школа,

али већ при крају, онда је из те
средње школе, прешла у Вишу
педагошку. После смо сарађивали
са Учитељским факултетом из
Београда, отворили одељење
у Вршцу, тако да имамо и
факултетско-високо образовање
у нашем граду. Кад сам одлазио
у пензију, били смо већ Висока
школа струковних студија за
образовање васпитача „Михаило
Палов“. Добила је име по
еминентном професору факултета

у Новом Саду. Он је са нама
сарађивао доста. Наша тадашња
директорка Грозданка Гојков била
је на постдипломским студијама
доктората код професора Палова,

односно Педагошку академију,
да добију звање наставника
разредне наставе, јер они су били
учитељи. Ми смо у Педагошкој
организовали предавања за
све њих суботом и недељом, а
полагали су и испите из одређених
предмета. Било ми је драго кад
су долазили и моји некадашњи
професори који су морали да
заврше вишу школу. Било је то
допунско образовање за учитеље
за звање наставника разредне

био јој је ментор. Он је много
задужио нашу школу, помагао,
уступио нам је и личну библиотеку
после своје смрти која је сада у
нашој школи. Редовно је долазио
на скупове које је организовала
наша школа, а на које су долазили
и бројни врхунски стручњаци из
целе бивше Југославије. Ми смо
издавали зборнике радова тих
еминентних стручњака, доктора
наука, учесника разних тематских
скупова.
Интересантно је било, сећам
се, да су сви који су, у то неко
време, радили у основним
школама на нашој територији,
морали да заврше вишу школу,

наставе.
Какви су били студенти у то
време? Колико их је било на
Педагошкој академији?
- Једно време било је толико
студената да нисмо могли све да
их примимо. Увек смо вршили
селекцију, а најјача је била из
музичког образовања. Јер, ко нема
слуха, нема гласа, не може да буде
учитељ. Педагогија, математика,
психологија и други предмети,
могли су да се науче, али за
музичко је потребан таленат. Они
који су били баш без талента, нису
могли да се упишу код нас.
Имали смо одељење на српском
и на румунском језику посебно.

Још док је била учитељска школа,
била су предавања на српском
и на румунском. Било је тако и у
вишој школи.
Реците нам нешто о себи. Где
сте рођени?
- Рођен сам 18. јула 1940.
године, у Локвама. Ту сам
завршио основну школу и после
тога наставио сам Гимназију у
Вршцу, до шестог разреда. Онда
сам отишао у Београд у Завод
за
стручно
оспособљавање
и усавршавање кадрова за
финансијске и административне
послове. Ванредно сам, касније
уз рад, студирао и дипломирао
на Вишој школи за организацију
рада, у Београду. Иначе, ја сам
кренуо у основну школу годину
дана раније. У Локвама тада није
била цела осмогодишња, већ
само шест разреда. Било је пуно
деце. Кад сам ја завршавао шести
разред, рекли су да ће се, од идуће
године, отворити осмогодишња
школа у Локвама, тако да сам ја
годину дана паузирао. За то време
сам ишао код једног професора,
који је познавао мог оца, чисто да
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лако пешачити. Моји родитељи
су чекали да се заврши настава у
гимназији, јер је почео да се ради
посао на њивама, па да се и ја
придружим. Кад се заврши школа,
почне распуст, ја сам се враћао
кући да помогнем родитељима.
Тако је то било некада, сви смо
помагали, радили, морао сам и ја.
Кад сте основали своју
породицу?
- Док сам радио у Алибунару
у општини, упознао сам моју
садашњу супругу Родику Чебзан,
девојачко Герга. Венчали смо се
6. децембра 1964. У браку смо
56 година. Родика и ја смо се
сретали на игранкама које су се
организовале у Алибунару. Ја сам
не заборавим градиво. Испало је
добро што сам кренуо годину дана
раније у школу.
Отац ми се звао Петар
Чебзан, а мајка Јулијана. Били су
пољопривредници. Имао сам и
брата Панту, био је две године
старији од мене. Панта је остао на
селу у родитељској кући, такав је
раније био обичај да старији син
остаје на породичном имању, а
млађи одлази да пронађе свој
животни пут. Мој брат Панта,
нажалост, није више међу живима.
Сећам се, најтеже је било кад
сам био у Гимназији. Становао
сам у Вршцу, али сам сваке суботе
одлазио у Локве код родитеља,
да нешто помогнем, или сам
доносио све што је требало за
наредну недељу да се донесе из
града. У то време ишло се возом.
Локве нису имале воз, никакву
везу, никакве путеве. Није било
чак ни струје из почетка. Тако сам
морао да идем возом из Вршца
до Лаудоновца, то је била некада
прва станица на прузи према
Зрењанину. Из Лаудоновца сам
ишао пешке, прешао сам Дунав
и стигао у Локве. Била је то све
дуга релација, трајало је неколико
сати. У пролеће и јесен је било
лакше, био је дужи дан, а кад је
стигла зима, путовао сам ноћу, већ
је увелико падао мрак у зимско
време. Некада нас је било више,
путовали смо заједно, а некад се
дешавало да није било никога,
па сам ишао сам. Путеви су били
блатњави, без светла, није било

смо се, 1977, преселили у Вршац,
прешла је у „Агровојводину“ где је,
као књиговођа, радила до пензије.
Кад смо се венчали, прво смо
становали приватно у Алибунару,
а касније сам добио стан. Родио
нам се први син Дарио, а после две
године и други син Даниел. Дарио
Чебзан је, нажалост, покојни. Имао
је саобраћајну несрећу и погинуо
је. Имао је 25 година. Студирао је
филмску режију у Букурешту. Био
је на трећој години. Ишао је тамо
колима и погинуо је.
Наш други син Даниел живи
овде у Вршцу. Има двојицу синова,
Ивана и Луку, и ћеркицу Мартину.
Даниел је РТВ механичар, ради
на телевизијском релеју на брегу.
Кад није горе, ради у приватној
лабораторији „Бео-лаб“ где се
раде све анализе крви, урина за
становништво Вршца и околине.
- Иначе, ја сам, на неки начин,

са Родикиним братом лепо живео.
Родика и ја смо се мало забављали
и после венчали. Она је завршила
економску школу. Радила је прво
као књиговођа у трговини, а када

заслужан што су се у Вршцу
отвориле приватне лабораторије,
што су покренуле рад, како
би грађани Вршца и околних
општина могли лакше да обављају

све
потребне
медицинске
анализе
на
једном
месту.
Лабораторија може, по позиву,
да иде било где у кућну посету
по анализе, у Алибунар, Локве,
Јерменовце... Ја сам допринео да
се у Вршцу отвори прва приватна
лабораторија „АЛВ“, пре десет и
више година. Једно време сам ја
водио ту лабораторију. Имали смо
медицинске сестре, лаборанте,
доктора који је радио у сарадњи
са лабораторијом из Београда.
Касније се отворила и друга
приватна лабораторија у граду, а
после се све то проширило, сада
их има више.
Како
проводите
пензионерске дане?
- Док смо супруга и ја били
у радном односу, редовно смо
ишли на одмор са децом. Узели
смо наше плате, сели у кола и
отишли на море. Имали смо
доста пара за 15 дана летовања.
Кад смо се вратили, наставили
смо живот даље. Била су таква
времена. И као пензионери,
супруга и ја смо сваке године, до
ове, одлазили негде на одмор,
најчешће у Грчку и Турску. Тамо
су цене најприступачније. Ове
године смо одлучили да останемо
у Вршцу, због овог вируса. Доста
времена проводимо у викендици
на Гудуричком путу. То нам је оаза
за вреле дане. Бавимо се мало
виноградарством,
воћарством,
цвећем, мало одмарамо, уживамо.
Која је Ваша животна
фолозофија?
- Били смо доста скромни.
Живот нам је прошао онако како је
могло. Никада нисмо претеривали
ни у чему. Урадили смо оно што
смо могли и колико смо могли.
Али, мислим да је основно да
треба да се ради. Без рада човек
не може да постигне и да оствари
нешто. То је најбитније! Шта год да
ради, човек треба да се посвети
својој професији максимално
и да поштује свој посао од кога
живи. Никада се нисам либио да
урадим и нешто више, што није у
опису мог посла, да се заради и
мало више. Мислим да смо у томе
успели супруга и ја заједно.
Јованка Ерски

8

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 7. август 2020.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
НОВИ РОМАН ВУКА ДРАШКОВИЋА ПРЕД ЧИТАОЦИМА

„И ГРОБ И РОБ“

„Краљ Александар
је убијен у Марсеју 9.
октобра 1934, а држава
коју је он створио убијена
је у Београду 27. марта
1941. Поклич Боље гроб
него роб! донео је обоје:
стотине хиљада гробова
и
милионе
робова.
Трагедија
покренута
тога дана још траје и не
назире јој се крај“, каже
Вук Драшковић поводом
објављивања романа „И
гроб и роб“.
Зашто
је
Хитлер
говорио да је кнез Павле
као јегуља, ко је пуковник
Владимир
Ваухник,
главни обавештајац кнеза
Павла у Берлину, ко су
били стварни Валтер и
београдски илегалци из ТВ
серије „Отписани“ – само
су неке од непознаница
које нам се откривају у
роману „И гроб и роб“.
У ишчекивању новог
романа Вука Драшковића
„И гроб и роб“, откривамо

читаоцима још неколико
мање познатих чињеница,
о којима ће више сазнати
у
књизи:
француски
премијер
штити
Мусолинија,
главног
организатора
убиства
краља
Александра,
Британци
смењују
југословенског премијера
Милана
Стојадиновића,
а кнез Павле им га
испоручује као њиховог
заробљеника,
Винстон
Черчил позива Србе да
одаберу царство небеско
и косовски завет кнеза
Лазара, Стаљин поручује
кнезу Павлу: „Ми нећемо
рат са Хитлером, али
је у највећем интересу
Совјетског Савеза да
Југославија уђе у тај
рат!“, Рузвелт поручује
кнезу Павлу: „Жртвујте
се, као у оном рату, да
бисте задивили свет и
васкрснули после наше
победе“, Британски дан
у Београду: то је био 27.

март 1941.
Нови
роман
Вука
Драшковића о правим
инспираторима
слома
Краљевине
Југославије
наћи ће се од 10. августа
у свим књижарама Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs, на сајту www.
laguna.rs и на киосцима.
Извор: Лагуна

У ПРИЛОГ ДЕВЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ РОЂЕЊА ВЕЛИКОГ ПИСЦА

АНТОЛОГИЈА ИНСПИРИСАНА
ПЕКИЋЕМ „ПРЕ ВРЕМЕНА ЧУДА“

Издавачка кућа Лагуна у
едицији „Таласи“ објављује
јединствену
антологију
инспирисану Пекићем „Пре
времена чуда“ и тиме се
придружује обележавању
деведесете
годишњице
рођења великог писца.
Шеснаест
врсних
домаћих аутора, различитих
сензибилитета и књижевног
израза, прихватило је наш
позив да у славу једног од
највећих и најплоднијих
српских писаца напише
приче које ће нас, свака
на свој начин, још једном
подсетити на „Беснило“,
„Време чуда“, „Златно руно“,
„Године које су појели
скакавци“, „1999“, „Писма
из туђине“ и многе друге
Пекићеве књиге које су,
испоставља се, данас много
актуелније него што су
то биле у време када су
настајале.
„’Беснило’
Борислава
Пекића се од избијања
пандемије ковида-19 чита
као својеврсна вакцина. Ко
је ’примио’ довољну дозу
Пекића, стекао је довољан
број књижевних антитела
да све оно што нас тек чека
прегура без већих проблема.
Јер шта год да се деси –
Пекић је о томе већ писао“,
истакао је писац Вуле Журић
који је и приредио ову књигу
и додао: „Ова чињеница
је могла да помогне али и
одмогне домаћим писцима
које смо почетком године
позвали да дају свој
приповедачки
допринос

обележавању
деведесете
годишњице
рођења
Борислава Пекића. Могли
су, дакле, да пишу о зарази,
о дистопији, о неупокојеним
вампирима, одбрани и
последњим данима, успењу
и суноврату, годинама
које су појели скакавци,
да пишу ’као’ Пекић или да
пишу ’о’ Пекићу. Пандемија
је утицала да неколико
позваних
приповедача
изабере управо ’Беснило’
као полазну тачку својих
омажа великом мајстору
бескрајног
приповедања,
али ова збирка јесте и
својесврстан индекс свих
најважнијих Пекићевих тема
и књижевних поступака које
је користио”.
Књигу
отвара
документарни запис Филипа
Давида
о
лондонским
сусретима са Пекићем. Потом
следи 14 прича у којима
ћете или срести Пекића као
главног књижевног јунака
или ћете препознати неку од
омиљених Пекићевих тема.
На самоме крају чекају вас
два нова, пекићевска писма
из туђине, из пера Весне
Голдсворти.
Вуле Журић је до сада
учестовао у стварању десетак
тематских збирки прича, две
збирке из Лагунине едиције
„Таласи“ је и уредио, али по
његовим речима „чини се
да никада до сада позвани
писци нису били толико
узбуђени због прилике
да својим радом овога
пута искажу поштовање

према Пекићевом лику и
делу. Приче су написане,
распоређене, књига је
преломљена, одштампана,
а мени се чини како то
њихово узбуђење још увек
расте и да ће кулминацију
доживети онда када свако
од њих добије свој ауторски
примерак“.
Збирка
прича „Пре
времена чуда“ својеврсни
је омаж и потврда дубоке
оданости писцу који је
свој живот и обимно дело
у потпуности посветио
бескомпромисној борби за
човеково право на слободу
мишљења.
Можете
је
пронаћи од четвртка 30. јула
у свим књижарама Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

РОМАН ЗА МЛАДЕ ЉУБИТЕЉЕ ФАНТАСТИКЕ И ХУМОРА

ЧЕТВРТИ ДЕО СЕРИЈАЛА „ОКЕАН
ОД ПАПИРА“ ЗОРАНА ПЕНЕВСКОГ

Серијал „Океан од
папира“
награђиваног
аутора Зорана Пеневског
стигао
је
до
свог
четвртог дела од укупно
шест. Пред читаоцима
је
интелигентно
и
маштовито
исприповедана
прича,
пуна мистерије, језе,
необичних
јунака,
духовитих
и
мудрих
поређења.
У
новој
књизи „Острво у јајету“
настављамо да пратимо
шеснаестогодишњег
Тарвина који тражи лек
за своју болесну сестру
у
Петограду,
месту
састављеном
од
пет
градића чији су симболи
животиње.
У јајету је острво,
у Архиву срце знања,
усред мора – тајна. Оно
што је горе одражава се
у оном што је доле. Што
је Тарвину јасније шта се
у Петограду догађа, то се
два света, онај стварни и
онај измишљени, више
прожимају. Усред океана
од папира он ће схватити
да га отац шаље на пут

преко Ћутљивог мора.
Вештеринке се окупљају.
Тајна фуријске грознице
биће откривена. Сневано,
слућено, стварно.
„Радња се у четвртом
делу премешта у Архив
Петограда, где ће Тарвин
наћи нове трагове које му
је оставио отац“, истиче
Пеневски.
„Посебан
задатак за њега (а и за
читаоце) биће у одељку
’Пет прича и легенди
о Петограду’. У сваком
случају, ту је много
необичних
ситуација,
смешних и страшних,
још чињеница о пореклу
Петограда и његовим
стаништарима,
још
сусрета са вештеринкама
и тајним активностима
разних
ликова,
и
још
феноменалних
илустрација
Душана
Павлића“.
Пеневски је у серијалу
„Океан
од
папира“
осмислио
оригиналну
причу са имагинарним
простором, налик на
позни средњи век, а
ова богато илустрована

сага уз много обрта
посебно ће се допасти
љубитељима фантастике,
хумора и магије.
„Океан од папира 4:
Острво у јајету“ можете
пронаћи од четвртка 6.
августа у свим књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн књижари www.
delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

СВЕДОЧАНСТВО О ЗЛАТНОМ ДОБУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

„ДВАНАЕСТ ПОРТРЕТА“
ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

Добрица Ћосић је од
1951. до 2011. године
писао дневничке белешке.
Интимно
сведочење
писца „Времена смрти“ и
„Деоба“ о савременицима,
међу којима су неки били
његови блиски пријатељи,
истовремено
је
и
сведочанство о златном
добу
југословенске
књижевности и онима
који су је створили.
Милош Црњански, Меша
Селимовић, Иво Андрић,
Миодраг
Булатовић,
Бранко Ћопић, Момо
Капор и други део су
књиге успомена, сусрета,
разговора и спорења.
„Водећи
нас
кроз
велике класике, Ћосић у
овој заиста занимљивој
и посве контроверзној
књизи, прелама епоху
која је обележила животе
тих класика, њихова
дела и њихове читаоце.
Земља у којој су стварали
је нестала, али оно што
су у тој земљи створили
Меша, Андрић, Ћопић,
Булатовић, Михиз, Попа,
Скендер,
Исаковић,
Капор, јунаци ове књиге
и Ћосићеви пријатељи,
остало је и трајаће док
год буду постојали српска

култура и српски језик“,
истакао је писац Марко
Крстић у поговору ове
књиге.
Ана Ћосић Вукић,
кћерка Добрице Ћосића,
веома је дуго радила на
дневничким белешкама
свога оца. „То су веома
хетерогени и обимни
текстови у којима се
преплићу
записи
о
дневним
догађајима,
његовом
учешћу
у
политичком
животу,
интимне
белешке,
а
највише скице, мотиви
и
разраде
тема
и
композиција за његове
романе“.
Ћосић је писао о
књигама које је читао,
водио
имагинарне
дијалоге
с
писцима,
описивао је сусрете са
југословенским и српским
писцима и уметницима,
важне догађаје у којима
су заједно учествовали.
„На
мој
предлог
прихватио је да приредим
књигу
о
писцима.
Проширио је записе
и
написао
њихове
целовитије портрете“.
Избор
текстова
Добрице Ћосића у књизи
„Дванаест
портрета“

пружа прилику његовим
читаоцима да упознају
пишчев целовит поглед
на велике писце, његове
савременике у другој
половини XX века, а који
су у највећем броју били и
његови пријатељи.
„Дванаест портрета“
можете
пронаћи
од
среде, 22. 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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ЛАЗАР ФИБИШАН, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

ПОСЛЕ ГИМНАЗИЈСКИХ УСПЕХА – НА ФОН
ИЛИ НА ЕТФ

Наставничко веће Гимназије „Борислав Петров
Браца” прогласило је Лазара Фибишана, ученика
одељења IV/2 за ђака генерације за школску
2019/20. годину. Лазар Фибишан рођен је 12.6.2001.
године у Вршцу, а пре гимназије похађао је Основну
школу „Јован Стерија Поповић“, где је такође био
у најужем избору за ђака генерације. Његови
професори истичу да је вредан и марљив ђак кога
сигурно чека још много успеха у даљем школовању
и животу.
У којим си се областима проналазио током
школовања?
- Такмичења из математике, физике, хемије, биологије
и српског језика, све се то низало у основношколским
данима. И успеси такође, у виду освојених значајних
пласмана на окружним нивоима такмичења. Године
2016. уписао сам Гимназију „Борислав Петров Браца” у
Вршцу, природно-математички смер.
Зашто си се определио баш за гимназију?
- За ову врсту средње школе сам се определио јер
гимназија нуди свестраност, добру основу за факултет
и има добре професоре. Све четири године био сам
учесник окружног нивоа такмичења из математике,
а у првој и другој години и из физике. У другој години
освојио сам похвалнице на окружним такмичењима
из математике и физике, у трећој из математике.
Школу сам три године представљао на Архимедесовој

математичкој олимпијади, државном екипном
првенству средњих школа. У првом разреду, похађао
сам Зимску школу физике организовану у нашој школи,
у оквиру Регионалног центра за таленте из Панчева.

Колико су ти професори помогли у оствареним
успесима?
- Велику захвалност дугујем својим професоркама
математике и физике Љубици Ранков Паyне и Сандри
Војичић, које су пуно труда и стрпљења уложиле
у мој рад и напредовање, као и свом одељењском
старешини професору Есаду Добарџићу који је увек
имао разумевања за моју амбицију и жељу да се
доказујем кроз разна такмичења и активности.
Био си успешан и у спорту, као и у разним другим
активностима?
- Био сам члан екипа које су током година постизале
запажене резултате на школским кошаркашким и
одбојкашким турнирима. Осим што сам носилац Вукове
дипломе, представљао сам школу кроз разне видове
њене промоције. Волонтирао сам у Унији студената
и на манифестацијама које су биле од значаја за Град
Вршац.
Где ћеш наставити своје школовање?
- Већ следеће школске године, бићу студент
на Факултету организационих наука или на
Електротехничком факултету у Београду!

САБО САБОЛЧ, УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКОГ МЕНАЏМЕНТА
КАО ПУТ КА РАЗВОЈУ
ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА

На седници Наставничког већа за ученика
генерације Пољопривредне школе „Вршац“ за
школску 2019/2020. проглашен је Саболч Сабо,
ученик смера прехрамбени техничар. Сабо
Саболч је рођен 12.11.2001. године у Вршцу.
Основну школу је похађао у Јерменовцима,
на матерњем, мађарском језику и завршио
је са просеком 5,00 у свим годинама. Његови
професори истичу да се без обзира на језичку
баријеру, од почетка школовања савршено
уклапио у окружење и постизао изузетне
резултате, и не сумњају да ће тако бити и у
наставку његовог школовања.
Зашто си одабрао Пољопривредну школу?
- У Пољопривредну школу уписао сам се 2016.
године и одабрао смер прехрамбени техничар,
због жеље да научим што више о производњи
и преради хране како бих значајно допринео
развоју породичног бизниса.
Постизао си успехе у различитим областима?
- У току свог четворогодишњег школовања,
учествовао сам на такмичењима „Кенгур“ из
математике, као и на такмичењу страних језика

Willkommen на коме сам се високо рангирао
и због чега сам на крају школовања награђен
специјалном дипломом из енглеског језика.
Нажалост, због избијања пандемије ускраћен
сам за учешће на Републичком такмичењу у
области производња и прерада хране, које је и
једино стручно такмичење доступно ученицима
Пољопривредне школе „Вршац“.
Био си активан и у ваннаставним
програмима?
- Радио сам на анализи вина у школској
лабораторији које се врши сваке године поводом
школске славе Светог Трифуна и оцењивању
квалитета вина и јаких алкохолних пића
индивидуалних произвођача. Промовисао сам
школу на свим манифестацијама организованим
на нивоу Града Вршца.
Какви су твоји даљи планови?
- Уписаћу Факулет организационих наука у
Новом Саду, усмерење инжењерски менаџмент,
како бих што више допринео развоју породичног
бизниса којим ћу се бавити након завршених
студија.
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У ОКТОБРУ 28. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

СЕДАМ ПРЕДСТАВА У ЗВАНИЧНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ

Међународни фестивал класике
„Вршачка позоришна јесен“ заказан
је за последњу недељу октобра,
а фестивал који ће се ове године
одржати по 28. пут, публику ће овог
пута дочекати под слоганом „Чему овај
живот без љубави“.
- Фестивал ће и ове године потврдити
високи естетски домет претходних
фестивала. Према пропозицијама,
селекциони поступак требало би
да траје до краја јуна 2020, али због
ванредног стања изазваног епидемијом
корона вируса, у селекцији су представе
које су настале и премијерно изведене
у периоду од јула 2019. до марта
ове године – објаснио је селектор и
директор фестивала Ђура Мрђа.

Мрђа је у том периоду одгледао више
од двадесет представа из овогодишње
продукције и на основу тога сачинио
избор представа за 28. Међународни
фестивал класике „Вршачка позоришна
јесен“.
У селекцији фестивала нашло
се седам представа, па ће вршачка
публика ове јесени имати прилику
да гледа: Стеријину „Покондирену
тикву“ у режији Ђурђе Тешић и
продукцији Народног позоришта
„Стерија“, Камијевог „Калигулу“ у
режији Снежане Тришић и извођењу
Народног
позоришта
Београд,
Шекспирову комедију „Много буке
ни око чега“ из Југословенског
драмског позоришта, а у режији Иве

Милошевић, затим представу „Ко се
боји Вирџиније Вулф“ Едварда Олбија, у
режији Ленке Удовички и копродукцији
Београдског драмског позоришта
и Казалишта са Бриона, „Травничку
хронику“ Иве Андрића у режији
Никите Миливојевића и копродукцији
Српског народног позоришта из
Новог Сада и Народног позоришта
Сомбор, Стеријину „Женидбу и
удадбу“ редитељке Јане Маричић у
извођењу Књажевског српског театра
из Крагујевца и грандиозну представу
„Semper idem“, према роману Ђорђа
Лебовића, а у драматизацији и режији
Горчина Стојановића и извођењу
Народног позоришта Сомбор.
Т.С.

НОВА ВИРТУЛЕНА ИЗЛОЖБА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

„СРЕТНО ДРВО“ ЕДИТ ГЛАВУРТИЋ

Културни
центар
Вршац
наставља са ликовним програмом
у оквиру своје виртуелне галерије
на платформи КУНСТМАТРИКС.
Овога пута представља изложбу
слика из циклуса „Сретно дрво“
ауторке Едит Главуртић. Изложба
ће бити доступна на платформи
од 30. јула до 10. августа.
„Дрво, које у разним културама
представља симбол живота, у
мом сликарском циклусу живот
описује као креацију и стварање,
круг обиља и сталну мијену.
Укоријењено у земљи која га
храни, дрво расте према свјетлу,
мијењајући се кроз годишња
доба. Дом је птицама и кукцима,
глазбало вјетру и киши, а човјеку
заклон, мјесто одмора и окрјепе.
Истражујући психологију боја,

варирала сам мотив дрвета као
живог организма, приказујући
га као симбол виталности и
обнављања животних енергија“,
каже о свом раду ауторка.
Едит Главуртић рођена је
1965. у Сплиту, а у Загребу живи
од 1970. године. На Академији
ликовних умјетности у Загребу
1988. године дипломирала је
сликарство у класи проф. Ђуре
Седера. 1990. године одлази
у Беч, где 1995. добија титулу
магистра уметности. Слике је
излагала на многим самосталним
и колективним изложбама у
Хрватској, Србији и Аустрији.
Чланица је Хрватског друштва
ликовних умјетника.
Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (79)

НЕВИДЉИВИ ТРИПТИХОН ЗА ВРЕМЕ НЕВИДЉИВОСТИ
Пајин Триптихон у стилу или маниру академског
реализма све до скоро био је пожртвован израз
којим се указивало на декаденцију Пајине ликовне
мантре.
Запањујуће је да је реализам декадентан, а
доба пост реализма, са регресијом лика човека
експресије, кубизма, фантастике или хорор
поетике, модерно и хумано.
Напредак је чињеница која се најбоље
документује или потврђује духовношћу људи
једног времена. А шта онда у том контексту ми
мислимо о напретку?
Годинама је у моди тренд квази фиурације,
друштвених подгрупа који више личе на трагичне
клиничке записе девијација, социјалних статуса и
менталног стања него на прижељкивање истине
или ново вјерују егзистенције.

Пајино сликарство је малтене сасвим
неодговорно проглашавано за кич. Његов
допринос расту самосвести нације, третирано је
као улепшавање стварности и подилажење лошем
укусу, док је модерна акција ругања сопственим
коренима афирмисана као висока демократија.
Аутори серије о српским владарима испунили
су жеље оних којима одговора да на двору Цара
Душана буду некакви вукодлаци, а не пристојни,
узвишени,елитни грађани Европе тог мрачног
времена.
Кратка коса у временима болештине није
расадник вашки. Ошишана брада у временима
болести помаже преживљавању а ликови на
Пајиним сликама знали су шта је мода, традиција и
грађанска свест о квалитету живота.
Фигуративна
уметност
реализма
је

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

цивилизацијски и етички домет веома редак у
историји страдања људског света.
Уметност примитивних, шематских, апстрактних,
демонских, шаманских ликова је усуд, сведеност и
компромис онога чему духовно биће и ментална
хемија теже и статуса живота.
У временима кризе нестајање фигуративног
реализма опомиње људе, али их и припрема на
нове идентитете, ново смањивање слике о себи.
Објава човека као јединог духа слободе на свету
у старој Грчкој била је прва револуција ослобођења
човека од зависности сопственог ума чије
посматрање себе, као марионете богова, остаје на
милост и немилост демонима.
Грци су одлучно рекли не и то њихово не понекад
је наше не и Пајино не.
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

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

vrsackakula@open.telekom.rs
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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 спратлегализована,
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/ 81-00-154
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 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
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
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 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
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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
Повољно продајем кућу
у Банатској Суботици са
легализованим
помоћним
објектима (штала, свињци,
летња кујна, амбар на пола
ланца земље) и 0,5 ха земље.
Тел. 060 30 80 333.
Купујем кућу чврсте, новије
градње,
предност
шири
центар, брег приступачан
прилаз. Тел. 064/8795697
Купујем већи конфоран
стан са лифтом, новије
градње, предност центар. Тел.
064/8795697
Продајем гарсоњеру у
строгом центру Вршца одмах
усељива. Тел. 060/7401210 и
060/1671519
Продајем 2 стана, гарсоњеру
25², једнособан 46 м². Тел. 833478
Продајем кућу на Маргитском
насељу са две стамбене целине
и незавршено поткровље
(нова страна ) плус мања
кућа излази на стару улицу
Маргитска Цена 69000 плус
25000. Тел.064/6357325
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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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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 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. 064/2599960.
Издајем
комфоран
једнособан стан, засебан улаз,
клима, бвеш машина, соба,
купатило, чајна кухиња. Тел.
060/1671519 и 060/7401210
Издајем сттан у приземљу
куће близу Миленијума. Тел.
065/8321410 и 060/8435003
Кућа за издавање са
окућницом и великом баштом
у Потпорњу. Тел. 063/8829782.
Издајем намештени стан
дворишни за две самице,
студенте,
брачни
пар.
Слободан од 1. августа. Тел.
063/81032280
Издајем
једнособан
намештен стан у центру код
катедрале. Тел. 064/4256180.
Издајем двособан намештен
стан са свим неопходним
уређајима у најужем центру
Вршца. Тел. 063221304
Издајем двособан стан
намештен на Војничком тргу.
Тел. 064/1757698
Издајем
полунамештен
једнособан стан у згради на
супер месту у ужем центру
града.Тел. 063/8281153

РАЗНО
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, 013/838-351 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.
Г р 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.
Продајем 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 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 807-793
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
термоакомулационе 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
Замрзивач од 150 л за продају
, повољно 100 €. Тел. 013/837631 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
Продајем мотокултиватор
Хонда -200 €, замрзивач
Ободин 310 л. -80 €. Тел.
063/1867385
Продајем 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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
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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
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пећи и чаробну пећ на чврсто
гориво. Тел. 064/2625554.
Продајем
лустере-кугле,
машину за развијање теста
Петерх, тексас јакну са
крзном, шаховску гарнитуру,
електрични
шпорет,
репродукцију пејзажа, црне
ципеле. Тел. 832-267.
Продајем
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
На продају
круњач
прекрупар Лимфан С. Пазова.
Исправан. Тел. 064/5128473
За
продају
хармоника
Велтмајстор, 80 басова, црне
боје, исправна, цена 50 €. Тел.
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. 013/2832-563
На продају две трубе „Кинг“,

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
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. 013/830-753.
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
термоакумулациону
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
просторије. 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.
Продајем фрижидер„Горење“
исправан(висина кухињских
делова) цена 30 €, у добром
стању. Тел. 061/3071085.
Продаје се три тепиха,
тросед, двосед, фотеља, собни
регал, машина за прање
судова, две трпезаријска
витрина и мешалица за бетон.
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.
Обављам посао уношења и
слагања цепаница (дрва). Тел.
064/1354375
Продајем 2 комбајна у Малом
Жаму Змнај 142, један за
делове. Тел. 063/8301643
ОСБ плоче за подашчавање
кровова цена 296 дин
м2,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем ловачку пушку
„Застава“ калибар 16 и карабин
30-06„Застава“ само уз дозволу.
Тел. 013/836-548 и 064/2717088.
Продајем доње кухињске
елементе
42х60х85
са
фиокама 3000 исто са
вратима
2.000,
ормарић
(ципеларник) 80х40х95 3.000,
полице 80х30х110, 1000. Тел.
063/1077271
Продајем сто и столица. Тел.
064/2262883
Продајем мушки спортски
бицикл са брзином „Рог“ 4000,
алуминијумске мердевине 2х9

газишта 6000, мале металне
мердевине 4 газишта 1300. Тел.
0631077271
Продајем лов. Карабин 3006 са штехером, оптика 6х42
носач оптике „швеник“ лов
пушку кал. 12 ТОЗ – 34- Е само
уз дозволу. Тел. 013/836-548 и
064/2717088.
Продајем повољно два
мања тепиха и две стазе и
више разних лустера. Тел.
063/1077271.
На продају храстова бурад за
ракију, вино 60л и 80л очувана,
регал трокрилни, косачица
бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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
На продају ауто марке
„Тавриа“ 1991 годиште у
одличном стању, регистрован
до децембра. Тeл. 064/9912221

Последњи поздрав колеги

Драгом и поштованом чика
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Памтићемо те као одговорног и посвећеног сарадника
Редакција „Вршачке куле“
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 24 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 490, 24. АВГУСТ 2001.

РУИНА ИЗА ЗАВЕСЕ

Велелепна завеса на малој сцени вршачког театра скривала је, до
недавно, праву руину старог дела позоришног објекта: разваљене
прозоре и врата, под који пропада, таваницу са делићима неба,
мирис мемле који се ширио горњим фоајеом.
- Када смо разгрнули завесу наишли смо на право ругло па смо
ангажовали стручњаке да изврше увид како бисмо знали шта даље,
јер је реконструкција старог објекта неопходна, каже Антон Делић,
извршни директор НП “Стерија”. По завршетку пројекта, који ради
Биро “Плус” уз одобрење СО Вршац, биће дефинисани неопходни
радови и трошкови санације старе зграде и летње баште, који по
садашњој грубој процени износе око 200.000 ДМ.
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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 (227)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIV ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Земљиште је власништво Републике Србије, а СО Вршац, као
корисник, дала је овај простор на коришћење НП “Стерија’, Хотелу
“Србија”, ВИК-у и “Промету”.
- Са “Србијом” је договорено да очистимо простор уз свесрдну
помоћ вршачког Затвора и Комуналног предузећа, које су изнели
двадесетак контејнера смећа са овог простора, објашњава Делић.
Позориште је СО Вршац поднело захтев да се регулилишу правни
односи и да “Стерија” добије право на коришћење баште уз
обезбеђење неког другог простора осталим корисницима. Стара
зграда и летња башта, као природни продужетак Позоришта, пружају
велике могућности као додатни извор прихода позоришта – летња
сцена са фасадом старе зграде као сценографијом. НП “Стерија”,
Градска библиотека и ОМШ “Јосиф Маринковић” предложили су СО
Вршац да се комплетан кварт дефинише као простор од посебног
историјског, архитектонског и културног значаја да би временом
прерастао у вршачку Скадарлију.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 24 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 490, 24. АВГУСТ 2001.

ДЕВОЈКЕ У “ЖИВОМ ЗИДУ”
Омладинска школа фудбала у Павлишу је на најбољи начин
доказала љубав према деци и спорту. Оформљена је женска
фудбалска селекција. Многи ће рећи да је то наизглед атракција, али
није тако.
У рад је укључено 19 девојчица: Ћирковић, Торбица Б.,
Болесников Т., ]осић, Живић, Јанковић, Каракаш, Торбица Н.,
Алексић, Вуковић, Болесников Д., Болесников А., Миловановић,
Јанковић, Комљеновић, Којић, Бркљач, Бодеграјац и Ђорђевић.
У старту девојчице наилазе на нов изазов, фудбал, али родитељи
могу бити први противници који наводе низ аргумената против.
Потребно је уложити напор да промене став. То се може подстићи
стрпљењем и упорношћу уз чињеницу да би то био први корак ка
самосталности. Без обзира какво је мишљење да се девојчице баве
фудбалом то треба прихватити сасвим нормално. Сви они који се
подругљиво и са неверицом гледају на то треба да схвате изазов и
опробају се у најважнијој споредној ствари на свету. Треба истаћи
да је упорност врлина и тешко се стиже, али на крају се исплати.
Све заинтересоване девојчице могу да се укључе у рад женске
селекције која тренутно ради са 88. годиштем и млађим. Тренинзи
су на игралишту у Павлишу, а упис нових чланова је понедељком од
17.30 до 19 часова. Са екипом ради Милан Благојевић.

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.
Финансијском операцијом
набављено је 8000 ф. за
градњу. Наиме 4. новемба и.г.
прими варош гаранцију за
5% не удеонице у споменутој
своти, повећавши уједно
овоме друштву за 11 година
субвенцију од 600 ф. на 1000
ф. годишње, да би се друштво
што лакше одужило. Зидање
је отпочело крајем месеца
фебруара 1885., 12. јунија и.
г. друштво је примило, а 28.
и. м. сместило се са својим
реквизитима у здање. При
овој свечаности присуствовао
је жупан Ал. Николић и
градоначеоник
Јован
Сентмајер. Барон Милош
Бајић од Варадије протектор
је овоме новоорганизованом
друштву. Он је за зидање
ове зграде поклонио 500 ф.
Градњом пожарног депоа, што
је коштало 9306.92 н, уједно
је основано проустројено
варошко
пожарништво,
тако, да се оно данас
може такмичити са првим
друштвима у Угарској 1) Што
је то тако има се највише
захвалити
неуморном
команданту
Рудолфу
Мажарију
и
заузимању
друштвеног
председника
Ј. Шлемера и данашњем
градоначеонику Ј.Семајеру,
који јако помаже културне
интресе
вароши
Вршца.
Јошт се мора споменути, да
је г. 1885. порушен торањ за
пужање, више непотребан
будући. За преустројство
пожарништва утрошено је
г. 1844. и 1885. 14.607.47 н.
Завршни камен ударен је, из
разних узрока, тек 31. октобра
1886. Споменица датирана је
1) Г. 1882. заведен је телераф, а 1885 и телефон
2) По годишњем извештају

од 21. марта 1885.г.
А иначе имаде примера,
који величају великодушност
и човекољубље Вршчана.
20. априла 1873. венчала
се надвојводкиња Гизела
са
баварским
принцем
Лујтполдом. У спомен тог дана,
заузимањем градоначелника
Фр. Ј. Херцога, давао се у

Цеохом позоришту свечани
концерт,
уз
суделовање
српског и немачког певачког
друштва и више музичара
вештака
и
диригената.
Приходом од ове забаве,
179 фор. положен је темељ
једној човекољубој заклади,
„Гизелиној
заклади“,
за
издржавање
ововарошке
сиротиње неспособне за
рад, што је и краљ дозволио.
Варошко представништво, да
помогне сиротињи, закључи
15. априла и 12. маја исте
године, да закупи српску
болницу, и ту да смести сву
сиротињу
неспособну
за
рад (20 и 6 благодејанаца

издржавани
су
у
вар.
болници), издржавајући је у
овом сиротињском дому од
прихода „Гизелине закладе“
од глобарина, лиценција и
поклона. Но овај се закључак
није могао извести, са новчане
оскудице, која је касније
наступила. Закључак пак да се
од вар. прихода ова заклада
на 10.000 ф. допуни и да се ова
главница не троши већ само
камата од 600 ф., у толико се
је имао извршити, што је овој
заклади годишње извесна
свота додавана.
Г. 1876. скупљени су
прилози од 682.27 ф на
Панчевце који су од воде
пострадали.3).
Ванредно је засведочено
човекољубље
Вршчана
према Сегединцима, кад оно
12 марта 1879. г. од поплаве
пострадаше.
Одма
како
стиже телеграфска вест о
тој несрећи, образовао се
овде одбор за припомоћ,
који већ идућег дана посла у
Сегедин вагон јестива, а затим
неколико дана узастопце
дневно по један вагон. Овде
је сакупљено 5000 хлебова, 10
сандука (50 цената)) сланине,
10 џакова пасуља, 9 џакова
кртоле, џак лука и џак соли.
Сем тога послато је војницима
у Сегедин вагон са 23 бурета
вина. Затим је сакупљено
1700фор., од чега је 1100 фор.
потрошено на 97 бегунаца
што се овде налазили. Остатак
од 600 фор. и 2000 што је
варош одредила, стављено
је влади на расположење.
Свега је дакле оном приликом
6374.41ф. сакупљено, које у
рани а које у новцу 4).

3) „Werschetzer Gebirgsbot“од 4. фебруара 1880.
4) Записник седнице од 4. фебруара 1880.
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СПОРТ

С П О Р ТС К И К В И З

П

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ

ПЕЛЕ, Едсон Арантес До Насименто
(рођен 1940.), бразилски репрезентативац, по
мишљењу многих, најбољи фудбалер света
свих времена. Поводом стогодишњице ФИФЕ
званично је проглашен најбољим фудбалером
20. века.Његово име уписао је у Гинисову књигу
рекорда као особа која је
постигла највише голова
на фудбалским утакмицама
током каријере коју је
започео у Сантосу као
ш е с н а е с то го д и ш њ а к .
За овај клуб играо је од
1956. до 1974. године,
укупно 638 утакмица и
постигао чак 619 голова.
Са Сантосом је освојио 6
титула првака Бразила, 10
титула првака државе Сао
Паоло (Паулиста), 5 Купа
Бразила, 4 титуле у такмичењу Рио-Сао Паоло, 2
Копа Либертадорес, и два Интерконтинентална
купа. Клупску каријеру завршио је у њујоршком
Космосу где је играо две године (1975-1977). У
дресу репрезентације Бразила Пеле је одиграо
93 утакмице и постигао 79 голова. Играо је на
4 Светска првенства, освојио је са „кариокама“
три титуле светског шампиона (1958, 1962,
1970). Пеле је укупно одиграо 1362 утакмице
и затресао противничку мрежу 1280 пута. Од
репрезентативног дреса опростио се 1971. на
стадиону Маракана.
Питање гласи: Против које репрезентације
је Пеле одиграо последњи меч у дресу са
националним грбом?
ПЕТРОВИЋ, Владимир (рођен 1955.), један
од најбољих југословенских фудбалера свих
времена, четврта Звездина звезда. У Црвену
звезду
дошао
је
као дечак (1969), а
првотимац је постао
1972. године. У црвенобелом дресу одиграо
је 493 утакмице и
постигао 117 голова,
освојио је 4 титуле
првака
Југославије
(1973, 1977, 1980,
1981) и Куп Југославије
(1982). Са Аћимовићем
држи клупски рекорд
по броју утакмица
у Купу шампиона (20). Као интернационалац
играо је у лондонском Арсеналу, у белгијским
клубовима Антверпен и Стандард и у француском
Бресту. За репрезентацију Југославије одиграо
је 34 утакмице и постигао 5 голова. Играо је на
два светска првенства, 1974. у Немачкој био је
најмлђи репрезентативац (18 година и 364 дана),
а 1982, у Шпанији одиграо је све три утакмице у
групи и постигао 1 гол.
Питање гласи: Да ли знате против кога је
Пижон Петровић постигао гол на Мундијалу
у Шпанији 1982?
ПИРЛО, Андреа (рођен 1979.), италијански
репрезентативац, један од најбољих европских
играча средине терена, члан Реда заслужних
Италије. Каријеру је почео као офанзивни везни
у Бреши, са којом је
освојио титулу у серији
Б (1996/97). Прешао је
у Интер 1998. Али није
успео да се избори
за место у постави па
је слат на позајмице
(Ређина,
Бреша).
Продат је Милану,
а тадашњи тренер
„росо-нера“
Карло
Анћелоти, променио
му
је
позицију,
трансформисао га у
организатора игре и
Пирло је постао један
од најбољих фудбалера на свету. Са Миланом
је освојио два Скудета (2004, 2011), две Лиге
шампиона (2003, 2007), два Суперкупа Европе
(2003, 2007), Светско првенство за клубове
(2007). По преласку у Јувентус освојио је Серију
А још 4 пута и Куп Италије. У репрезентацији
Италије забележио је 116 наступа и постигао 13
голова. Са „азурима“ је освојио титулу светског
шампиона 2006. У финишу каријере Пирло је
по први пут постао интернационалац и у том
тренутку најплаћенији италијански играч у свим
лигама.

Питање гласи: У којем тиму је Пирло играо
као интернационалац?
ПЛАТИНИ, Мишел (рођен 1955.), француски
репрезентативац и један од најбољих светских
играча свих времена. Каријеру је почео у
Нансију (1972-1979),
са којим је освојио
Куп
Француске
(1977/78) а потом је
играо у Сент Етјену
(1979-1982) где је
освојио једину титулу
првака Француске.
Интернационалну
каријеру
изградио
је у Италији, где
је са Јувентусом
освојио две титуле првака Италије (1984, 1986),
Куп Италије (1983), Куп шампиона (1984/85),
Суперкуп Европе и Интерконтинентални
куп. У репрезентацији Француске одиграо је
72 утакмице и постигао 41 гол. Освојио је са
„триколорима“ титулу првака Европе 1984. а на
Светском првенству у Мексику 1986. освојио је
треће место.
Питање гласи: Платини је и данас
јединствен европски играч по броју освајања
једног индивидуалног признања. Да ли знате
које је признање у питању?
ПРОСИНЕЧКИ, Роберт (рођен 1969.), бивши
југословенски и хрватски фудбалер. Члан
генерације југословенске репрезентације која је
тријумфовала на Светском првенству за играче
до 21 године у Чилеу
1987. године. Блиставу
каријеру
почео
је у дресу Црвене
звезде 1986. јер је у
Динаму проглашен
за
неталентованог
играча. У црвенобелом дресу освојио
је три титуле првака
Југославије
(1988,
1990, 1991), Куп
Југославије
(1990),
Куп
европских
шампиона
(1991).
За
репрезентацију
Југославије одиграо је 15 утакмица и
постигао 5 голова. За Хрватску је одиграо 49
утакмица и постигао 10 голова. Имао је богату
интернационалну каријеру а питање гласи:
У којем клубу је Просинечки први пут
заиграо као интернационалац?
ПУШКАШ, Ференц (рођен 1927, године,
преминуо 2006.) мађарски фудбалер и
фудбалски тренер. Одиграо је 85 мечева за
мађарску фудбалску
репрезентацију
и
постигао 84 голова.
Играо је за Хонвед и
Реал Мадрид. Данас
се сматра једним од
најбољих фудбалера
свих времена. Са
Хонведом је освојио
пет титула првака
Мађарске,
а
са
Реалом 5 титула
првака Шпаније и Куп
европских шампиона
(1960). Био је четири
пута најбољи стрелац шпанске лиге (1960, 1961,
1963, 1964). Са репрезентацијом Мађарске
освојио је златну медаљу на Олимписким играма
у Хелсинкију 1952. Јединствен је играч у јер је на
Светском првенству 1958. играо за Мађарску,
а на СП у Чилеу 1962 наступао је за Шпанију.
Пушкаш у европском фудбалу и данас држи
један голгетерски рекорд.
Питање гласи: Да ли знате који?

Р

РАДАНОВИЋ,
Љубомир
(рођен
1960.), југословенски репрезентативац и
и н те р н а ц и о н а л а ц .
Каријеру је почео у
Ловћену са Цетиња
а
афирмисао
се
у
београдском
Партизану. Са црнобелима је три пута био
шампион Југославије
(1983, 1986, 1987), као
интернационалац
играо је у белгијском

Стандарду а касније француској Ници. Играчку
каријеру завршио је у швајцарској Белинцони.
За репрезентацију Југославије одиграо је 34
утакмице и постигао три гола. На Олимпијским
играма у Лос Анђелесу 1984. са „плавима“
је освојио бронзану медаљу. Део историје
југословенског фудбала је гол који је постигао
у квалификацијама за Европско првенство у
Француској 1984. Питање гласи:
Да ли знате против кога је Радановић
постигао гол за пласман на Еуро 84?
РАУЛ, Гонзалес Бланко (рођен 1977.), шпански
репрезентативац, легенда мадридског Реала.
Каријеру је почео у омладиснкој школи Атлетико
Мадрида, у Реалу је од 1992. Са Реалом је освојио
6 титуле првака
Шпаније (1995, 1997,
2001, 2003, 2007,
2008), три Лиге
шампиона
(1998,
2000, 2002), два пута
Интерконтинентални
куп (1998, 2002).
Први је играч који је
постигао 50 голова
у Лиги шампиона
(2005) и јединствен
по томе што никада у
каријери није добио
црвени картон. Рекордер је по броју мечева
одиграних за Реал, укупно 711, рекордер Реала
по броју утакмица у Примери (550), а други је у
Шпанији, одмах иза голмана Зубизарете (622).
У репрезентацији Шпаније Раул је одиграо 102
утакмице и постигао 44 голова, наступао је на
три светска првенства (1998, 2002, 2006).
Питање гласи:У ком клубу је Раул наставио
каријеру као интернационалац?
РАШ, Јан (рођен 1961.), репрезентативац
Велса и један од најбољих европских голгетера
свих времена. Легенда Ливерпула у којем је
играо скоро током
читаве своје каријере.
Са „редсима“ је освојио
5
титлуа
првака
Енглеске (1982, 1983,
1984, 1986, 1990), три
ФА купа (1986, 1989,
1992), 5 Лига купа
(1981, 82, 83, 84, 1995)
и два Купа европских
шампиона
(1981,
1984). 1984. године
био је златна копачка
Европе и најбољи
играч Енглеске. У дресу
репрезентације Велса одиграо је 73 утакмице и
постигао 28 голова. Раш је само у сезони 1987/88
играо као интернационалац.
Питање гласи: Да ли знате у ком клубу?
РЕХАГЕЛ, Ото (рођен 1938), немачки фудбалер
и тренер. Играчку каријеру провео је у Ротвајсу
из Есена, Херти и Кајзерслаутерну, укупно 201
утакмица у Бундес лиги и 22 постигнута гола.
Као тренер прославио се у Вердеру из Бремена
са којим је освојио две титуле првака Немачке
(1988, 1993), два Купа Немачке (1991, 1994), Куп
европских победника купова (1992). Као тренер
Бајерна није успео да освоји титулу првака, али

јесте са Кајзерслаутерном (1998) и то одмах по
уласку у Бундеслигу као шампион Друге лиге
Немачке.
Питање гласи: Са којом репрезентацијом
је као селектор Рехагел освојио титулу
првака Европе?
РОНАЛДИЊО, Гаучо (рођен 1980.), бразилски
репрезентативац. Каријеру је почео у Гремију,
а прославио се у Барселони у коју је дошао
2003. Са Барсом је освојио две титуле првака
Шпаније (2005, 2006), Лигу шампиона 2006, и
изабран је два пута за најболјег играча света у
избору ФИФА (2004, 2005.). Каријеру је наставио
у Милану са којим је освојио једну титулу првака
Серије А (2011). Потом се вратио у Бразил, играо

је за Флуминенсе и Атлетико Минеиро, а једну
сезону провео је у мексичком Керетару. За
репрезентацију Бразила одиграо је 97 утакмица
и постигао 33 гола. Освојио је титулу првака
света са „кариокама“ 2002. Копа Америка (1999)
и бронзану медаљу на Олимпијским играма у
Пекингу 2008.
Питање гласи: У ком клубу је Роналдињо
почео интернационалну каријеру у Европи?
РОНАЛДО, Луис Назарио де Лима (рођен
1976.), бразилски репрезентативац, један од
најбољих играча свих времена. Професионалну
каријеру почео је у Крузеиру, авелики траг
оставио је у Барселони иако је на Камп
Ноу провео само једну сезону. Одиграо је
37 утакмица и постигао 34 гола. Барса је
одуговлачила са продужењем уговора што
је искористио Интер и довео га на стадион
„Ђузепе Меаца“ за 19 милона фунти што је у том
тренутку био рекордан трансфер. Новембра
1999. године на утакмици са Лећеом доживео је

повреду колена коју никад није залечио и која га
је пратила током читаве каријере. Са Интером
је освојио Куп УЕФА 1997/98. После Светског
првенства 2002. када је са Бразилом освојио
титулу првака, Роналдо је био највећа светска
звезда. Газда Реала Флорентино Перез довео га
је на „Сантјаго Бернабеу“ и већ прве сезоне са
Реалом је освојио титулу првака Шпаније. После
тога прешао је у Милан, а каријеру је завршио
у бразилском Коринтијансу са којим је освојио
Првенство Паулиста и Куп Бразила. Био је три
пута најбољи играч света у избору ФИФА (1996,
1997, 2002) и два пута освајач златне лопте (1997,
2002). У репрезентацији Бразила одиграо је 98
утакмица, постигао 62 гола .
Питање гласи: У ком европском клубу је
Роналдо почео интернационалну каријеру?

Одговори из прошлог броја: 1. Љубоја је
у Штутгарт дошао на инсистирање тренера
Ђованија Трапатонија, 2. Љуковчан је био
интернационалац у турском Фенербахчеу,
3. Љунгберг је у сезони 2001/02 био најбољи
стрелац Лиге шампиона, 4. Марадона
је интернационалну каријеру почео у
Барселони, 5. Михајловић је европски
трофеј осим са Звездом освајао још само
са Лациом, Куп купова 1998/99 и европски
Суперкуп 1999, 6. У Бергаму су избили
немири када су навијачи Аталанте сазнали
да се спрема трансфер Мирковића у
Јувентус, 7. Мијатовић је пре преласка у Реал
играо у Валенсији, 8. Бора Милутиновић је
на Мондијалима осим Мексика водио још
селекције Костарике (1990), САД (1994),
Нигерије (1998) и Кине (2002), 9. Осим Рајка
Митића Звездине звезде су: Шекуларац,
Џајић, Петровић и Стојковић, 10. Надимак
Ивице Осима је Штраус са Грбавице, 11.
Пантелић је из свог казненог простора дао
гол голману Вележа Енверу Марићу, 12.
Илија Петковић је освојио титулу државног
првака Швајцарске са Серветом из Женеве.
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