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Уз присуство неколицине пријатеља, сарадника 
и волонтера, Светски дан борбе против мултипле 
склерозе у Међуопштинском удружењу мултипле 
склерозе Вршац обележен је радно. По жељи 
чланова удружења одржана је радионица израде 
Кокедама – јапанске методе гајења биљака 
ван саксија, коју је водила Гордана Калнак. 
Ова врста радионица спада у сегмент радно 
окупационих радионица које, поред радионица 
рекреативног вежбања, креативних радионица, 
те индивидуалног  психолошког саветовалишта и 
групних психолошких радионица, чине значајан 
део годишњих активности удружења које се 
реализују у оквиру кампање „Србија без баријера“, а 
финансијски су подржане од стране Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Републике Србије – Сектора за заштиту особа са 
инвалидитетом.

Значајан део активности удружења подржан 
је, кроз програмске конкурсе, од Града Вршца, 
ресора за здравство и социјалну заштиту. Управо 
тим поводом гошћа удружења била је Маја Ристић 
Лажетић, чланица Градског већа за поменути ресор 
која је попричала са присутнима о проблемима 
са којима се сусрећу, активностима удружења и 
плановима за будућност.

Вршачко удружење оболелих од МС-а основано 
је 1997. године, а у овом облику функционише 
од 2010. године. Броји 79 чланова са територије 
општина Вршац, Пландиште и Бела Црква, од чега 
је 20-так активних.

Према речима Данијеле Стојанов, председнице 
удружења, број оболелих од мултипле склерозе је 
сигурно и значајно већи, јер нису сви оболели и 

чланови удружења. 
„Разлог томе је најчешће скривање болести од 

околине, што због стида, што због страха од отказа 
код оних који су запослени, што због неразумевања 
са којим се особе оболеле од МС често сусрећу. 
Обележавање Светског дана борбе против 
мултипле склерозе можда је управо прилика да 
их позовемо да нам се придруже, јер су оваква 
удружења такозване „сигурне зоне“ у којима се 
увек може пронаћи подршка, разумевање и покоји 
користан савет, чиме се постепено гради сигурност 
која доводи до рушења оних социјалних баријера 
подигнутих и од стране друштва ка оболелима, 
али и од стране оболелих ка друштву. Ових дана 
се много говори о мултипли склерози, али важно 
је знати да никада није превише. Сви треба да 
знају шта је МС и како се манифестује у животима 
оболелих. Док чекамо да се пронађе лек који ће је 
дефинитивно излечити, или макар терапију која ће 
помоћи да са њом лакше живимо важно је имати 
подршку“, закључила је Стојанов.

Мултипла склероза је прогресивна аутоимуна 
болест централног нервног система код које имуни 
систем напада заштитни мијелински омотач који 
прекрива влакна нерава и тиме узрокује проблеме 
у комуникацији између мозга и остатка тела. 
Непознатог је узрока и може се појавити у било ком 
животном добу, најчешће између 20. и 40. године 
живота, чешће код жена него код мушкараца. 
Постоји неколико основних форми мултипле 
склерозе: релапсно-ремитентна, секундарно-
прогресивна и примарно-прогресивна, међутим, 
симптоми болести се разликују код сваког 
оболелог, па се често назива и  „болест са хиљаду 

лица“. Тренутно у свету више од 2,8 милиона 
људи болује од ове болести. У Србији не постоји 
национални регистар за мултиплу склерозу, али 
се претпоставља да постоји око 12.000 пацијената 
који се боре са овом болешћу, од којих само око 
2.500 оболелих има приступ терапији.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ

Уговори за пројекте који су била 
изабрани за суфинансирање, на 
јавном конкурсу који је Град Вршац 
отворио, потписани су у уторак, 31. 
маја, у Градској кући. Преко овог 
конкурса Град издваја четири милиона 
динара за афирмацију и промоцију 
културе преко локаних удружења, 
куд-ова и осталих регистрованих 

лица која се баве културом у граду.
“Град Вршац је један од ретких 

градова који два пута годишње пружа 
такву подршку удружењима, а преко 
овог конкурса биће суфинансирано 
укупно 27 програма из различитих 
области културе,” изјавио је Др Трајан 
Качина, члан Градског већа за културу.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ВИШЕ ОД 4 МИЛИОНА 
ЗА ЛОКАЛНА УДРУЖЕЊА

ВАЖНО ЈЕ ИМАТИ ПОДРШКУ

Београдски манифест, туристичка 
манифестација која се одржава 8. 
пут у Београду, овог пута на Сава 
променади, окупила је бројне 
туристичке организације из читаве 
Србије како би пре свега домаћим 
туристима који покрију око 60% 
ноћења током сезоне кроз слоган 
„Доживи Србију“ представила Србију 
и нове дестинације за ову годину.

Вршац је као један од градова који 
нуди обједињену туристичку понуду 
Јужног Баната  привукао је пажњу 
посетилаца  Београдског манифеста. 

- ТО Вршац представила је по 
први пут на овој лепој локацији 
своје туристичке програме. Првога 

дана Манифеста владала је велика 
заинтресованост за наш град. 
Београђанима и страним туристима, 
који су посетили наш штанд, допао 
се Вршац поготово Вршачке планине, 
Загајичка брда, село Шушара, и остале 
еко дестинације. Промовисали смо 
и Пут вина, винску манифестацију 
Винофест која ће бити одржана 1. 
и 2. јула на Градском тргу у Вршцу. 
Међу излагачима на Београдском 
манифесту упознали смо се и са 
неким новим винаријама и влада 
интересовање да нам дођу и као 
излагачи са својим винима на Вино 
фест, истакла је Јасна Живковић из ТО 
Вршац.

На Сава променади поред богатог 
програма који је трајао три дана и 
био намењен свим узрастима од 
деце до најстаријих многобројни 

страни туристи имали су прилику да 
се упознају са туристичком понудом 
Србије која је јединствена у односу на 
цео регион.

НА ТУРИСТИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ БЕОГРАДСКИ МАНИФЕСТ

ВРШАЦ ПРИВУКАО 
ПАЖЊУ ПОСЕТИЛАЦА
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ЛАУРЕТИ ПОВЕЉЕ 
ГРАДА ВРШЦА 

МИЛИВОЈЕ ВУЧАНОВИЋ
Међу Вршчанима је познат као “Миле птичар” и то не без 

разлога. Захваљујући њему сачуване су многобројне врсте 
птица, а велики број одавно несталих и одсељених поново 
се вратио на Вршачке планине. Његов рад је препознат 
и ван Вршца, па га многи сматрају једним од најбољих 
ренџера у Србији. 

- Природа је одувек била овде и заувек ће бити 
овде, ми само пролазимо кроз њу. Нашим присуством 
можемо да је оплеменимо или деградирамо. Мислим да је 
на неки начин задатак свих нас ово прво, рекао је у свом 
обраћању Вучановић-

УДРУЖЕЊЕ „ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“
Удружење за подршку ментално недовољно развијених 

особа “Отворено срце света” основано је 1979. године, 
а интензивно ради на различитим програмима за шире 
друштвено прихватање ове осетљиве, популационе групе, 
већ скоро 20 година. Захваљујући њиховој присутности 
у нашој заједници, идеја инклузије постала је ближа 
грађанима Вршца, а посебно деци, обезбеђујући на тај 
начин и услове за хуманије друштво. 

- Поносни смо што је Повења Града Вршца дошла 
у наше руке које су протеклих двадесет година стварале 
амбијент за суштинску примену инклузије, за толеранцију 
различитости у сваком смислу посебно у домену што се 
тиче ментално недовољно развијених лица, истакла је 
Данијела Јовановић председница Удружења „Отворено 
срце света“

ПЕРО МАЦУРА
Перо Мацура један је од највећих ктитора и извођача 

радова на храму Светог Трифуна у Гудурици. Небројено пута 
је несебично помагао у обнови просторија МЗ Гудурица, ФК 
Виноградар, КУД Виногради, Дома пензионера. Такође је 
покровитељ организације фестивала Златна Јесен и Дани 
Младих Вина у Гудурици. Никада није изостала ни његова 
помоћ појединцима. Као привредник Пера Мацура дуги 
низ година успешно послује на територији града Вршца и 
у својим фирмама запошњава велики број наших суграђана 

- Хтео би да се захвалим за указану част, и што се 
заједно молимо, што заједно радимо, заједно стварамо и 
што сте увек ту за нас и мене. Хтео би да се захвалим мојој 
породици без које вероватно не бих могао да урадим 
ништа од свега овога, која ми увек даје максимално снагу, 
вољу и дух, нагласио је Перо Мацура

МОМИР МОМА ЦВЕТКОВИЋ
Момир Цветковић рођен је у Вршцу 1964. године и један 

је од оснивача првог вршачког тонског студија и музичке 
радионице. Креирао је музичке групе и солисте који су 
данас афирмисани рок, џез и блуз музичари европског и 
светског гласа. Оставио је нашем Граду посебан музички 
печат на вршачкој Берби грожђа и Међународном 
фолклорном фестивалу “Вршачки венац”, а као композитор 
потписник је бројних позоришних представа, кратких и 
дугометражних филмова. Обављао је и посао директора у 
Културном центру, Музичкој продукцији Центра Миленијум 
и Народног позоришта “Стерија”. Основао је Удружење 
љубитеља џеза, блуза и електронске музике “Џезтроник”, 
којим је померио границе културних дешавања, а које ове 
године слави 20 година постојања. Присутнима се обратила 
супруга Момира Цветковића, Александра.

- Момир Цветковић – Мома, мој супруг није био 
декларисани уметник, за њега је уметност у ствари била 
живот. Сваки дан је био уметност. Тако је свирао, тако се 
дружио, таква је била наша љубав, тако је радио све у шта је 
веровао и у томе није било каукулације, преговарања или 
било каквог компромиса, казала је Александра Цветковић.

ПАВЛЕ ВЛАХОВИЋ
Павле Влаховић рођен је 1938. године у Слатини 

код Пријепоља. На почетку своје каријере показао је 
велику жељу за друштвеним радом па тако учествује у 
прављењу домова културе, али и спортских игралишта 
у Гудурици и Великом Средишту. Био је активан и важан 
члан у управама фудбалских клубова у овим селима а 
касније и у Вршцу.  1983. године преузима вођење КУД-а 
Жарко Зрењанин, данашњи КУД Лазе Нанчића, где одмах 
показује организаторске способности. Обезбедио је  КУД-у 
просторије и поставио је темеље на којима ово  друштво са 
више од 300 чланова  и данас успешно ради  а чији је он 
неотуђиви део. На место директора НП „Стерија“ ступио 
је 1985. године где га очекују још већи задаци.Темељно 
обнавља зграду Позоришта и у њему остаје да ствара 
више од 17 година позориштем бележи значајне успехе на 
многим позоришним фестивалима. Министарство културе 
1992 године НП „Стерија“ прогласило је за најуређенији 
објекат у Србији. Павле Влаховић је учествовао у 
оснивању међународног позоришног фестивала “Вршачка 
позоришна јесен“ и међународног фестивала фолклора 
„Вршачки венац“. Оба фестивала основао је 1993. године.

- Мој пут којим сам корачао био је изузетно тежак, 
напоран, често и трновит, али частан, достојанствен и 
поносан. У срединама у којима сам радио желео сам да 
оставим генерацијама неко дело по коме ће ме памтити и 
мислим да сам у томе успео, рекао је Павле Влаховић.

Поводом Светог Теодора, градске 
славе и Дана града, на свечаној академији 
одржаној у Конгресно – музичкој дворани 
Центра Миленијум додељена су јавна 
признања. Градоначелница Вршца 
Драгана Митровић на почетку свог 
обраћањa најпре је поздравила епископа 
банатског Никанора и представнике 
Православне цркве, представнике 
Римокатоличке цркве, Румунске 
православне цркве, конзула Републике 
Румуније у Србији, представнике 
културног и јавног живота Града Вршца, 
представнике привреде, суграђане и 
госте, потом и подсетила на све оно што 
је урађено у претходном периоду, пре 
свега на завршетак изградње пречистача 
отпадних вода, имплементирање 
најсавременијих пројекта за безбедност 
саобраћаја, улагање у Тренинг центар 
Пилотске академије СМАТСА, уређење 
Града, градских џепова, изградњу новог 
дечијег вртића, улагање у савремену 
опрему Опште болнице у Вршцу као 
и изградњу новог објекта, бригу о 
маргинализованим групама и улагање 
у културу и спорт у Граду и у сеоским 
срединама.

- Најзначајније за просперитет и 
даљи развој нашег Града су нова радна 
места и зато са поносом могу рећи 
да градимо нову индустријску зону 
север. Већ почетком следеће године 
имаћемо модеран привредни амбијент и 
атрактивну локацију за долазак страних 
и домаћих инвеститора који се све више 
интересују за наш град, што потврђује 
проширење капацитета постојећих и 
отварање неколико нових приватних 

компанија, како страних тако и домаћих, у 
последњих годину дана.

Градоначелница се том приликом 
захвалила на великој подршци Влади 
републике Србије и Влади Аутономне 
покрајине Војводине у реализацији 
пројеката од изузетног значаја за Вршац.

- Заједно смо реализовали велики број 
пројеката за грађане Вршца, али то не би 
било могуће без озбиљне и одговорне 
политике, политике мира и стабилности 
и сталног напретка Србије коју води наш 
председник Александар Вучић, нагласила 
је градоначелница Митровић.

На свечаности су уручена јавна 
признања најистакнутијим Вршчанима у 

протеклој години. За изузетан допринос 
очувању природе награда је уручена 
Миливоју Вучановићу, чувару природе, 
запосленом као ренџер у ЈКП “Други 
октобар”. Вучановићу је Повељу града 
уручио Предраг Мијатовић, председник 
Скупштине Града Вршца. За изузетан 
допринос у области образовања и 
друштвене одговорности признање 
је припало Удружењу „Отворено срце 
света“, а признање је Данијели Јовановић, 
председници удружења, уручила Маја 
Ристић Лажетић, чланица Градског већа 
за социјалну политику. За допринос 
развоју привреде и хуманитарног 
рада Повеља града припала је Пери 
Мацури, привреднику из Гудурице. 
Признање му је уручио Дејан Сантрач, 
заменик градоначелнице. За допринос у 
промоцији културе и уметности Повеља 
Града Вршца постхумно је додељена 
Момиру Цветковићу. Награду је примила 
Момина супруга, Александра Цветковић. 
Награду за животно дело добио је Павле 
Влаховић за изузетне резултате остварене 
на пољу уметничког стваралаштва и 
очувању културне баштине. Признања 
им је уручила градоначелница Драгана 
Митровић. Након свечаности у Конгресној 
дворани Центра Миленијум организован 
је пријем за званице а у холу је постављена 
изложба поштанских марки под називом 
„Вршац и Вршчани на поштанским 
маркама“, као плод сарадње Поште Србије 
и Града Вршца који ће моћи у наредном 
периоду да погледају сви граћани и 
посетиоци Вршца.

Б.Ј.

УРУЧЕНЕ ПОВЕЉЕ ГРАДА ВРШЦА 
ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА И СЛАВЕ ГРАДА ВРШЦА, СВЕТОГ ТЕОДОРА

Поводом славе Града Вршца и Епархије 
банатске, Светог свештеномученика 
Теодора, епископа вршачког, у недељу је 
у храму посвећеном овом светитељу на 
Вршачком брегу служена света архијерејска 
литургија. Упркос киши и лошем времену 
пред препуним храмом и више десетина 
верника у порти, свету архијерејску литургију 
служили су епископ банатски господин 
Никанор и гости, епископ аустралијско 
новозеландски, господин Силуан и епископ 
осечкопољски и барањски, господин 
Херувим, уз присуство бројног свештенства 
и монаштва. Традиционално је додељено и 
највише одликовање Српске православне 
епархије банатске, Орден Светог Теодора 
Вршачког, које је ове године припало 
брачном пару др Ивану Јосићу и др Емилији 
Јосић угледним вршачким стоматолозима, 
као и примаријусу др Даниели Туркоање, 
специјалисти опште медицине и лекарки 
Дома здравља Вршац. 

У присуству представника локалне 
самоуправе и свештенства епископ банатски 
господин Никанор обавио је у Градској 
кући чин резања славског колача и свима 

честитао славу града. Честитке поводом 
славе града упутила је и градоначелница 
Вршца Драгана Митровић. 

- Велико ми је задовољство што смо се 
данас окупили да обележимо славу нашег 
града. Следећи и његове идеале који су, као 
што смо чули, слобода и правда, а који се 

борио за свој народ и за свој град, морамо 
и ми свакога дана све више да радимо и 
боримо се да овде у нашем граду, наши 
грађани још боље живе и да сви заједно 
постигнемо још боље резултате – рекла је 
градоначелница Вршца. 

СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА И 
РЕЗАЊЕ СЛАВСКОГ КОЛАЧА

СЛАВА ГРАДА И ЕПАРХИЈЕ БАНАТСКЕ ОБЕЛЕЖЕНА У ХРАМУ СВЕТОГ ТЕОДОРА
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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац 
је акредитована високошколска установа која образује будуће струковне 
васпитаче на три наставна језика: српском, румунском и ромском, на 
основним и мастер струковним студијама и струковне медицинске сестре/
техничаре на српском наставном језику на основним студијама.

Будући струковни васпитачи имају могућност да, уколико желе, у складу са 
европским стандардима, сами креирају свој наставни план кроз три модула - 
смера који вам се нуде  (модул са појачаним компетенцијама за рад са децом 
на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за рад са 
децом на енглеском језику) и тиме створе себи шире могућности за касније 
запошљавање. 

 

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Начин финансирања:     Број студената*

– одељење на српском језику 
     из средстава буџета Републике Србије   50
     на терет личних средстава (самофинансирајући) 50
– одељење на румунском језику 
     из средстава буџета Републике Србије   10
– одељење на ромском језику 
      из средстава буџета Републике Србије   10

*Број студената који се примају на студијски програм подложан је промени

Право уписа основних струковних студија за васпитаче имају кандидати 
који су завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

Начин финансирања:     Број студената
- на српском језику      28*

*Број студената који се примају на терет буџета, односно на терет личних 
средстава (самофинансирање) биће накнадно објављен.

Право уписа основних струковних студија за медицинске сестре/

техничаре имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу 
из подручја рада:   Здравство и социјална заштита.

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних 
студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском 
програму: струковни мастер васпитач) у трајању од две године (120 ЕСПБ). 
На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у прву и 
неограничен број кандидата у другу годину студија који су претходно 
завршили специјалистичке  стркуковне студије – припремни предшколски 
програм (самофинансирање) или положили довољан број испита (у 
вредности од најмање 37 ЕСПБ).

Пријава за кандидате основних струковних студија за оба студијска 
програма обавиће се     23, 24. и 27. јуна 2022. године у времену од 09.00 до 
12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).

• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера 
способности за кандидате који конкуришу за струковног васпитача (говорних, 
музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 27. јуна 2022. године по следећем 
распореду:

Васпитач деце предшколског узраста:
 
o српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
o општа информисаност од 13.30 часова.

Струковна медицинска сестра/техничар:

o биологија од 12.00 часова;

• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 28. јуна 2022. у 12.00 
часова.

• Примедбе на ранг-листу подносе се 29. јуна 2022. године од 10.00 до 
12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније 
до 30. јуна 2022. године (до 12.00 часова).

• Упис примљених кандидата обавиће се 01. јула 2022. године (васпитач 
деце предшколског узраста) и 04. јула 2022. године (струковна медицинска 
сестра/техничар) у времену  од 09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом 
на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. 
јуна 2022.г., па закључно до 01. јула 2022. године у времену од 10.00 до 13.00 
часова у Студентској служби Високе школе.

 Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и 
класификационих испита и уписа биће благовремено истакнуте на сајту www.
uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Учитељски факултет Београд – Наставно oдељење Вршац у прву годину 
студија за школску 2022/2023. годину уписаће кандидате који су завршили 
средње образовање у четворогодишњем трајању на:

- Студијски програм за образовање учитеља
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику

• буџет: 20 кандидата**
• самофинансирање: 20 кандидата

**Број студената који се примају на студијски програм подложан је промени

Конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата на конкурс је 22, 23. и 24. јуна 2022. године                                  

од  10,00 до 13,00  часова у Вршцу;
Проверa склоности и способности (говорне, физичке и музичке) обавиће 

се 26. и 27. јуна 2022. године од 09,00 часова. Провера је елиминаторног 
карактера.

Кандидати који задовоље на провери способности класификациони испит 
полажу 29. јуна 2022. године и то:

- тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште информисаност. од 
10,30 час.;

- Објављивање резултата: 30. јуна 2022. године до 18,00 часова;
- Приговори на ранг листу се подносе 01. јула 2022. године од 10,00 

до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку  по приговору 
најкасније до   02. јула 2022. године у 12,00 часова.

- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата, 
биће објављена  03. јула 2022. године до 17,00 часова.

- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 04. и 05. јула 2022. године од 

10,00 до 13,00 часова.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  БЕОГРАД – НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА 
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ
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Колико сте ризиковали преласком 
из лагодне позиције помоћног тренера 
у суперлигашу у редове тадашњег 
четвртолигаша?

- Мислим да је то био највећи 
хазардерски потез у мојој каријери, не 
толико због чињенице да сам се вратио 
три ранга ниже, колико због повратка у 
родни град, где је увек најтеже радити. Ако 
сам ишта до сада научио о фудбалу то је 
да је неупоредиво лакше радити у другим 
срединама него у 
родном граду. У Шапцу 
сам провео сјајних 
годину дана, после 
титуле у Првој лиги 
Србије, суперлигашку 
сезону почели смо 
са две победе и 
поразом. Сећам се, 
изгубили смо у првом 
колу од Партизана 
6:0, победили Земун 
2:1 и Јавор 4:0. Тада сам тадашњем шефу 
стручног штаба Аничићу и председнику 
Мачве Ивици Краљу рекао да желим да 
почнем самосталну тренерску каријеру. 
Они су то прихватили без икаквих 
проблема и ја сам преузео Вршац јунајтед 
који је, крајем 2017. године, променио 
име у ОФК Вршац.

Да ли вам је тада предочен концепт 
стварања прволигашког ОФК Вршца 
или је тај план направљен касније?

- Сви људи који су сада блиски 
клубу нису само сарадници већ и 
пријатељи и сви заједно смо сан о Првој 
лиги Србије почели давно да сањамо. 
Међутим, у времену кад смо то сањали 
није било реално ни да се пласирамо у 
Српску лигу Војводина јер смо практично 
били без тима. Подсећам и да је то било 
врло турбулентно време у вршачком 
фудбалу, да су тада постојала два клуба а 
да је Вршац јунајтед био други по снази. 
По мом доласку од стандардних играча 
у тиму су остали Данијел Бељин, Дача 
Белић, Јовица Моторов, дошао је Срђан 
Наката Радосављев, сви остали били су 
омладинци рођени 1999. године. Међу 

њима и браћа Благојевић који су данас 
незамењиви првотимци. На половини 
сезоне били смо раме уз раме са Кикиндом, 
али испоставило се да нам они нису били 
ривал за титулу већ екипа Козаре из 
Банатског Великог Села. У узбудљивој 
трци у пролећном делу успели смо да 
освојимо два бода више од ривала и на 
крају први прођемо кроз циљ. Мислим 
да смо били клуб који је са најмањим 
буџетом освојио титулу у том рангу 

такмичења. Сезону 
смо завршили са 2 и 
по милиона динара, а 
данас рецимо тимови 
из средине табеле у 
тој лиги троше дупло 
више новца.

Које сте 
све проблеме 
п р е в а з и л а з и л и 
на путу до сна 
који сте сањали са 

сарадницима у клубу?
- Мислим да је година у којој смо 

дебитовали у Српској лиги Војводина 
била најтежа година откако сам ја у 
клубу. У првој полусезони било је много 
неразумевања између мене и руководства 
клуба, чак сам се у једном тренутку и 
повукао, међутим доласком Александра 

Лазевског на место председника клуба 
у зимској паузи и мојим преласком на 
двојну функцију, спортског директора и 
тренера, мислим да су ствари постављене 
на право место. Прву сезону у Српској 
лиги Војводина завршили смо на седмом 
месту што је био нови најбољи клупски 
пласман у историји.

Колико вам је у превазилажењу 
поменутих проблема помогло 
претходно искуство у клубовима 
вишег ранга, Мачви, БСК-и из Борче, 
Слоги из Петровца на Млави и сарадња 
са стручњацима какви су Аничић и 
Горан Милојевић?

- Мислим да ми је највише 
помогло то што је велика већина људи 
из наше фудбалске приче била реална 
и рационална и што смо се врло лако 
договорили када сам им предочио шта су 
проблеми. Можда се некоме тада учинило 
као ризик препустити руковођење 
клубом Лазевском који је у том тренутку 
имао 30 а ја 29 година, на крају се показало 
као добар потез. Ниједног тренутка 
нисам ни најмање сумњао ни у себе ни у 
сараднике. Иако сам млад тренер ја већ 15 
година радим, мислим да имам одређено 
искуство, али не и да сам најпаметнији. 
Имамо паметне и квалитетне људе у 
управном одбору који су у свему овоме 
дали немерљив допринос. 

Да ли се може рећи да је у тој 
тешкој години практично направљена 
окосница управе, стручног штаба и 
играчког кадра који ће настављати да 
прави резултатски искорак у свакој 
новој сезони?

- Мислим да смо то успели у 
летњем прелазном року уочи сезоне 
2019/20 који смо јако добро одрадили, 
када су доведени играчи који су већ три 

НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ, СПОРТСКИ ДИРЕКТОР И ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ОФК ВРШАЦ

ОФК ВРШАЦ ЈЕ КЛУБ КАКАВ 
СЕ САМО ПОЖЕЛЕТИ МОЖЕ

Ненад Мијаиловић је у ОФК Вршац дошао 1. августа 2017. 
године. До тада је био помоћни тренер Драгану Аничићу 
у суперлигашу Мачви, а са Шапчанима је у сезони 2016/17 
освојио титулу првака Прве лиге Србије. У жељи да се 
тренерски осамостали Мијаиловић се спустио три ранга 
такмичења ниже, ОФК Вршац је у том тренутку био члан 
Војвођанске лиге исток. 

„Ако сам ишта 
до сада научио о 

фудбалу то је да је 
неупоредиво лакше 

радити у другим 
срединама него у 

родном граду“
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године носиоци наше игре. Ту пре свега 
мислим на Војкана Сарајлина, Марка 
Качаревића, Филипа Илића, Алексу 
Вујића, Немању Јеверичића, наравно и 
Александра Лазевског. У сваком наредном 
прелазном року доводили смо по два – 
три играча, при том се држали зацртаног 
концепта да се базирамо углавном на 
младим фудбалерима. Такав начин рада 
сужавао нам је конкуренцију на путу ка 
врху, јер показало се да је тај наш систем 
планског рада без резултатског притиска 
давао резултат. У наредној сезони, која 
је прекинута после првог дела због 
пандемије коронавируса, освојили смо 
четврто место, у сезони 2020/21 били 
смо други иза новосадске Младости ГАТ и 
мислим да није било никакво изненађење 
што смо били један од најозбиљнијих 
кандидата да у овој сезони освојимо прво 
место у Српској лиги. 

Испоставило се да је ОФК Вршац 
освојио титулу првака Српске лиге 
Војводина на сличан начин како су то 
пре вас урадили Кабел, Железничар, 
Младост ГАТ, са двоцифреном 
бодовном предношћу испред 
конкурената. Међутим, утисак је да то 
није било тако лако имајући у виду да 
се ове сезоне, скоро 
до пред сам крај 
првенства, за титулу 
борило четири тима, 
ОФК Вршац, Феникс, 
Текстилац и ОФК 
Бечеј.

- Не треба 
заборавити да смо 
први пут постали 
лидери на табели у 
15. колу да смо после 
20. имали свега шест 
бодова више од Бечеја. 
Феникс и Текстилац 
заостајали су седам 
односно осам бодова. 
Мислим да је неизвесности допринео 
помало невероватан сплет околности 
приликом жребања па су екипе из самог 
врха табеле одиграле утакмице између 
себе већ у првих шест кола. Уз све то ми 
смо у првих шест кола чак четири пута 
били гости и чинило се да смо у том 
тренутку у бодовном заостатку. Међутим, 
уследила је наша серија од 15 утакмица 
без пораза, после победе над Фениксом 
створили смо десет бодова предности 
што је било недостижно за противнике. 
То доказује и чињенице да иако смо били 
у резултатском паду, наша је бодовна 
предност расла.

Да ли разлоге таквог расплета треба 
тражити у чињеници да лига никад 
није била уједначенија у најмање 
последњих пет сезона?

- Мислим да лига никад није 
имала више екипа са амбицијама. 
Претходне сезоне, када је лига имала 20 
клубова, било је некако и логично да ће 
се створити јаз између тимова из горњег 
и доњег дома у сваком смислу, играчком, 
организационом, инфраструктурном. 
Смањењем броја клубова на 16 лига 

је добила на квалитету, велики број 
квалитетних играча из виших рангова 
наступали су ове сезоне у Српској лиги, 
клубови су били финансијски јачи. 
Мислим да нас је у односу на конкуренте 
издвојио континуитет форме, имали смо 
најмање пораза у лиги, повремени лоши 
резултати нас нису реметили. Имали смо 
велики број играча у тиму, не плаћених 
професионалаца већ момака из нашег 
омладинског погона. Од 29 фудбалера 
а њих 12 је имало право наступа за 
омладинску екипу. Годинама уназад 
имамо одличне бонус играче а ове сезоне 
мислим да је то био можда и одлучујући 
квалитет у односу на друге. 

Док су друге екипе своје бонус 
играче мењале на полувремену, ОФК 
Вршац је изостанком одређених бонус 
играча био у хендикепу.

- Ми смо читав зонски ранг 
такмичења одиграли са великим бројем 
младих играча, наглашавам да је из те 
генерације Бојан Благојевић постао наш 
најстандарднији играч у последњих пет 
година, не рачунајући ову сезону у којој 
је морао на операцију због повреде. 
Имали смо најбољег стрелца лиге који је 
био бонус играч, Милана Видакова, сада 

најбољег стрелца Прве 
лиге Србије, надам се 
да ће ускоро играти 
у Суперлиги. Имамо 
Војина Радисављевића 
који ће још две године 
бити бонус а већ две 
године има запажену 
улогу у тиму. Прошле 
сезоне бонуси су били 
Пуповић и Матија Грек 
стрелац 12 голова, 
а ове сезоне су га 
повреде спречиле 
да наступи више. 
Главинић је ове сезоне 
имао озбиљну улогу у 

тиму, једноставно имали смо увек младе 
играче који су у тиму били и јесу због 
квалитета. 

Круна успеха ове сезоне је титула 
сениорског тима, али не и једини помак 
који је клуб направио ове године. 
Остварен је завидан резултатски 
искорак у купу, 
добар резултат 
у омладинским 
селекцијама, али 
можда је највећи 
у изградњи 
инфраструктуре?

- По мом 
доласку у клуб 
омладинска школа 
клуба имала је 
48 дечака у свим 
селекцијама, што 
практично значи 
да немате ниједну 
селекцију. На данашњи 
дан ОФК Вршац има 340 дечака у погону, 
један део у Академији фудбала „Кристал“ 
(дечаци рођени између 2017. и 2011.), 
већину у такмичарским селекцијама ОФК 

Вршца, млађим петлићима, петлићима, 
млађим пионирима, пионирима, млађим 
кадетима, кадетима и омладинцима. 
Укупно седам такмичарских селекција. 
Што се тиче инфраструктуре сви знају 
како је стадион изгледао 2017. године. 
Нисмо имали свлачионице, нисмо имали 
опрему за тренинг, нисмо имали више од 
девет добрих лопти. 
Оно што смо имали 
био је ентузијазам, 
квалитетне људе 
и њихову веру да 
радимо праву ствар. 
Касније је урађена 
одлична селекција 
како играчког кадра и 
стручног штаба, тако 
и људи у управи, људи 
који помажу, однос према њима био је 
врхунски. Због тога смо сваке године 
имали све боље услове, све више помоћи 
и подршке. 

Није тешко закључити да би се 
наставило путовање стазом успеха 
треба уложити најмање исти ниво 
енергије као до сада. Међутим, ОФК 
Вршац се пласманом у Прву лигу 
Србије нашао на нивоу на којем 

вршачки фудбал 
никада није био. Шта 
у том случају значи 
наставити у истом 
стилу као и до сада?

- Једноставно 
је. Што се тиче 
омладинске школе, 
организације и 
инфраструктуре само 
треба наставити даље 
у истом стилу као и 
до сада. Што се тиче 
сениорског тима, 
поставља се питање 

како ће изгледати наредне сезоне. 
Мислим да имамо добру базу, имамо 
костур тима, наравно сваки нови ранг 
такмичења изискује промене. Биће их 
сигурно, Амер Османагић се званично 
опростио од дреса ОФК Вршца, има 
доста интересовања других клубова за 
наше играче, наредни прелазни рок биће 
веома занимљив и динамичан. Имамо 
план, знамо шта хоћемо, верујем да ако 
добар део тог плана испунимо битћемо 
конкурентни. Ми свакако не можемо 
да уђемо у ову лигу са амбицијом да је 
освојимо. Ово је озбиљан ранг такмичења 
са јаким клубовима, озбиљним буџетима, 
али имамо план како изборимо опстанак. 

Да ли ОФК Вршац може бити 
конкурентан у Првој лиги Србије са 
костуром тима који је освојио титулу у 
Српској лиги?

- Мислим да смо имали изузетну 
атмосферу у свлачионици, сјајну хемију 
између играча, стручног штаба и 
руководства. То желимо да задржимо, јер 
када имате тако нешто онда су сва чуда 
могућа. Много пута је вршачки фудбал у 
својој историји имао добар тим, али сада 

је по први пут ушао у Прву лигу Србије. 
Тешко је бити првак у било ком рангу, а 
сви ми који волимо фудбал морамо да 
изразимо дубоку захвалност играчима 
који су тај циљ остварили. 

Да ли сте приметили да се 
оствареним резултатима клуба 
и фудбалска атмосфера у граду 

променила? Да 
ли осећате да је 
подршка навијача 
клубу већа?

- Јако је тешко 
променити атмосферу 
у вршакој фудбалкој 
јавности. Из много 
разлога. Сетимо се 
само блиске историје 
и постојања ФК 

Вршца, Радничког, Јединства, ривалитета, 
недоумица, сујета и разних других 
ствари. Моје мишљење је да се још у 
претходној сезони, када смо били други 
иза Младости, осетило да се враћа вера 
у фудбал код вршачких љубитеља спорта. 
Сви знамо колико је било гледалаца на 
трибинама претходних година, мислим да 
је ове године тај број увећан најмање за 
дупло. Сигуран сам да ће наредне сзоне 
бити још више гледалаца и треба да их 
буде јер ће коначно имати прилику да 
виде како изгледа наша Прва лига. 

Какви су ваши лични планови за 
наредни период?

- Моји планови везани су за 
ОФК Вршац. Већ сам се управом клуба 
договорио око наставка сарадње. 
Проблематична је била моја лиценца јер 
је за вођење екипе у Првој лиги Србије 
неопходна профи лиценца. Међутим, 
постоји правило да тренер који уведе 
екипу у виши ранг добија дозволу за рад 
и има право уписа на следећем конкурсу 
за профи лиценцу. Радио сам у клубовима 
вишег ранга, видео сам како функционишу 
боље рангирани клубови од ОФК Вршца, 
али што се тиче организације и услова за 
рад мислим да је наш клуб онакав какав се 
само пожелети може.

Када је планиран почетак припрема 
за наредну сезону?

- План за наредну сезону 
умногоме ће зависити од исхода 
преостале две утакмице плеј офа у 
Омладинској лиги Војводине где наши 
омладинци имају прилику да се пласирају 
најелитнији ранг такмичења. Чврсто 
верујем у стручни штаб и играче да ће 
истрајати на путу до циља и да ће наредне 
сезоне по први пут играти у Омладинској 
лиги Србије. Проценили смо да је за наше 
услове идеално да омладинска екипа 
игра у најквалитетнијем рангу што би 
нам олакшало селектирање играча и за 
сениорски тим. Припреме почињу 23. 
јуна, неки играчи су већ на одмору, такође, 
у пуном јеку су припреме за наредни 
прелазни рок. Ззнамо шта нам је чинити.

Б.Ј.

„Доласком 
Александра 

Лазевског на место 
председника клуба 
и мојим преласком 

на функцију 
спортског директора 

и тренера ствари 
су постављене на 

право место“

 „Јако је тешко 
променити 

атмосферу у 
вршачкој фудбалској 

јавности. Из много 
разлога“

 „Радио сам у 
клубовима вишег 
ранга, али што се 

тиче организације 
и услова за рад 

мислим да је наш 
клуб онакав какав 
се само пожелети 

може“
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Експедиција на дубокоморски 
гребен, северно од Хавајских 
острва, открила је древно исушено 
корито језера поплочано нечим 
што изгледа као пут од жуте цигле. 

На необичну и помало језиву 
сцену наишао је истраживачки тим 
брода „Наутилус”, који тренутно 
истражује одређене делове 
Националног споменика поморске 
обале Папахāнаумокуāкеа Марине 
Натионал Монумент који је једно 
од највећих подручја очувања 
мора на свету. Налази на више 
од 3.000 метара испод таласа, а 
најбољи део је што свако може да 

посматра истраживање. 
Током дана са објекта 

истраживачи деле снимке уживо, 
а недавно је део занимљивости 
вожње дубокоморским возилом 
објављен на Јутјубу. 

„То је пут до Атлантиде, пут од 
жуте цигле”, може се чути како 
узвикује истраживач на радију, 
преноси РТС. 

Иако се налази испод око 
хиљаду метара океана, корито 
језера које су открили истраживачи 
изгледа изненађујуће суво.

Извор: Политика
(Фото: Youtube/EVNautilus)

Начин мишљења * 
Спиритуализам (спиритизам) 
начин је мишљења заснован на 
веровању да духови мртвих, или 
друга духовна бића, комуницирају 
са живима. Таква се комуникација 
врши обично преко медијума, особе 
која је у додиру с духовима. Ово је 
можда најстарија религија на свету, 
јер своје корене има у анимизму 
и шаманизму. Модерни покрет 
датира из 1848, када су две сестре 
тинејџерке, Маргарета и Кети Фокс 
из Хајдесвила, држава Њујорк, 
испричале о „лупкању” у својој кући, 
које су оне протумачиле као поруке 
од човека који је умро у тој кући. 
Спиритуалистички ентузијазам 
који су ова откровења распламсала 
преплавио је земљу и проширио 
се у Европу и Латинску Америку. У 
Бразилу је спиритуализам помешан 
с афричким квазикатоличким 
утицајима био значајна 
религијска сила. Након успона 
педесетих година двадесетог века 
спиритуализам је ослабио, али 
мале спиритуалистичке цркве 
постоје и данас, окупљене око 
харизме посебних медијума и 
свештеника. Покрет је привукао 
и такве истакнуте следбенике као 
што су Артур Конан Дојл и Оливер 
Лоџ. Прослављени мађионичар 
Худини посветио је доста напора 
разобличавању спиритуализма.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ 

СПИРИТУАЛИЗАМ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Мушкарац у инвалидским 
колицима покушао је у недељу да 
оштети чувену слику „Ђоконда”, 
познатију као Мона Лиза, Леонарда да 
Винчија, у музеју Лувр у Паризу. Торта 
коју је бацио завршила на заштитном 
стаклу.

Према очевицима, мушкарац је 
носио перику, изненада је устао и 
пришао слици, бацио торту на њу, 
на запрепашћење посетиоца музеја, 
пренео је Танјуг писање стране 
штампе.

Чувари су похитали да избаце 
мушкарца из просторије, а он 
је мирно изашао, док су остали 
посетиоци наставили да телефонима 
снимају необичне сцене.

Извор: Политика
(Фото Twitter/ @lukeXC2002)

МУШКАРАЦ БАЦИО ТОРТУ НА 
МОНА ЛИЗУ

ДА ЛИ ЖУТА СТАЗА 
ВОДИ ДО АТЛАНТИДЕ?

Од маја 2013. до септембра 
2019. године „Твитер“ је прикупљао 
телефонске бројеве и имејл адресе 
корисника и слао их компанијама 
које су нудиле рекламе

Америчка Федерална комисија 
за трговину казнила је „Твитер“ у 
износу од 150 милиона долара јер је 
та компанија оглашивачима давала 
корисничке информације, укључујући 
и бројеве телефона, које прикупља у 
безбедносне сврхе.

Од маја 2013. до септембра 
2019. године „Твитер“ је прикупљао 
телефонске бројеве и имејл адресе 
у безбедносне сврхе, али је такође 
делио те податке са компанијама које 
су слале рекламе корисницима.

Америчко министарство правде 
и трговачка комисија наводе да је 
друштвена мрежа лажно тврдила да 
поштује споразуме о безбедности 
података које САД имају са ЕУ и 
Швајцарском.

Према тим споразумима, дељење 
и коришћење личних података 
корисника је забрањено сем у 

случајевима кад они то лично одобре.
„Твитер“ ће због тога морати да 

плати 150 милиона долара и да 
постави нове безбедносне мере.

Регулатори истичу да је „Твитер“ 

кршењем правила обмануо 
кориснике да штити њихову 
приватност, преноси РТС.

Казна долази у тренутку када 
компанија чека да се финализује 

договор о продаји директору „Тесле“ 
Илону Маску за 44 милијарде долара.

Извор: Политика
(Пиксабеј)

ТВИТЕР КАЖЊЕН СА 150 МИЛИОНА 
ДОЛАРА ЗБОГ ПРОДАЈЕ ПРИВАТНИХ 

ПОДАТАКА КОРИСНИКА
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Највећи сајам у Србији и водећи у региону 
оправдао је сва очекивања и готово потпуно се 
вратио на стазе од пре пандемије, како по броју 
излагача тако и по посети. У недељу, иако није 
био породичан дан, благајне су дуго биле просто 
закрчене посетиоцима који су дошли из свих 
крајева Србије као и из околних земаља. Свега је 
било како смо навикли и у халама и на отвореном 
сајмишту, али поново су у првом плану били 
механизатори и сточари. Овогодишња атракција 
на сајму свакако је бик Велиша јер је са 1.700 
килограма највеће и најтеже грло. Сименталац 
долази из Салаша Црнобарски које припада 
Пољопривредном газдинству Браћа Јеремић 
из општине Богатић. Ускоро ће напунити четири 
године а из исте штале пре две године такође је 
био на сајму најтежи бик чувени Малиша, тад још 
тежи од садашњег капиталца. 

- Бикови расту до пете године, па ће Велиша 
можда још мало напредовати. Нема купаца 
за њега, бикови су сад 3,10 евра по кили, али 
слабо ко хоће да се бави овим послом јер је јако 
скуп. Зато Велиша долази на сајам да се покаже 

и да га народ види, а кошта много и обавеза и 
хране. Дневно му треба око десет килограма 
концентрата, али Малиша је јео чак и више од 
њега. 

Знатно је више изложених грла него на 
претходним сајамским манифестацијама, само 
оваца је било преко 500 од пет раса. Ту су две 
аутохтоне расе – цигаја и сијеничка овца, а 
од племенитих – ил де франс, виртенберг и 
романовска. Овце је изложило 38 узгајивача – 
25 из Војводине и 13 из осталих делова Србије. 
Према оцени стручне комисије, сва грла су 
адекватно спремљена, квалитет је изузетан, па 
можемо да се поредимо са земљама где је ова 
грана сточарства развијенија. 

- Многи узгајивачи већ деценијама излажу 
на Сајму и сваке године се види да посао који 
радимо заједно, попут генетског унапређења 
сточарства, даје резултате. Сваке године је 
присутно све више излагача млађих од 30 
година, што улива наду да има младих који желе 
да остану на селу и да се баве сточарством – 
истиче руководилац Одељења за овчарство 

Центра за одгајивање домаћих животиња на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду и 
члан надлежне комисије за оцењивање Синиша 
Бједов. 

Кад је реч о коњарству на Међународном 
пољопривредном сајму, слика је за понос – чак 
76 коња такмичи се у неколико категорија и 
дисциплина. 

- У поређењу са изложбом од прошле јесени, 
имамо бар два и по пута више коња. Више је 
нониуса, ту је један арабер, КВПН (холандски 
краљевски парадни коњ) чувена раса за 
препонско јахање, босански хладнокрвњак, 
липицанери и домаћи брски коњ – навео је 
модератор јавног оцењивања коња Мирослав 
Поповић. 

Већ првог дана продата је најскупља машина 
– комбајн Кроне Биг Икс модел 680 од 450.000 
евра без ПДВ-а са штанда ИТН групе. Реч је о 
силажном а карактеришу га десеторедни хедер 
за високу силажу, увлакачки ваљци притиска три 
тоне и мотор од 680 коњских снага. Предност 
више је то што се може подједнако користити и у 
сточарству и у биогасној производњи. Изложен 
је широки спектар пољопривредних, али и 
шумарских машина, као и оних које се користе 
за уређење малих поседа и окућница, опрема 
и резервни делови, а излаже их 21 чланица 
Пословног удружења увозника и извозника 
пољоприврењдне механизације као и друге 
фирме из Србије, Италије, турске, Словеније, 
Шпаније, Италије, Бугарске и Чешке. 

Новосадска компанија Импулс Хемија 
вратила се на Новосадски сајам после више од 
десет година. 

- После две године пандемије зажелели смо 
се живих контаката с купцима. И оних старих с 
којима смо контактирали онлајн, али и с новим. 
Међународни пољопривредни сајам је идеално 
место за то, због асортимана који нудимо 
пољопривреди и прехрамбеној индустрији – 
каже домаћица штанда Мирјана Недић. 

Зоран Сурла 
Извор: НС репортер 

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Пројекат „Дигитално село“ почео је са 
реализацијом у Мокрину, а један од основних 
циљева је да едукацијом и новом технологијом 
у аграру олакша посао пољопривредника и 
да их начини конкурентнијим на тржишту 21. 
века. „Дигитално село“ реализују Институт 
„Биосенс“ и компаније „Делта холдинг“ и 
„Мокрин хаус“ и до сада му се прикључило око 
30 пољопривредника. 

 Један од 30 пољопривредника који су се 
прикључили пројекту Института „БиоСенс“ 
и компанија „Делта Холдинг“ и „Мокрин 
хоусе“ је Зоран Терзин из Мокрина, који 
се бави ратарством. Већ је присуствовао 
првим предавањима и очекује да се његова 

производња унапреди. 
- Дигиталне станице, што се тиче кише и 

падавина, јесу број један, да бисмо знали где 
су падавине. Све остало, попут мапирања 
земљишта, начина обраде, болести и остало што 
смо слушали на предавањима мислим да ће нам 
доста помоћи – рекао је Терзин. 

Институт „БиоСенс“ у пројекат „Дигитално 
село“ уноси иновативну технологију и знања 
из области аграра. Ту су и научна решења која 
су већ примењена у пракси, попут узорковања 
земљишта.

- Да се не ради насумично, него путем 
мобилног телефона и сателитског снимка и да 
знају тачно где треба да узимају узорке, да би 

добили анализу, која ће им много прецизније 
рећи колико и где треба да баце ђубриво и какву 
обраду треба да врше, како би смањили улагања, 
а повећали приносе – објашњава Владимир 
Црнојевић, директор Института „БиоСенс“. 

Партнери у пројекту су Мокрин као прво 
дигитално село у Србији одабрали из више 
разлога, а као најважнији издвојена је структура 
становништва, које се претежно бави различитим 
гранама пољопривреде. 

- Хтели смо да то буде село у Војводини, 
село које је познато по добрим произвођачима, 
вредним људима, по људима који су жељни 
знања и који су спремни да та знања прихвате 
– рекла је Марија Десивојевић Цветковић, виша 
потпредседница „Делта холдинга“ за стратегију и 
развој. 

- Ми као „Мокрин house“ имамо и неке своје 
парцеле, где гајимо органско поврће, пре свега 
за људе који овде нама долазе као гости. Ми смо, 

наравно, укључили и те парцеле у „Дигитално 
село“, тако да смо и са те стране партнери – додао 
је Бранимир Бркљач, оснивач „Mokrin house“-а. 

Све што пројектат „Дигитално село“ нуди 
потпуно је бесплатно. Очекује се да ће до краја 
реализације, део пројекта постати више од 100 
пољопривредника из Мокрина. 

Л.В. 
Извор: Нове кикиндске новине 

У МОКРИНУ ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ СЕЛА 

ПОЉОПРИВРЕДА НА КЛИК 

Ускоро ће започети радови на изградњи бициклистичке стазе 
између Хајдукова и Бачких Винограда. У наредних неколико месеци 
биће изграђена бициклистичка стаза у дужини од 1.500 метара 
захваљујући финансијској подршци ЕУ. Геодети су у понедељак, 16. 
маја, започели обележавање трасе пута, након чега ће уследити 
земљани радови и на крају асфалтирање. 

Због извођења радова, на овој деоници пута очекује се 
делимично затварање саобраћајница, што ће проузроковати 
успорење саобраћаја, зато молимо за пажњу учесника у саобраћају 
и њихово разумевање. 

Изградња бициклистичке стазе део је пројекта ОПТИ-БИКЕ 2 
(ХУСРБ / 1903/21/0098), а средства су додељена трећим позивом 
Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-
Србија и представља наставак раније успешно реализованог ИПА 
пројекта. 

Град Суботица је главни реализатор пројекта ОПТИ-БИКЕ 2, 
док је Град Томпа у улози партнерског насеља у реализацији ове 
инвестиције. Захваљујући финансијској подршци ЕУ, у оквиру 
пројекта биће изграђена бициклистичка стаза у Хајдукову од Улице 
Бориса Кидрича у правцу Бачких Винограда у дужини од 1500 
метара, а на подручју Томпе уз Главни пут бр. 53 у дужини од 493,44 
метара. 

Реализација инвестиције траје од 1. новембра 2020. до 31. 
октобра 2022. године, а радове изводи „Јаворник” д.о.о. Укупна 
вредност пројекта приближно износи 566.000,00 евра, од тога 
допринос ЕУ износи 387.775,69 евра, а износ дозначен Суботици 
износи 197.605,88 евра. 

Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-
Србија имплементира се у оквиру финансијског периода 2014-
2020 Европске уније, путем Инструмента за предприступну помоћ 

(ИПА). По принципу „заједничког система управљања“ земаља 
учесница – Мађарске и Србије, програм финансира и подржава 
пројекте сарадње организација из Програмске области – округа 
Чонград (Цсонгрáд) и Бач-Кишкун (Бáцс-Кискун) у Мађарској и 
округа Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, 
Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији. 

Програм помаже развој и стабилност пограничног региона, 
унапређује општи квалитет живота у њему, омогућава економску 
сарадњу организација из ове две земље, негује заједнички 
идентитет, културно и историјско наслеђе пограничног региона и 
доприноси његовој еколошкој одрживости и сигурности. 

С.Н. 
Извор: Суботичке новине 

ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ У НОВОМ САДУ КАО НЕКАД 
БОГАТО, ПОСЕЋЕНО, УСПЕШНО

Удружење сомборских учитеља је, уз 
подршку Града Сомбора, други пут организовало 
манифестацију „У бојама деце“. Манифестација 
окупља ученике и учитеље из Србије и земаља 
региона, као и све оне који се уз учитеље радо 
укључе у креирање занимљивих, едукативних и 
квалитетних садржаја намењених деци. 

На свечаном отварању, у Народном 
позоришту Сомбор, председница Удружења 
Ружица Вукељић нагласила је да су учитељи 
истовремено више људи, на више места, они чији 
се ликови можда забораве, али чије се личности 
и наука заувек памте кроз успехе њихових ђака.

– Ми говоримо најгласније када најпажљивије 
слушамо и наш највећи дар јесте да се са пуно 
поштовања учимо од наших ђака. Материјално 
богатство дефинитивно није наш циљ, али ми 

по читав дан проналазимо богатсво у тражењу 
нових могућности, којима наши ђаци могу да 
искористе свој таленат. Ми смо најсрећнији од 
свих који раде, зато што знамо да то што радимо 
и градимо са љубављу и истином остаје заувек, 
рекла је Ружица Вукељић.

Заменица градоначелника Љиљана Тица 
овом приликом је истакла важност овакве 
манифестације за учитеље и за град са тако 
дугом историјом и традицијом образовања као 
што је Сомбор.

– У време ових транзиција, друштвених 
промена, када је и дете и образовање у једном 
посебном процесу, а сведоци смо напретка 
науке и технолошког развоја, образовање деце 
је јако значајна ствар, а састанци учитеља који 
су велики период свог живота посветили деци 

и раду са децом је драгоцен. Размена искустава, 
знања и све оно са чиме се неко сусрео током 
свог рада са децом је немерљива. То мора да се 
вреднује, да се обнавља и то је ванвременска 
вредност, рекла је заменица градоначелника.

Присутне су поздравили и Весна Штајнер 
испред Школске управе, Милан Стакић, 
директор Центра за стручно усавршавање 
запослених у образовању и Игор Рил, заменик 
главног и одговорног уредника „Политикиног 
забавника“, а на отварању су наступили Дечији 
хор „Теслини славуји“ ОШ „Никола Тесла“ из 
Кљајићева, рецитаторска и луткарска секција 

ОШ „Иво Лола Рибар“ и Дечији хор Сомборског 
певачког друштва „Шарени вокали“.

Организатори су овом приликом уручили 
захвалнице пријатељима Удружења.

У оквиру манифестације одржана је онлајн 
конференција тему „Значај дечјих часописа у 
васпитању и образовању“ намењена учитељима, 
а предавачи су били са факултета из Београда, 
Новог Сада, Сомбора, али и из реда издавача 
часописа и књига. Део манифестације посвећен 
је учитељима пензионерима, за које је 
организован пригодан програм и интерактивно 
предавање на тему „Лепоте и изазови 
пензионерског живота“. У Спортском центру 
„Соко“ су органозоване радионице сламарства, 
авиомоделарства, ревија старих и заборављених 
игара, такмичење између две ватре, као и 
изложба радова на тему „Хероји нашег доба 3“ 
која је посвећена ватрогасцима спасиоцима, а 
у сарадњи са Ватрогасном станицом Сомбор 
приређен је и пена парти. 

Извор: Сомборске новине 

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА СОМБОР ЈЕ БИО „У БОЈАМА ДЕЦЕ“ 

НАЈМЛАЂИМА У ЧАСТ 

ГРАД СУБОТИЦА ГЛАВНИ РЕАЛИЗАТОР ПРОЈЕКТА ОПТИ-БИКЕ 2 

НОВА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ИЗМЕЂУ 
ХАЈДУКОВА И БАЧКИХ ВИНОГРАДА
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У оквиру обележавања Славе Града, 
Светог Теодора Вршачког, у фоајеу 
Конгресне дворане Центра Миленијум 
приказана је изложба “Вршац и вршчани 
на поштанским маркама”. Изложбу су 
свечано отворили градоначелница Вршца 
Драгана Митровић и заменик управника 
Универзитетске библиотеке у београду Др 
Адам Софронијевић. Аутор ове изложбе је 
Александар Деспотовић, док је изложбу 
графички реализовала Надежда Скочајић. 
Изложба обухвата избор филателичких 
издања-поштанских марака, чије је тема 
град Вршац и знаменити Вршчани.

“Процес настанка ове изложбе 
није био тежак, а ни дуг јер су на њој 
радили истакнути стручњаци из ове 

области. Поштанске марке исказ су 
важности одређене теме за државу 
Србију, узимајући у обзир да је град 
Вршац један од ретких који може да се 
подичи тако дугом и богатом историјом, 
културном историјом, прелепом и 
очуваном природом и бројним значајним 
појединцима, онда није случајно што је 
Вршац захваљујући „Пошти Србије“, први 
међу градовима, који је презентован на 
овакав начин.” изјавио је Др Софронијевић

Отварање изложбе уприличено је за 
Дан нашег града, она је дар „Поште Србије“ 
Вршцу и Вршчанима, који ће изложбу у 
наредном периоду моћи да погледају у 
холу Градске куће.

ИЗЛОЖБА “ВРШАЦ И ВРШЧАНИ НА 
ПОШТАНСКИМ МАРКАМА”
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (169)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И НОВО ДОБА
Ко зна можда ће једног дана тестирање људског и разликовање 

од робота бити обављано показивањем уметничких дела. 
Пратиће се реакција, не на наративни садржај већ на естетску 

логику, креативну превару  простора слике или филма, песме 
или песме музике. Уметничка дела кодирана су тако да брзо 
превазиђемо посматрање слика, на пример да почнемо да 
посматрамо себе, сопствени дух у коме се појављују нови осећаји 
емоција, слутње страсти, као обрасци неке логике, бивамо 

затечени тиме јер смо уметношћу прескочили баријере свести, 
њену  контролу сигурности, перцепције и почешали по глави само 
биће духовности у ткиву хемије и оно је почело да преде, умиљава 
се, а ми смо се остварили као људско биће.

Модерна уметност и постмодерна пракса бавили су се прво 
формалним а после од тих садржаја остала је празна љуштура у 
коју се данас трпа све и свашта, али ту живота нема.

У физици испитивања формалних и материјалних структура 
увек су се враћала као   практична животно употребљива 
сазнања. Ако постоје нека објективна сазнања о логици 
механизма и темељима естетског феномена који је ископала и 
доказала модерна и постмодерна уметност ми то не знамо и тога 
у нашим животима нема. Уместо искуства импланта духовног 
обрасца и дејством уметности нуди нам се брутална алтернатива 
електронског чиповања.

Да ли је коначно исцрпљена цивилизацијска улога 
демократског равномерног дељења образаца логичког мишљења 
подстицањем уметношћу?

Да ли је век и по вивисекције ткива уметничких дела трајало да 

нам уметност буде ускраћена или да нам се врати много моћнија 
чудеснија, прави пандан, људски одговор раста интелигенције на 
ову вештачку?

Ако се појави супериорна вештачка интелигенција била би 
милостивија од сталне појаве супериорних људи међу нама који 
клештима праве и, у амбијенту погодне  политике, гомилају себи 
ресурсе туђег рада, милионима пута  више од оног што остаје 
убогима.

Пајино дело дељења демократских и креативних мантри, 
допуна нашим молитвама,  нестало је. Уместо уметности, логике 
хармоније, грађанских вредности, имамо искуства пустошења 
свих темељних вредности које избацују из осе сам ментални 
жироскоп исконских вредности без кога свако биће бауља 
у простору и времену. Многи други  пажљиво негују своје 
вредности, незасито их повећавајући а у томе им помаже оно што 
се данас назива успехом на темељу емоционалне интелигенције.

 Т. Сухецки

У изложбеном простору Културно 
- образовног центра „Вук Караџић“ 
у Пландишту, у уторак, 31. маја, по 
четрнаести пут одржан је Банатски 
ликовни салон.

Изложбу је отворила директорка 
КОЦ-а Тијана Штиглиц пригодним 
речима, захвалила се свим излагачима, 
честитала победницима и награђенима, 
обећавши подршку овој манифестацији 
и убудуће, посебно због тога да сачувамо 
праву уметност и одупремо се заједно 
декултуризацији глобалног друштва. 
Након тога окупљенима се обратио 
председник жирија, познати српски 
сликар, Томислав Сухецки, који је 
надахнуто говорио и врло пластично 
упознао публику са савременим 
кретањима у уметности под утицајем 
постмодерне и метамодерне чији 
је крајни циљ завршетак историје 
уметности.

Овогодишњи Салон био је бар на 
нивоу претходне изложбе, учествовало 
је 38 излагача са укупно 66 радова, а 
победници Салона за 2022. годину су:

- Ивана Светлик из Ковачице - 1. место,
- Драгомир Маровић Баћа, из Вршца, - 

2. место и
- Радмила Сека Балашевић, из Беле 

Цркве, 3. место.
Због већег броја квалитетних радова, 

жири је доделио и пет специјалних 
плакета и то:

- Славков Мирославу из Панчева,
- Зеана Корнелију из Вршца,
- Милани Јовановић из Беле Цркве,
- Емилији Југа, из Вршца и
- Стелуци Гуцију, из Темишвара.
Од прошле године у нашој установи 

одлучено је да сви радови који дођу на 
жирирање буду изложени, без обзира 
на квалитет, као и да свим излагачима 
доделимо мале поклон пакете са 
сликарским материјалом.

- Овом приликом захваљујемо 
се свима онима који су нам помогли 
да реализујемо ову лепу и квалитетну 
изложбу. Посебну захвалност упућујемо 
Томиславу Сухецком као председнику 
жирија и Рамона Магди, уметници 
из Вршца, која је заслужна што су на 

Салону били изложени и радови две 
румунске сликарке и то, већ поменуте, 
Стелуце Гуцију и Ане Марије Апостол, 
обе из Темишвара, чиме је Банатски 

ликовни салон по први пут био изложба 
међународног карактера, истакли су у 
КОЦ „Вук Караџић“.

БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН „ПЛАНДИШТЕ 2022.“ ОДРЖАН 14. ПУТ

ОТПОР ДЕКУЛТУРИЗАЦИЈИ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

И овог пролећа све је процветало.
А највише мржња.

Зоран Ђуровић Ђурке

Меморијална изложба фотографија 
Јарослава Папа, недавно преминулог 
фото-репортера из Новог Сада, отворена 
је у петак 27. маја у „Тачки сусретања“. На 
почетку је приказан документарни филм 
„Јарослав Пап – фотограф природе“, 
затим је представљена његова фото-
монографија „Војводина – четири 
годишња доба“, а на крају је отворена 
изложба под називом „Око свих нас“. 
Изложено је 30 фотографија, углавном 
природе и градова Војводине. О лику 
и делу овог вансеријског човека и 
врхунског уметника говорио је Дарко 
Дозет, такође еминентан фото-репортер, 
а присутни су били и чланови његове 
породице, супруга Ксенија и син Андреј 
Пап.

Иста изложба је у марту ове године 
организована у Покрајинском заводу за 
заштиту природе у Новом Саду, а Вршац 
је други град чији су грађани уживали у 
овом изузетном догађају. Организатори 
изложбе су удружења грађана – „Тачка 
сусретања“, Еколошки центар „Станиште“ 
и Природњачко друштво „Геа“. 

МЕМОРИЈАЛНА ИЗЛОЖБА ЈАРОСЛАВА ПАПА

ОКО СВИХ НАС
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Филмска ревија коју Културни 
центар Вршац традиционално 
организује у сарадњи са 
партнером из Београда ове 
године почиње 7. јуна а трајаће 
до 11. јуна. Пројекције ће моћи 
да се прате у Летњем биоскопу 
Дома војске са почетком од 19 
часова.

У оквиру овогодишње 
СЛОБОДНЕ ЗОНЕ биће 
приказана следећа филмска 
остварења:

7. јун 2022. Професор Бахман 
и његови часови (док.) - Немачка 
2021, 217’

8. јун 2022. Најлепши дечак на 
свету (док.) - Шведска, 2021, 93’

9. јун Забави је дошао крај 
(док.) - Канада, 2021, 88’

10. јун Први снег (игр.) - 
Финска, 2020, 82’

11. јун Мој тата хот дог (игр.) - 
Белгија,Немачка, 2021, 80’

ПОЧИЊЕ СЛОБОДНА ЗОНА 
У ВРШАЧКОМ КЦ-У
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ПРАВА ГРЧКА 
САЛАТА

НАМИРНИЦЕ:

- 2 парадајза средње величине 
- 1 краставац 
- 1 црвени лук 
- 7-8 црних маслина 
- 100 г фета сира у комаду
- маслиново уље 
- со, црвени бибер 
- оригано

ПРИПРЕМА: Парадајз опрати 
и исећи на колутове па сваки преполовити. 
Краставац добро опрати и са кором исећи 
на колутове, црвени лук на режњеве. 

Све сјединити у чинији, прелити са мало 
маслиновог уља, посолити, побиберити, 
додати маслине, благо умешати поново, а 
на врх ставити комад фета сира, посути са 
неколико капи маслиновог уља и ориганом.

САЛАТА СА 
МАКАРОНАМА

НАМИРНИЦЕ:

- 250 г макарона
- 4 чери парадајза
- 1 црвени лук
- 1 црвена паприка
- лист першуна
- лист целера
- 150 г мајонеза
- 1 кисела павлака

ПРИПРЕМА:  Обарити макароне 
да буду ал денте. Опрати и исећи парадајз, 
паприку, лук, а першун и листове целера на 

ситно. Све помешати са макаронама и у то 
умешати мајонез и павлаку. Посути сецканим 
листовима целера. Служити хладно.

П И Ш К О ТА 
С Л А Д О Л Е Д 

ТО Р ТА

НАМИРНИЦЕ:

- 200 г чладоледа у праху од 
чоколаде 
- 4 дл млека или воде 
- 300 г пишкота 
- шоља црне кафе 
- 2 кесице шлага

ПРИПРЕМА:   Прах за сладолед 
сипати у дубљу посуду са млеком или водом 
и мутити миксером најмањом брзином, док се 
не добије пенаста чврста маса. У округли плех 
ставити фолију и по њој поређати пишкоте 

наквашене у кафи, ставити половину масе за 
сладолед, па опет ред пишкота и на крају пену. 
Замрзнути торту у замрзивачу, окренути на 
тацну за служење и скинути фолију. Умутити 
шлаг према упутству са кесице и нафиловати 
торту.

ЈЕЖЕВА КУЋИЦА ЕДУ 
ТЕАТРА ОДУШЕВИЛА 
ДЕЦУ И УЧИТЕЉИЦЕ

Пред пуним амфитеатром Педагошке 
академије у Вршцу, дечји ансамбл Еду театра 
премијерно је извео представу „Јежева кућица“ 
по тексту Бранка Ћопића, а у адаптацији и 
режији драмске педагошкиње Бојане Иванов-
Ђорђевић. Овај бесмртни текст једног од 

најзначајнијих књижевника 20. века на овим 
просторима на сцену је постављен након 
тромесечног темељног драмско-педагошког 
рада са полазницима „Позориштаонице“, 

едукативног и креативног програма Еду театра 
који воде сертификовани драмски педагози 
Бојана Иванов-Ђорђевић и Иван Ђорђевић. 
Процес рада на овом тексту покренут је са 
идејом да код деце млађег основношколског 
узраста развија и негује идеју љубави према 
домовини.

Комбинујући методе процесне драме 
и радионичарског рада са 
класичним приступом драмском 
тексту и постављања на сцену, 
креатори ове јединствене 
представе са играњем, певањем 
и музицирањем, водили су 
групу деце-извођача кроз 
узбудљиву авантуру померања 
личних граница, изналажења 
скривених снага и личних 
потенцијала, разумевања и 
анализе драмског и позоришног 
рада, критичког мишљења и 
неговања тимског духа, који је 
резултирао представом коју су на премијери без 
даха гледали и овацијама поздравили и ђаци и 
учитељице основних школа „Младост“ и  „Вук 
Караџић“.

Кроз лик Јежурка Јежића и галерију других 
ликова који се појављују у Јежевој кућици 
(медведи, дивље свиње, зечеви, свици и вукови), 
али и оних измаштаних (сове-приповедачи 
и змија, вилењаци, Господар Ноћи који се 
боји мачака...) испричана је прича о важности 
неговања самопоштовања, племенитости, 
поштења и благонаклоног односа према свом 

пореклу, историји и баштини, испричана је 
прича о важности достојанства и доследности 
непролазним вредностима. Глумци ове 
представе, младе вршачке генерације, овом 
су изведбом учинили поносним не само своје 
педагоге и школске другове, већ и ширу публику 

која је са радошћу испратила постављање овог 
култног текста домаће књижевности за децу на 
сцену. Вања Ђорђевић у улози Јежурка Јежића 
верно је осликао је овај лик комбинујући вешту 
глуму и музицирање на кларинету, остваривши 
на тај начин аутентичну и неочекивану слику 

познатог лика, претворивши Јежурку из шуме 
у шмекера и џезера који највише ипак држи до 
себе и својих шумских начела. Павле Црнчевић 
који такође у представи свира гитару као 

Вилењак који шумским бићима 
даје особине људи, такође је и 
у улози Господара Ноћи који 
се боји мачака. Громогласно и 
духовито појављује се и улози 
Медведа као и  Лазар Раилић. 
Павле успешно предводи ову 
дечију екипу одржавајући 
дисциплину у односу према 
публици и тексту, са прецизним 
исцртавањем тајновитих 
предела шумског места драме.  
Матија Ђорђевић је у улози 
Вилењака који свира гитару и 
у улози Дивље Свиње, као и 
Јеврем Милановић. У друштву 

вукова које тумаче Филипа Попошилов и 
Уна Ковачевић, они чине групу негативаца-
хулигана који исмевају вредости за које 
се залаже главни лик. Уз познату реплику 
„Поћићемо са вама јер волимо шалу, хоћемо 
да видимо Јежа будалу“ играју познату сцену 
„Пред Јежевом кућом“, приказујући у њој 
јасну подељеност између добра и зла. У 

овој необичној шуми видећете и Змију коју 
маштовито оживљава Искра Косановић, која се 
са Софијом Миленковић појављује и као Свитац 
„који светиљку пали, чаробним сјајем путању да 
залије“. Публику су недвосмислено освојиле и 
сове приповедачи, две алапаче из комшилука, 
које попут Сремчеве Фрау Габријеле шетају 
по крају и сакупљају материјал за оговарање. 
Те улоге су енергично и тачно одиграле Лена 
Косановић и Хелена Николајевић, док је чувену 
Лисицу у чијој се јазбини дешава главни сукоб, 
одиграла са великом виртуозношћу Хелена 

Секулић. Представу прати музика из 
60-тих година прошлог века када овај 
текст Бранка Ћопића и настаје, док јој 
заводљив ликовни печат даје раскошан 
костим који су осмислили и израдили 
креатори процеса и сами учесници 
имплементирајући у том делу рада и 
еколошку идеју рециклаже.

Представа је реализована уз подршку 
СУБНОР-а Вршац, док је за премијерно 
извођење представе подршку дао Град 
Вршац.

Следеће извођење „Јежеве кућице“ 
Еду театра заказано је за недељу, 19. јуни, 
са почетком у 11 часова на Великој сцени 
Народног позоришта „Стерија“, док извођачи 
и организатори такође разматрају идеју да је 
до краја школске године играју и за ученике 
сеоских основних школа околине Вршца.
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LITERA ROMÂNĂ

Inaugurarea „Zilelor de Teatru 
ale Românilor din Voivodina” 
Printre manifestările cultu-

rale ale etniei  române din 
Banatul Sârbesc, sunt „Zi-

lele de Teatru ale Românilor din 
Voivodina”. Festivitatea de in-
augurare a celei de-a 50-a edi-
ţii a Zilelor de Teatru ale Româ-
nilor din Voivodina ediţie spe-
cială, jubilară, a avut loc vineri 
13.05 pe scena Căminului Cul-
tural din Torac. Trebuie menţi-
onat că această manifestare este 
sprijiită de: Ministerul Culturii 
şi Informării Republicii Serbia,-
Secretariatul Provincial pentru 
cultură, informare publică şi re-
laţia cu comunităţile confesi-
onale,Secretariatul Provincial 
pentru Educaţie, Reglementări, 
Administraţia şi Minorităţi Na-
ţionale – Comunităţi Naţionale, 
Consiliul Naţional al Minorită-
ţii Naţionale Române din Repu-
blica Serbia,Consulatul General 
al României la Vârşeţ, Ambasa-
da României la Belgrad, Insti-
tutul de Cultură al Românilor 
din Voivodina şi nu în ultimul 
rând Comuna Alibunar.

Ediţia a 50-a a Zilelor de Tea-
tru ale Românilor din Provin-
cia Autonomă Voivodina are ca-
racter competitiv şi este urmă-
rită de juriul de specialitate în 

următoarea componenţă: Zo-
ran Cvetković, regizor, preşe-
dintele juriului şi Ionel Cugia, 
actor, respectiv Adrian Sandu, 
pictor şi scenograf, în calitate 
de membrii. Expoziţia „Zile-
le de Teatru ale Românilor din 
Voivodina în imagini” va fi pre-
zentată înaintea spectacolelor, 
în fiecare localitate.

După inaugurarea oficială, 
pe scena torăceană a avut loc 
premiera spectacolului „Bună 
ziua, Nene Iancule”, colaj din 
fragmente de Ion Luca Caragi-
ale prezentat de Trupa de Tea-
tru a Asociaţiei pentru Artă şi 
Cultură Românească „Vichen-
tie Petrovici Bocăluţ” din To-

rac. Regia o semnează Otilia 
Huzum. Coordonatorul tru-
pei, Rodica Petrovici. Publicu-
lui şi participanților cu cuvin-
te alese dupa prezentarea unui 
film documentar, despre acti-
vitatea teatrală, s-au adresat; 
domnul Zoltan Kudlik, adjunc-
tul secretarului provincial pen-
tru cultură, în sectorul pentru 

cultura minorităţilor naţiona-
le-comunităţilor naţionale din 
Provincia Autonomă Voivodi-
na şi domnul Gheorghe Dinu, 
Consul General al României la 
Vârşeţ. 

Cinstea de a inaugura ediţia 
a 50-a a Zilelor de Teatru ale Ro-
mânilor din Voivodina ia revinit 

domnului Mircea Lelea, preşe-
dintele comitetului de organi-
zare a ediţiei a 50-a a Zilelor de 
Teatru ale Românilor din Pro-
vincia Autonomă Voivodina şi 
vicepreşedintele Uniunii Tea-
trelor de Amatori ale Români-
lor din Voivodina.

La reuşita peisei, merite re-
vin regie şi scenografie Otilia 
Huzum, actorilor Filip Baloş, 
Alisia Babescu, Gabriela Petro-
vici, Nedeljko Nikitovic,Mari-
nel Bandu, Matei Aleksandar 
Paunescu, Ion Damian, Ionel 
Șeitan,Sonja Pandurov, Sandra 
Roşu, şi Ion Goran. Muzica a 
fost semnată şi interpretată de 
Orchestra „Lyra”. Scenografia 
a fost semnată de Otilia Hu-
zum, realizarea constructive, 
decor Daniel Lelea, lumina şi 
sunetul Cristian Fluture şi Mi-
nu Lelea, coordonatorea pie-
sei, doamna profesoară Rodi-
ca Petrovici. 

După terminarea spectaco-
lului, juriul a acordat distincţia 
„actorul serii”, celui mai bun ac-
tor din cadrul spectacolui pre-
zentat, diploma a fost acorda-
tă Gabrielei Petrovici care a fost 
premiată pentru cele două ro-
luri Efimița şi Zita.  M. V.

ARTIŞTII AU DAT DOVADĂ DE TALENT ŞI BUNĂ PREGĂTIRE

Preselecţia a soliştilor vocali şi 
instrumentişti pentru Marele festival
În perioada 19-21 august va 

avea loc noua ediţie a Mare-
lui festival de folclor al Româ-
nilor din Voivodina care se va 
desfăşura la Torac. Prima pre-
selecţie a soliştilor vocali şi in-
strumentişti care vor să parti-
cipe la această emulaţie cultu-
rală a fost organizată la Torac.

Comisia artistică a organizat 
sâmbătă, 30 aprilie, la căminul 
cultural din Torac, prima prese-
lecţie a soliştilor vocali şi instru-
mentişti, candidaţi pentru parti-
ciparea la Marele Festival de Fol-

clor al Românilor din Voivodina 
– Serbia, care se va desfăşura în 
zilele de 19-21 august, la Torac.

Cea de-a doua preselecție 
a avut loc pe data de 15 mai, 
la Vârşeț. Soliştii vocali şi in-
strumentişti din Uzdin, Ovcea 
şi Torac, s-au prezentat în fa-
ţa comisiei artistice care a avut 
următoarea componenţă: Gra-
țian Petrovici, preşedinte, Pe-
tru Popa, Filip Baloş şi Marin 
Bugar, membri.

La preselecția din Torac, so-
liştii instrumentişti s-au prezen-

tat comisiei artistice cu melodii 
româneşti la acordeon, vioară 
şi bineînţeles solişti vocali, iar 
impresiile soliştilor sunt foarte 
pozitive. Solista vocală Vanesa 
Crețu din Uzdin, spune că pe 
lângă muzică populară cântă şi 
muzică uşoară, a participat şi la 
,,Tinerețea cântă”. Danko Neda, 
solist instrumentist la acordeon 
din Uzdin, a menționat că este 
bucuros că a trecut la preselec-
ție şi că a îndrăgit muzica ro-
mânească datorită bunicului şi 
a tatălui său. Aleksandar Sfrăn-

cioc, solist instrumentist la vi-
oară din Torac, se va prezenta la 
festival cu o doină şi o ardeleană, 
melodii tradiționale din Torac. 
Din anul 1993, este membru al 
orchestrei ,,Lyra” şi participă la 
festival din 1999. 

Georgeta Sfrăncioc din To-
rac, se va prezenta ca solistă vo-
cală, precum şi ca solistă instru-
mentistă la vioară. Are o expe-
riență fructuoasă privind par-
ticiparea la festival şi se va ocu-
pa de muzică populară şi în vii-
tor. Ana Maria Damian, solistă 
vocală din Torac, spune că este 
foarte bucuroasă că festivalul 
va avea loc la Torac. 

Doinele îi provoacă mereu o 
emoție specială, aşa că se va pre-
zenta în fața torăcenilor cu o doi-
nă şi o melodie de joc. F. R.

PROGRAMUL EDIŢIEI A 50-A A ZILELOR DE 
TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN PROVINCIA 
AUTONOMĂ VOIVODINA

zz TORAC, vineri, 13 mai 2022, ora 19:30
Trupa de teatru a Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie 
Petrovici Bocăluţ” din Torac 
„Bună ziua, Nene Iancule!” 
colaj din fragmente de I.L. Caragiale („O noapte furtunoasă”, „Conul 
Leonida faţă cu reacţiunea” şi „D’ale carnavalului”, regia: Otilia Huzum
zzUZDIN, sâmbătă, 21 mai 2022, ora 19:30
Trupa de Teatru „Todor Creţu Toşa” a Căminului Cultural „Doina” din Uzdin 
în colaborare cu Tineretul Muzical din Uzdin
„Svetislav şi Mileva”
de Jovan Sterija Popović, tradusă de Miloš Nikolić, regia: Miroslav Žužić, 
Ivan Rakidžić
zzNICOLINŢ, duminică, 29 mai 2022, ora 19:30
Trupa de teatru a Centrului Artei Populare din Nicolinţ
„Cerere în căsătorie”
adaptare după A.P. Cehov, regia: Constantin Tovarnisky şi Vadim Rusu
zzSELEUŞ, joi 2, iunie 2022, ora 19:30
Trupa de teatru a Fundaţiei „Hyperion” din Seleuş
„Delir în doi…în trei, în câţi vrei”
de Eugen Ionescu, regia: Ovidiu Florin Broştean
zzALIBUNAR, vineri, 3 iunie 2022, ora 19:30
Teatrul „Conu Alecu”
„Cum poţi să distrugi o piesă de teatru”
după piesa cu acelaşi nume de Jonathan Sayer, Henry Shields, Henry 
Lewis, (adaptare de Remus Berlovan), regia: Iulian Ursulescu
zzCOŞTEI, sâmbătă, 4 iunie 2022, ora 19:30
Trupa de Teatru „Neica” a SCA „Mihai Eminescu” din Coştei
„Neînţelegerea”
de Albert Camus, regia: Marius dr. Savu
zzVÂRŞEŢ, duminică, 5 iunie 2022, ora 19:30
Festivitatea de decernarea premiilor

ÎMBUNĂTĂȚIRE A INFRASTRUCTURII CULTURALE ÎN LOCALITĂȚI

Reconstrucția Muzeul 
etnografic din Torac
Secretariatul Provincial 

pentru Cultură, Informa-
re Publică şi Relații cu Co-
munitățile Religioase a luat 
o decizie privind alocarea de 
fonduri în cadrul Concursu-
lui pentru finanțarea proiec-
telor de îmbunătățire a in-
frastructurii culturale şi de 
dotare a dotărilor deținu-
te pe teritoriul AP Voivodi-
na în anul 2022, printre ca-
re este planificată pentru re-
construcția şi modernizarea 
al Muzeului Etnografic din 
Torc. Suma care este acorda-
tă este  42.130.000,00 dinari. 

Preşedintele Guvernului 
Provincial, Igor Mirović,zile-
le acestea a înmânat acorduri 
privind finanțarea şi cofinan-
țarea proiectelor de reînnoire 
şi reconstrucție a instituții-
lor şi centrelor culturale afla-
te în proprietatea publică a 
AP Voivodina. Pentru aceas-
tă menire au fost alocați 265 
de milioane de dinari bani 
din budetul provincial.

Zilele acestea, acordurile 
de finanțare, pentru Muzeul 

Etnografic din Torac a primit 
în numele  Municipiului Ji-
tişte adjunctul preşedinte-
lui municipiului, Edit Sar-
ki, au fost înmânate de că-
tre preşedintele Guvernului 
Provincial, Igor Mirović, şi 
secretarul provincial pentru 
cultură, informare publică şi 
relații cu comunitățile reli-
gioase, Dragana Milošević. 
Este o mare acțiune care tre-
buie să aibă un caracter de 
durată. Scopul acestor reali-
zări de proiecte este ca în ur-
mătorii ani fiecare localitate 
şi în fiecare municipiu  prin 

renovarea amenajărilor cul-
turale şi crearea unor condi-
ții mai bune pentru menți-
nerea şi dezvoltarea conți-
nutului cultural.

Clădirea Muzeului Etno-
grafic din Torac, din munici-
piul Zitiste, va fi complet re-
novată şi modernizată, Mu-
nicipiul Zitiste, în calitate 
de beneficiar de fonduri, se 
angajează să implementeze 
proiectul până la 31 decem-
brie 2022. M. V.

ACTORI TORĂCENI, TINERI ȘI TALENTAȚI, ÎN LUMEA TEATRALĂ

 »Participanți spectacolului „Bună ziua, Nene Iancule”

 »Scena din spectacolul pregătit de torăceni

 »Georgeta Sfrăncioc din Torac/Zrenianin  »Ana Maria Damian din Torac

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Викендица (спратна) код 
Козлука, са (помоћним) базеном, 
реновирана и укњижена, струја, 
вода, канализација, 56.000 €. Тел. 
831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“ погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671-519, 060/7401-210 и 
0603603-311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари 
плаца, десна страна, 100 метара 
од асвалта, добро за виноград, 
воћњак и пчеларе. Тел. 060/1671-
519, 060/7401-210 и 060/3603-311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 км 
од Вршца, у центру села. Повољно. 
Тел. 013/830-753

Продајем стан 70 м2 са 
двориштем 15х15 м, у лепом делу 
града (паркет, цг, аларм) није 
дворишни стан! Тел. 061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, 
плац површине 720 м. у склопу се 
налази гаража. Може и замена за 
стан. Тел 013/ 837-631 и 064/2805-
862.

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, у 
центру, Партизанска улица. 85 
квадратних метара. Тел: 061/2583-
124.

На продају спратна кућа на 
плацу 730м2, посебно гаража. 
Тел. 061/3004-439, 013/837-631 и 
064/2805-862.

Мењам новију кућу са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м2 плус помоћне 

просторије на плацу од 5,3 ари.
Тел.064/1286-044 и 064/1541-

644.
Стан на Војником тргу мењам 

за викендицу на Брегу или Соко 
Бањи. Тел. 831-117.

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 1600м2 
близу центра широка улица. 
Тел.064/1979-069.

У Малом Средишту продајем 
мању кућу или мењам за стан у 
Вршцу. Тел. 069/721-949

Продајем 20 ари и 69 м2, земље 
у викенд зони Думбрава, на плацу 
је доведена вода а у близини 
има струја. Тел. 013/2105-496 и 
064/4406-530.

Продајем стан 70 м2 са 
двориштем 15х15 у Вршцу, није 
дворишни стан!. Тел. 061/6509-999.

Продајем стан 80 м2 у Вршцу 
(паркет, цг, 3 терасе). Тел. 061/6509-
999.

Хитно у Шушари продајем мању 
кућу, главна улица на лепом месту, 
чврсте градње, велика окућница, 
башта, сва инфраструктура. Тел. 
063/7608-985.

Продајем гаражу од 15 м2 у 
улици Жарка Зрењанина 46. Тел. 
065/3131-000.

На продају плац у Јабланци 
на улазу у село, има 1350м2, 
струја , вода на десет метара. Тел. 
064/4256-130.

Један ланац земље на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике 
“Моја вода”, близу главног 
пута, вода и струја јако близу. 
Тел.013/885-019.

На продају викендица на 
Гудуричком путу са малим 
воћњаком 587м2. Звати после 15 
часова. Тел. 060/7342-609.

Продајем кућу у Боки са 
окућницом од 4 ари и њивом 
1. класе од 5 а. Тел. 831-117 и 

061/2941-161.
Продајем плац на Гудуричком 

путу код улаза у Јат, уз сам асфалт, 
површине 850 м2. Тел. 064/8582-
495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-
120.

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска 
зона) 13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329-812.

Продајем два плаца, у Малом 
Жаму, у центру села. Повољно. 
Хитно.Тел. 069/843-587

Продајем на вечито  две 
парцеле (катастарски бр. 20213 
и 20214)  на потезу Црвенка-Брег 
17,62 мк3 класе и 25,23 мк 4 класе. 

Тел. 064/1830018.
Продајем кућу, Хероје Пинкија 

код парка 120 м², плац 5,3 ара, 
са помоћним објектима. Тел. 
064/1286-044

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће и 
стране фирме плаћање преко 
рачуна, апартмани се налазе 

у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 063/8406-977.

Мањи локал за издавање у 
Вршцу погодан за девојке које 
шминкају, раде нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-
565.

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1380

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

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.

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 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.



ПЕТАК •  3. јун 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1717

064/1979-069.
Запосленој девојци издајем 

стан. Тел 060/7401-210,060/3603-
311 и 013/401-210.

Издајем магацински 
производни прословни објекат 
укупно 400 м2, могућност 
закупа мање површине, објекат 
у Вршцу,Дејана Бранкова. Тел. 
065/8302-090.

Издајем кућу комплетно са 
новим стварима, кућа је новије 
градње са нус просторијама на 
дужи период. Тел. 063/8829-782.

Издајем гарсоњеру комплетно 
намештену на Војничком тргу. Тел. 
063/8829-782

РАЗНО

Продајем домаћу ракију 
лозовачу од грожђа „Хамбурга“. 
Тел. 064/1818-917.

На продају ловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. 
Тел. 064/3855-729.

Дајем часове енглеског 
основцима, вршим услугу уноса 
текста, коректуре, лектуре, 
прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626-699 и 013/835-129. 

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839-461.

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, 
грејалице на струју, тепихе 
различитих величина, машине 
Багат и Сингер, бојлер плински. 
Тел. 830-753.

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579-100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима 
и тајмером у комплету. Тел. 
064/6620-457.

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, 
врло повољно. Тел. 064/4222-700.

Продајем шиваћу машину 
PFAFF 230 ендларица, исправна, 
кабинет (8000дин) електромотор 
за круњач исправан (6000 дин). 
Тел. 062/310-915.

Продајем ракију лозовачу 
и два бурета од по 100 л. Тел. 
060/3805110.

Грађевински послови (зидаље, 

бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције, фасада стиропор. 
Повољно и квалитетно. Тел. 
061/2656-204.

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 061/3004-439. 

Продајем столице дрвене са 
наслоном за ппоправку, угаону 
мању на развлачење (тросед) 
и тренажер за ноге, погодан за 
кућне теретане, за женске особе. 
Тел. 064/6357-325.

Продајем домаћу ракију и 
два лустера новијег дизајна. Тел. 
064/1830-018.

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906-253.

Продајем пекарску пећ са 
ферментационом комором, пећ 
је очувана од прохрома. Тел. 
064/1979-069.

Вибро плоча за продају, три 
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. 
у одличном стању.Тел. 064/1979-
069.

Комплет трпезарија, 2 
плинске пећи (исправне), тепих 
3х2м, ормар двокрилни, угаона 
гарнитура за спавање, тросед за 
спавање. Тел 064/4256-130.

Математика припрема 
за пријемни на факултет. 
Тел.013/2839-461.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица 
(ново), стилске фотеље нове, сет 
за ручавање за дванаест особа. 
Цена по договору.Тел. 064/1335-
373.

На продају врло очуван бојлер 
Горење од 80 литара, цена 6.000 
динара. Тел. 064/0459-560.

Продајем комплет летњих 
гума, пловне, мало коришћене 
„HANKOOK“, у одличном стању 
димензија 195/65 Р15 Тел. 
065/3184-084.

Продајем зимске гуме потпуно 
нове „Клебер“, димензија 185/65 
Р15, на челичним фелнама са 4 
рупе (4 х100мм) Тел. 065/3184-084.

Веш машина, фрижидер, 
електрични шпорет, трпезаријски 
сто, 6 столица, пећ на дрва велика, 
мала пећ на дрва, плинске пећи 
нове и разни кућни апарати. Тел. 
061/2406-295.

Продајем комбиновани 
креденац, тепих 3х2 м, лустер са 
пет кугли и три тв сточичћа. Тел 
061/1844-316.

На продају инвалидска колица 
(ходалица) више комада. Тел. 
013/885-019

Продајем шиваће машине Багат 
и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ 
на дрва, може и замена за дрво. 

Тел. 061/1112-821.
На продају два нова пластична 

бурета од 100 и 50 литара са 
великим отвором за ракију, 
купус или зимницу. Три гуме за 
фићу са фелнама, плинска пећ са 
боцом, лавабо некоришћен. Тел: 
063/8431-627.

За продају старински отоман 
са наслоном, стринска машина 
за предење, шиваћа машина, 
половни теписи разних димензија, 
дечија дубвока колица. Тел. 
013/830-753.

Продајем три застакљена 
прозора са шалонима, балконска 
врата, два дрвена шифоњера и 
креветац. Тел. 013/830-753.

Продајем молерски шприц 
за фасаде, видија плочице, 
стругарске ножеве, бургије. Тел 
064/4902-239.

Продајем две старе пегле 
нажар, стари Векер сат, стару 
камеру и још доста старих ствари. 
Вреди видети Тел 064/4902-239.

На продају плински бојлер 
проточни и плинске пећи више 
комада, све исправно.Тел. 
064/3892-738.

Вршим поправку плинских 
пећи, шпорета, решоа и плинских 
бојлера. Тел. 013/861419 или на 
063/482-418. 

Продајем конце за хеклање 
драп боје, конац за гоблеме, 
платно и сталак. Тел.064/2522--
855.

Продајем ауто Пежо307, 
мали потрошач, годиште 2001., 
бензинац, у јако добром стању. 
Тел. 060/4524-929.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, 
лавабо и вц шољу. Тел. 063/7166-
960.

Продајем 13 комада 
виноградарских бетонских 
стубова, цена по комаду 500 
динара. Тел. 063/1864-344.

Продајем комплет од две 
фотеље, табуре, сточић и два кауча 
на развлачење. Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице 
за пчеле 32 комада, дрвену 
бурад за ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 
064/2522-855.

Продајем два дечија бицикла,  
један скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 
80 л Горење, мало радио, као нов. 
Тел 064/0459-560.

На продају лозова ракија, 
мишки бицикл, пуна вратаа 60 
цм са ракастолом, баштенска 
гарнитура 4 столице и сто, 

метални.Тел. 013/836-760
На продају чиста лозова ракија 

на литру и на више, баштенску 
гарнитуру, 4 столице и сто метална 
гарнитура, пуна врата 60 цм са 
ракастолом и мушки бицикл. Тел. 
013/836-740

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског 
рата у одличном стању, висок 
сјај, са оргинал кључевима. Тел. 
064/8582-495.

На продају стаклени сто и 4 
столице, шпорет електрични 
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270

Продајем изношене коке 
носиље, нису очерупане, нису из 
кавеза. Тел. 063/262-840.

На продају угаона гарнитура од 
чистог дрвета увоз из Немачке, сто 
и две столице и дрвен лустер. Тел. 
2106-078 и 064/9876-522.

Брига о старијим, помоћ у кући, 
чување деце на сат. Тел. 013/805- 
142 и 064/2880-347.

На продају две плинске пећи 
Алфа плам, једдна нова друга 
половна. Тел. 013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 
061/2660-848.

Осб плоче за подашчавање 
кровова,цена од 600 дин м2, 
превоз на територији Републике 
Србије.Тел. 062-437-236. 

Кавез за коке носиље од 60 до 
120 кока (повољно).Тел: 064/4256- 
130.

Пнеуматска сејалица са 4 реда 
за кукуруз и сунцокрет. Сејалица 
за жито са 18 реда, шпедитер- 
Думбрава од 2,5 тоне све повољно. 
Тел. 013/885-019.

Продајем кауч Симпо одличан 
дечији бицикл и биљку чуваркућу 
у већој количини на комад и кг као 
лек. Тел 064/9407-095.

Продајем дечији бицикл, 18 
брзина, металик зелен, исправан. 
Тел. 064/8372-635.

Уступам уз накнаду празну 
већу гробницу на Православном 
гробљу уз павлишки пут. Тел. 
066/8076-207

Продајем  џак за бокс црвени 
130џ35, пун. Цена 2.500 дин.Тел. 
063/737-5149.

Продајем аутоприколицу, 
носиљку за бебе, тапете (зидне) 
5м², седиште помоћно за дете за  
бицикл. Тел. 061/1530-800.

Брачни пар тражи стару особу 
на доживотно старање ѕа узврат 
кућа или стан. Тел. 061/8139-998

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.
Тел. 069/8435-287.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Придружите се Џерониму Стилтону у 
разоткривању необичног случаја који је задесио 
Мишоград! Мистерија плавих бубуљица је доступна 
на сајту вулканциц.рс и у свим књижарама Вулкан.

Узбуна на улицама Мишограда! Избила је веома 
необична епидемија чудних плавих бубуљица. 
Најпознатији лекар на Острву мишева тражи лек за 
њу, али неко је одлучио да га спречи у томе. Дани 
пролазе, а тим истраживача ради непрекидно, све 
док једне ноћи, баш када је професор помислио 
да је успео, неко ће учинити све да га разувери. Ко 
жели да уништи истраживање од ког зависи спас 
толиких мишева? Изгледа да ће Џеронимо морати да 
расветли мистерију.

Џеронимо је миш бриљантног ума. Бескрајно 
је радознао и сналажљив, али није авантуриста. 
Ипак, догодовштине које му се дешавају одузимају 
дах. Када је потребно, он је вођа и херој, његово 
енциклопедијско знање је увек добродошло. 
Ужива у писању књига о својим пустоловинама, 
које су пропраћене смехом, шаљивим досеткама и 
забавним преокретима. У њима га прате сестра Теа, 
рођак Трапола и сестрић Бенџамин.

Упустите се у још једну незаборавну авантуру 
с омиљеним јунаком! Серијал књига о Џерониму 
Стилтону у издању Вулканчића доноси низ наслова 
до сада необјављених на српском језику. Најмлађи 
читаоци ће уз омиљене јунаке и незаборавне 

догодовштине откривати свет око себе и сазнати 
више о историји, диносаурима, уметности...

Желите ли да сазнате шта се крије иза овог чудног 
случаја? Мистерија плавих бубуљица је доступна 
на сајту Вулканчића и у књижарама Вулкан широм 
Србије.

ВУЛКАН“ 
И  „ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 

кула“ настављају да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге „Мистерија плавих 
бубуљица“, које ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Моћ пса“, освојиле су је Корнелија 
Дражилов и Биљана Ратковић. Честитамо! 
Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, средом 
од 10 до 17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији број 
„Вршачке куле“.

УЗБУНА НА 
УЛИЦАМА 

МИШОГРАДА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ АВАНТУРУ ПУНУ СМЕХА И НЕИЗВЕСНОСТИ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Карл Хаузер, Стевана 
Немање бр. 52 тел. 47. Власник 
винограда и јавног складишта 
(lagerhauz) капацитета 6.000 хл. у 
цементираним бурадима и 3.000 
хл. у дрвеним бурадима, винске 
пресе у месту и у Вел. Средишту, 
где му се налази и подрум 
за производњу шампањца. 
Флаширанога вина сопствене 
производње: ризлинг, фурминт, 
креацер, бургундац, бело и црно 
самородно и шампањац марке 
„Шато Мерси“ (Chateau Mersy). 
Пецара. 

Валентин Хембергер (власник 
Виктор и др Рудолф Хембергер). 
Фирма основана 1856. г. са 
седиштем у Светосавској бр. 
32. Данас фирма обавља само 
промет на мало. 

Петер Краузе, власник 
винограда, Ђурђа Смедеревца 
бр. 8. Основана 1920. г. тел. 121. 
Подруми опремљени машинама. 
Флаширана вина властите 
производње: ризлинг, фурминт, 
силванац, мускат отонел, 
совињон, бисер фурминт (угљена 
киселина вештачки убризгана), 
мерло, бургундац.

Пецара. Филијала у Неготину.
Браћа Ленгауер (власник 

удовица Марија Лeнгауер и 
зетови), Стеријина 28. Основана 
је   1875. г. Осим сортних вина, 
вермут, суварак и специјална 
вина, разни дестилати. Најстарија 
дестилерија коњака у Банату. 

Љубомир Недељковић, 
Краља Александра (Дворска) 
бр 29. Основана 1929. г. тел. 87. 
Комерцијална и сортна вина. 
Власник подрума „Хелвеција“ 
капацитета 10.000 хл. Пецара. 
Масте преко целе године. 

Франц Остхајмер, Стевана 

Немање бр. 57. Основана 1938. 
године. Трговина на велико и 
пецара.

Браћа Шајх (власници Јозеф 
и Франц Шајх), Остхајмерова 
(данас И. Милутиновића) бр. 37. 
Власници винограда. Столна и 
сортна вина. Пецара. 

А. Томас (власник Ернест 
Томас), Урбанијев (данас 
Димитрија Туцовића) бр. 7-9. 
Основана је 1901. г. тел. 107. 
Власник винограда, извозник 
и комисионар, трговина  
племенитим винима из јужне 
Србије. Пресе за грожђе овде и у 
Матијевцу (Нишу).

Бруно Валке (власник др 
Алфред Валке), Краља Милутина 
(данас Хероја Пинкија) бр. 
49. Основана 1906. г, тел. 56. 
Комерцијална и сортна вина, 
воће и вински дестилати. 
Инсталације за печење ракије.

Адолф Весел (власник Емерих 
Весел), Гаврила Принципа 38. 
Основана 1905. г. тел. Бр. 92. 
Извозник, комисионар и трговац 

комерцијалним и сортним 
винима. Пецара. Фабрика 
винског и алкохолног сирћета. 

Вилхем Волфнер (власник 
Јозеф Бриф), Трг Војводе Путника 
(данас Зелена пијаца) бр. 10. 
Основана 1914. г. Тел. Бр 155. 
Комерцијална и сортна вина. 
Вињак и разне врсте ракије. 
Дестилерија и пецара.

Шандор Цофман (власник 
удовица Маргит Цофман), 
Вилзонова (данас Ж. Зрењанина) 
бр. 2. Основана 1859. г. тел. бр 
28. Власник винограда, преса 
за грожђе капацитета 15 вагона 
дневно, комерцијална и сортна 
вина. Флаширана вина властите 
производње: силванац, совињон, 
креацер, физлинг, бакатор, вен де 
грапе, црвена вина, бургундунац 
и каберне. Фабрика леда. (Пивара 
ван погона).

Агенти: Филип и Ветел, 
Вардарска 4, тел. 78; Герингер 
Мартин, Васе Чарапића 4; Рудолф 
Мали, улица Ленау 17; Радочај 
Блаж, Светосавска 20; Карл Тир, 
Стеријина 48, тел. 146. Опис 
овдашњег виноградарства остао 
би  недовршен ако не бисмо 
споменули нешто о  производњи 
и промету оних артикала 
који су ускоро повезани са 
виноградарством:

Фабрика машина и бакарне 
робе Валентина Најкома и 
синова, основана 1842. године, 
тел. бр. 54,  производи већ 
поодавно разноврсне пресе 
за грожђе, муљаре за грожђе, 
виноградарске  плугове, винске 
пумпе, подрумску арматуру, 
Прскалице против  перноспоре, 
коњак апарате, пастеризаторе и 
др. Раније и топове против града.

 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (39)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ  КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У 
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ

ОД ДР ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27. 
БРОЈ 587, 8. ЈУЛ 2005.

ПРОШИРЕН ПУТ ВРШАЦ – 
ВЛАДИМИРОВАЦ

Деоница међународног пута Београд-румунска граница, на делу 
Владимировац - Вршац биће завршена до 10. септембра.

Реконструкција пута дужине 37 километара поверена је фирми 
Адиђе Битуми Импреза, а комплетан посао подељен је између 
Војводина пута из Панчева, који ради на правцу Владимировац - 

Банатски Карловац и Адиђе Битуми Импрезе која тренутно ради на 
деоници Владимировац - Вршац.

Реконструкцијом је обухваћено проширење пута са шест на 
седам метара и постављање новог асфалта.

- Проширење пута Владимировац-Вршац, замена 
материјала, постављање новог слоја, све до постављање асфалта 
биће готово ових дадна, након чега ће се радити два до три слоја 
асфалта, каже Горан Даниловић помоћник директора.

Вредност инвестиције целе деонице Владимировац - Вршац 
износи 7,5 милиона евра. 

Иако је почетак радова био планиран за фебруар, метеролошке 
прилике нису дозволиле да се са радовима крене до пре два месеца.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27. 
БРОЈ 587, 8. ЈУЛ 2005.

ЗАВРШЕН БАСКЕТ ТУРНИР
Баскет турнир „Полет 2005 - у сусрет европском првенству“, 

одржан је од 15. до 25. јуна у организацији Спортског савеза 
Вршац, саорганизацији предузећа „Европско првенство 2005“ 
ДОО а под покровитељством Општине Вршац. Број пријављених 
екипа превазишао је очекивања организатора. Учествовало је 116 
четворочланих екипа подељених у 7 категорија. Одиграно је укупно 
200 утакмица.

Мећу 20 екипа дечака рођених 1994. и 1995. године турнир 
је освојила екипа „Хемофарм“. У категорији годишта 1992. и 1993 
од 36 пријављених најуспешнија је била екипа „Вили Далтон“ а 
такмичење годишта 1990. и 1991. донело је тријумф „Лавова“ и у 
конкуренцији дечака међу17 тимова и у конкуренцији девојчица 
где је учествовало 5 тимова.

Седамнаест екипа учествовало је у категорији  дечака рођених 
1988. и 1989. године а турнир су освојили „Отписани“. „Каспер и 
другари“ били су победници у категорији  годишта 1986. и 1987. у 
коме је учествовало 5 тимова. У такмичењу сениора учествовало је 
16 тимова а тријумфовало је „Вршачко Дедиње“.  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

Једнодневни турнир у малом фудбалу, 
„Ветрењача 2022“, окупио је 12 екипа које 
су одмериле снаге на зеленом тепиху 
Спортског центра Ветрењача а целокупан 
приход од котизације за учешће на 
турниру намењен је у хуманитарне сврхе. 
На ту идеју дошао је организатор турнира 
Алексеј Стојановић, матурант Гимназије 

„Борислав Петров Браца“.
За титулу првог победника турнира 

„Ветрењача“ надметали су се: Матуранти, 
Идоли, Фрка – паника, Јоца и синови, 
Лудара Ковин, Кента и другари, „3030“, 
Пинокио БЦ, Јанг бојс, Доктори, Дивље 
свиње, Галактикоси.

Екипе су биле подељене у четири групе 

и после прелиминарног дела такмичења, 
осам тимова наставило је такмичење у 
чевтртфиналу. Резултати су били следећи:

„3030“ – Дивље свиње 5:2, Идоли – Јоца 
и синови 2:0, Пинокио – Галактикоси 3:1 
(после пенала, у регуларном току било 
је 1:1), Кента и другови – Фрка паника 2:0 
(после пенала, у регуларном току 1:1).

После узбудљивих полуфиналних 

борби у финале су се пласирали Пинокио 
Бела Црква и екипа „3030“. После 20 
минута игре било је нерешено, 1:1, а 
после извођења пенала победа је прилала 
екипи Пинокио Бела Црква.

Чланови победничке екипе освојену 
награду наменили су организацији 
Дневни боравак „Пинокио“ из Беле Цркве.

ХУМАНИ ФУДБАЛЕРИ 
НА ТУРНИРУ „ВЕТРЕЊАЧА 2022“

ФУД БА Л

У Крагујевцу је одржано Првенство Србије у рвању 
слободним стилом за млађе пионире, где је такмичарка РК 
Локомотива, Дијана Јовановић, освојила сребрну медаљу 
у категорији до 38 кг и титулу вицешампиона Србије. 
Учествовало је више од 25 клубова из целе Србије и ово 
представља велики успех у новијој историји клуба.

Јовановићева је ове године наступала на свим 
такмичењима у континуитету и освојила 4 медаље на 
званичним Првенствима Војводине, Србије, куповима и то у 
свим категоријама у којим је наступала, почев од 38,кг,42кг, 
и 45 кг укључујући и млађе и старије пионирке. Очекује је 
крајем јуна и прво међународно такмичење које ће бити 
одржано у нашој земљи.

Овакав резултат је производ њене воље и карактера, као 
и стручног рада у клубу, где је стручни штаб појачан и ради 
тимски и на дуже стазе.

Стручни штаб чини Михајло Антал, вишеструки 
ветерански освајач медаља са светских првенстава, Срђан 
Јовановић, професор физичке културе, као и Жива Николић, 
бивши прослављени рвач из Омладинца из Ботоша и 
Пролетера из Зрењанина, чији је поступак лиценцирања у 

току.
Клуб дугује захвалност школи „Никола Тесла“, где се 

одвијају тренинзи, Спортском центру  Миленијум, теретани 
Wариор 013 у помоћи при реализацији тренинга, као и 
школи „Јован Стерија Поповић“, и разредном старешини за 
разумевање за одсуства. Ово је прилика да уколико Дијана 
настави са квалитетним радом и убудуће, да када се створе 
услови и пропозиције дозволе постане репрезентативац 
наше земље. Да подсетимо да је РК Локомотива један од 
најстаријих клубова у граду чије су боје  бранили многи 
врхунски спортисти.

- Ове године, почетком септембра, у Београду ће 
се одржати Светско Првенство у рвању за сениоре, што 
представља велику част за нашу земљу и наш народ. Рвање је 
наш најтрофејнији спорт и осваја медаље у континуитету на 
олимпијским играма и светским и европским првенствима, 
те свакако заслужује, пажњу, као спорт који је рангиран 
у прву групу спортова по Националној категоризацији 
спортова у складу са Стратегијом развоја спорта у Србији, 
истичу у Рвачком клубу Локомотива.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СЛОБОДНОМ СТИЛУ

ДИЈАНИ ЈОВАНОВИЋ СРЕБРНА МЕДАЉА
Р В А Њ Е

Традиоционална Трка уз степенице, 
после две године паузе због пандемије 
коронавируса, одржана је по осми пут у 
недељу, 29. маја.

По доста лошем времену које је значајно 
утицало на организацију целог догађаја 107 
такмичара је ипак успешно савладало 430 
вршачких степеника.

Победница у женској конкуренцији 
је Невена Јовановић са незваничним 
временом 5 минута 49 секунди док су 
одмах иза ње биле Катарина Похлод (Хајдук 
маратон тим Кула) са 5:51 и Сандра Узелац из 
Београда са 6:06

У мушкој конкуренцији прво место 
освојио је Ђуро Борбељ, члан АК Апатин 
са незваничним резултатом 4:09 испред 
одличног члана Вршачког атлетског клуба 
1926 Милоша Драговића који је стазу 
претрчао за 4:34. Трећепласирани је био 
Кристијан Стошић (АК Врањски маратонци) 
са резултатом 5:06.

Прво место код Вршчанки освојила 
је најмлађа такмичарка Сара Топић са 
резултатом 7:15 док је најбољи Вршчанин 
био Лука Којић са 5:39 (ВАК 1926).

Најстарији учесник трке био је Влада 
Стефановић са својих 88 година!

АТЛ Е Т И К А
ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПАУЗЕ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА ТРКА НА СТЕПЕНИЦАМА

НОВЕ ТИТУЛЕ ЗА БОРБЕЉА И ЈОВАНОВИЋЕВУ
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 29. КОЛО

ОФК Вршац - ОФК Кикинда  2 : 0
ОФК Стари Град - ОФК Бечеј   3 : 2
Динамо 1945 - Борац (Ш)   3 : 0
Тиса -Јединство (СП)   2 : 0
Раднички (Зр) - Борац (С)  2 : 1
Феникс 1995 - Хајдук 1912  1 : 3
Текстилац - Омладинац  2 : 4
Раднички 1912 - 1. Мај Рума  3 : 2
 
 
1.ОФК Вршац  29     19   5         5  62
2.Феникс 1995  29     14   6         9  48
3.Борац (Ш)  29     13   7         9  46
4.Текстилац  29     13   6       10  45
5.Омладинац  29     14   3       12  45
6.Раднички 1912  29     13   5       11  44
7.ОФК Бечеј 1918  29     13   5       11  44
8.1. Мај Рума 29     12   6       11  42
9.Борац (С)  29     11   8       10  41
10.Тиса   29     12   5       12  41
11.Динамо 1945  29     12   4       13  40
12.Раднички (Зр)  29     11   4       14  37
13.Хајдук 1912  29     11   3       15  36
14.Јединство (СП)  29      9   4       16  31
15.Стари Град  29      9   3       17  30
16.ОФК Кикинда  29      8   2       19  26

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”  29. КОЛО

Слога - Борац   0 : 5
Јединство (БК) – Ц.звезда (ВС)  5 : 0
Козара – БАК   4 : 1
Ц.звезда (РС) - Јединство (В)  6 : 5
Полет - Омладинац ФАМ  3 : 0
Пролетер – Слобода   3 : 1
Војводина 1928 – Бегеј  0 : 1
Младост – Нафтагас   3 : 2
 
 
1.Нафтагас  29     20   3         6  63
2.Јединство (БК)  29     18   4         7  58
3.Борац   29     15   6         8  51
4.Црвена звезда (РС) 29     13   6        10  45
5.Омладинац ФАМ  29      13   6        10  45
6.Пролетер  29      13   4        12  43
7.Војводина 1928  29      13   3        13  42
8.Козара   29      11   8        10  41
9.Слобода  29      11   7        11  40
10.Полет   29      10  10        9  40
11.Младост  29      11   7        11  40
12.Бегеј   29       9  12        8  39
13.Јединство (В)  29      11   6        12  39
14.Црвена звезда (ВС) 29      8   4        17  28
15.БАК   29       5   4        20  19
16.Слога   29       3   6        20  15

ПФЛ ПАНЧЕВО  28. КОЛО

  
Партизан (Г) - Будућност (А)   2 : 1
Долово - Раднички (К)   1 : 5
Долина -  Стари Тамиш  5 : 1
Црвена звезда - Слога (БНС)  2 : 0
Вултурул – Хајдучица  2 : 1
Партизан (У) - Југославија  7 : 1
Јединство Стевић - Спартак 1911 2 : 1
 
 
1.Раднички (К)  26      17  3          6  54
2.Јединство Стевић  26      15  3          8  48
3.Долина   26      14  5          7  47
4.Партизан (Г)  26      14  2         10  44
5.Потпорањ  26      12  6          8  42
6.Хајдучица  26      12  5          9  41
7.Будућност (А)  26      12  4         10  40
8.Долово (-1)  26      12  4         10  39
9.Црвена звезда  26      10  7          9  37
10.Партизан (У)  26      12  1         13  37
11.Вултурул  26      11  3         12  36
12.Слога (БНС)  26       8  5         13  29
13.Спартак 1911  27       7  2         18  23
14.Стари Тамиш  26       6  4         16  22
15.Југославија  27       5  4         18  19

ОФК ВРШАЦ – ОФК КИКИНДА 2:0 (2:0)
Градски стадион у Вршцу, судија: 

Драгутин Меничанин (Врдник), 
стрелци: Филип Илић у 7. и Делић у 
8. минуту, жути картони: Вујић (ОФК 
Вршац), Рафаел (ОФК Кикинда).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић, 
В. Благојевић, Николић, Пајевић, 
Лазевски, Вујић (од 63. М. Илић), Ф. 
Илић (од 70. Новаковић), Јовковић, 
Делић (од 46. Даничић), Главинић (од 
55. Радисављевић).

ОФК КИКИНДА: Савков, Степанчев 
(од 82. Француски), Рељић, Јарић 
(од 46. Молнар), Ивановић (од 72. 
Милошевац), Стевановић, Зељковић 
(од 72. Моровић), Николић (од 82. 
Бајић), Ђукић, Рафаел, Радовановић.

Свечарска атмосфера на стадиону 
под кулом улепшана је победом 
Вршчана против Кикинђана а шлаг 
на шампионску торту ефектним 
головима додали су Филип Илић и 
Давид Делић. Изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића били су 
надмоћни током читавог тока меча, 
створили велики број повољних 
прилика, али су стрелци, нарочито 
први тобџија тима, Јовковић, 

пропустили прилику да знатно 
поправе свој голгетерски салдо. 
Питање победника решено је за мање 
од 100 секунди. Најпре је вихорни 
Филип Илић протутњао по десној 
страни поред дефанзиваца Кикинде и 
ефектно савладао голмана Савкова, а 
већ у следећем нападу млади Делић је 
направио враголију у противничком 
шеснаестерцу и затресао мрежу. 
Мало ко је тада мислио да ће то бити 
и коначан резултат јер су се прилике 
пред голом гостију низале као на 

филмској траци. 
Шампионски пехар капитену 

Лазевском уручио је председник 
Такмичарске комисије ФСВ, Миодраг 
Радаковић, и славље је могло да 
почне. Играчи ОФК Вршца поделили 
су радост највећег успеха у историји 
вршачког фудбала са својим 
симпатизерима, који већ сада, са 
нестрпљењем, чекају почетак прве 
клупске прволигашке сезоне.

Б. Ј.

ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА ПРОСЛАВИЛИ ТИТУЛУ ШАМПИОНА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ПОДИГЛИ 
ШАМПИОНСКИ ПЕХАР

ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ – ПЛЕЈ ОФ 6. КОЛО

Пролетер (НС) - Железничар   5 : 1
ТСЦ - ОДР    7 : 0
Петрика - Спартак ЖК   1 : 0
ОФК Вршац - Војводина   0 : 6
 

1.ТСЦ   12  9  2  1  29
2.Војводина  12  8  2  2  26
3.Петрика   12  6  4  2  22
4.Пролетер (НС)  12  7  0  5  21
5.ОФК Вршац  12  4  2  6  14
6.Спартак ЖК  12  3  3  6  12
7.ОДР   12  2  1  9   7
8.Железничар  12  1  2  9   5

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ – ПЛЕЈ ОФ  6. КОЛО

Пролетер (НС) - ГФК Словен   7 : 2
РФК Нови Сад 1921 - Петар Пуача  3 : 2
Раднички (СМ) – Индекс   4 : 2
ОФК Вршац - Војводина   3 : 2
 

1.ОФК Вршац  12  8  1   3  25
2.Пролетер (НС)  12  7  3   2  24
3.РФК Нови Сад 1921  12  6  3   3  21
4.Раднички (СМ)  12  6  1   5  19
5.ГФК Словен  12  5  2   5  17
6.Војводина  12  5  1   6  16
7.Индеџ   12  4  0   8  12
8.Петар Пуача  12  1  1  10   4
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