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Светски дан борбе против рака 
дојке обележава се 24. октобра. 
Рак дојке представља водећи 
узрок оболевања и умирања 
од малигних болести у женској 
популацији широм света, због 
чега се током октобра нарочита 
пажња посвећује подизању свести 
о значају превенције, раног 
откривања и правовременог 
започињања лечења особа 
оболелих од карцинома дојке. 

Када се открије на време, рак 
дојке је излечив у преко 90 одсто 
случајева, јер су тада терапијске 
могућности веће и лечење 

ефикасније. У Србији рак дојке 
представља један од водећих 
узрока превремене смрти код 
жена и налази се на трећем месту 
као узрок смрти жена између 45 и 
64 године. Код знатног броја жена 
у Србији рак дојке се открива 
касно, па се најефикаснијом 
мером за смањење смрти насталих 
услед ове болести, сматра рано 
откривање, односно секундарна 
превенција. 

Мамографски превентивни 
прегледи предвиђени су да се 
раде свим женама старости од 50 
до 69 година, једном у две године. 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ 

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О 
ЗНАЧАЈУ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Председник Скупштине Града 
Вршца, др Предраг Мијатовић, сазвао 
је двадесет и прву седницу градског 
парламента на којој ће се пред 
одборницима наћи 18 тачака дневног 
реда. Овај број „Вршачке куле“ изашао 
је на дан одржавања седнице тако да 
ће извештај бити објављен у наредном 
броју. 

Најважнија тачка дневног реда 
је доношење Одлуке о Другом 
ребалансу буџета Града Вршца за 
2022. годину. Друга тачка је доношење 
Одлуке о усвајању Плана развоја Града 
Вршца 2022-2028, а трећа доношење 
Одлуке о утврђивању просечних 
цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2023. годину на 
територији града Вршца.

Следе разматрање Годишњег 
извештаја о раду Предшколске 
установе „Чаролија“ Вршац за радну 
2021/2022. годину и разматрање 
Годишњег плана рада Предшколске 
установе „Чаролија“ Вршац за радну 
2022/2023. годину, као и доношење 
Одлуке о јавном водоснабдевању.

Седма тачка дневног реда 
је доношење Одлуке о давању 
сагласности на коначан нацрт 
Анекса број 2 Јавног уговора о јавно-
приватном партнерству за реализацију 
пројекта јавно-приватног партнерства 
за изградњу, реконструкцију, 
одржавање и обезбеђивање 
доступности дела саобраћајне 
локалне, путне инфраструктуре на 
територији града Вршца са јавним 
плаћањем (накнадом за доступност 
инфраструктуре) број 404-98/2019-IV-
09.

Потом ће одборници донети одлуку 
о давању сагласности на пројекат 
препарцелације кп бр. 9685/22, 
9685/23, 9685/24, 9685/25, 9685/26, 
9685/27, 9685/28, 9685/29, 9685/30, 
9685/31, 8911/2, 8910/3, 9686/1, 9686/2, 
9686/3, 9686/4, 9686/5, 9686/6, 9686/10, 
9686/11, 9686/12, 9686/13, 9686/14, 

9686/15, 9686/16, 9686/17, 9686/18, 
9686/19 и 9686/20 КО Вршац.

Следи доношење Одлуке о 
покретању поступка прибављања у 
јавну својину Града Вршца катастарске 
парцеле број 4293 КО Вршац 
непосредном погодбом. Доношење 
Одлуке о покретању поступка 
прибављања права службености 
колског и пешачког пролаза на 
катастарској парцели број 1 у корист 
катастарске парцеле број 3 КО 
Гудурица.

Доношење Одлуке о усвајању Плана 
детаљне регулације за аеродром и 
Ваздухопловну академију у Вршцу 
и Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације за 
аеродром и Ваздухопловну академију 
у Вршцу на животну средину.

Разматрање и доношење Решења 
о давању сагласности на Годишњи 
извештај о мерењу и верификацији 
остварене уштеде за прву годину 
гарантног периода од октобра 2020. 
године до септембра 2021. године.

Разматрање и доношење Решења о 
именовању чланова Градског Савета 
родитеља Града Вршца.

Разматрање и доношење Решења 
о изменама Решења о именовању 
чланова Школског одбора ШОСО 
“Јелена Варјашки” у Вршцу.

Разматрање и доношење Решења о 
измени Решења о именовању чланова 
Школског одбора Гимназије “Борислав 
Петров Браца” у Вршцу.

Разматрање и доношење Решења о 
измени Решења о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе “Паја 
Јовановић” Вршац.

Разматрање и доношење Решења о 
измени Решења о именовању чланова 
Школског одбора Пољопривредне 
школе “Вршац” у Вршцу.

Разматрање и доношење Решења о 
измени Решења о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе 
“Жарко Зрењанин” у Избишту.

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 
ДРУГИ РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) Одељење за просторно планирање, урбанизам, 
грађевинарство, инвестиције и капитална улагања Градске управе Града Вршца, 
оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за урбанистичко 

архитектонску разраду локације
за изградњу вишепородичног станбено 

пословног објекта 
спратности ВПр+2 у улици Феликса 

Милекера бр.33 у Вршцу
на катастарској парцели број 5612 КО Вршац

Инвеститор је МПР „Бизнис инвест“ ДОО из Хајдучице, улица 
Војвођанска бр.42, обрађивач урбанистичког пројекта и идејног 
решења је „АртРојал инжењеринг“ из Панчева, улица Трг слободе 
бр.1.

Наведени урбанистички пројекaт број УП-12/22 из септембра 2022.
год. биће изложен у холу зграде СГ Вршац. Јавна презентација трајаће 
7 дана почев од петка 04.11.2022. године. Увид у пројекат може 
се извршити у холу зграде Скупштине Града Вршца и на интернет 
адреси htp://www.vrsac.com. Заинтересована правна и физичка лица 
подносе примедбе, на изложени урбанистички пројекат за време 
трајања јавне презентације, у писаном облику и предају их Одељењу 
за просторно планирање, урбанизам грађевинарство, инвестиције и 
капитална улагања преко Писарнице Градске управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца Гордана Милојковић 
пружaће обавештења о садржају јавне презентације путем телефона 
013/800-563

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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Јавно комунално предузеће „Други октобар”, 
у жељи да комуникацију са грађанима подигне 
на још виши ниво, решило је да отвори своја 
врата за проблеме и питања грађана. Од сада ће 
Вршчани у два термина месечно моћи да закажу 
разговоре са директором ЈКП „Други октобар“ 
Јованом Кнежевићем. 

- Наше предузеће има свакодневни 
контакт са грађанима на разним пољима, јер 
покривамо готово све делатности које се тичу 
живота грађана. Такође имамо и службе које 
су увек доступне грађанима за решавање 
њихових проблема али и сва питања која имају. 
Сада желимо да ту комуникацију још више 
унапредимо и у наредном периоду направићемо 
и неке промене и још више олакшати контакт 
корисницима наших услуга. Осим тога, од 
сада ћу и ја као генерални директор примати 
грађане у жељи да саслушам њихове проблеме, 
али и евентуалне притужбе на рад наших 
служби. „Други октобар“ је предузеће у служби 
грађана и зато је важно да се њихова реч чује – истакао је Кнежевић.  

Кнежевић ће примати грађане два пута месечно, а 

разговори се могу заказати на број телефона 013/440-
802, путем мејла info@oktobar.rs, или попуњавањем 
пријаве у Јавно комуналном предузећу. 

ПОЧЕЛО ЗАКАЗИВАЊЕ РАЗГОВОРА СА ДИРЕКТОРОМ ВРШАЧКОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ОТВАРА 
ВРАТА ЗА ГРАЂАНЕ 

Друга редовна акција добровољног давања крви 
овог месеца у организацији Завода за трансфузију 
крви Војводине и Црвеног крста Вршац, одржана 
је у уторак, 25. октобра, у просторијама ЦК Вршац. 
Иако су организатори поново задовољни одзивом, 
апелује се на грађане да се у свакој наредној акцији 
одазивају у што већем броју јер су све крвне групе 
дефицитарне. 

- Позивамо све грађане да издвоје мало времена 
и учине нешто велико за неког другог. Одзив је 
данас добар, што нам много значи с обзиром на 
ниске залихе крви. Позивамо све старе и нове 
добровољне даваоце да се одазову и наредним 
акцијама – рекла је др Милица Војновић из Завода 

за трансфузију крви Војводине. 
Давалац може бити свака здрава одрасла особа 

старости од 18 до 65 година, код које се лекарским 

прегледом и провером крвне слике утврди да 
давање крви неће угрозити ни њу ни особу којој 
се та крв применила. Сви који желе да се одазову 
акцији, треба да испоштују одређену процедуру 
пре самог доласка. 

- Најбитније је да дођу здрави, наспавани и 
одморни. Пре давања крви могу слободно да 
поједу нешто лагано, али је потребно да избегавају 
лекове претходних дана. За све недоумице могу да 
контактирају Завод за трансфузију крви Војводине 
– додала је др Војновић. 

Наредна акција одржава се 9. новембра у 
просторијама Црвеног крста Вршац, од 9 до 12 
часова. 

ОРГАНИЗОВАНА ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

ДОБАР ОДЗИВ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА 

Балетска школа “Димитрије Парлић” 
из Панчева у ОШ “Вук Караџић” у 
Вршцу отворила је издвојено одељење 
основне балетске школе. Због великог 
интересовања за формално образовање 
из области балета, решење је пронађено 
у сарадњи два града, Вршца и Панчева. 

За отварање балетске школе пре свега 
је било потребно обезбедити услове 
за одвијање наставе. Реконструкција 
свечане сале у Основној школи “Вук 
Караџић” у Вршцу показала се као право 
решење. 

- У преговоре смо ушли још пре годину 
дана. Тражили смо адекватан простор и 
услове за рад ове школе. Захваљујући 
средствима Града, свечана сала у ОШ 
„Вук Караџић“ је недавно реновирана 
и има све потребне услове да се овде 
одвија настава балета. Надамо се да ћемо 
у наредним годинама имати и већи упис 
и проширити број одељења – изјавио 
је Мирослав Лепир, члан Градског већа 
задужен за образовање. 

Издвојна одељења отворена су у 
Зрењанину, Владимировцу, Алибунару 

и сада у Вршцу.Школа је верификована 
да издаје сведочанства о завршеном 
основном и средњем балетском 
образовању. 

- Веома нам је драго што смо у прилици 
да приступимо образовању малих 
Вршчана који су заинтересовани за балет. 
Захвални смо ОШ „Вук Караџић“ која нам 
је изнајмила овај диван простор у коме 
ће се одвијати балетска настава. Захвални 
смо и Граду Вршцу зато што је показао 
вољу и разумевање за оснивање балетске 
школе и зато што ће финансирати њен 
рад – рекао је Милорад Вукобратовић, 
директор Балетске школе “Димитрије 
Парлић” из Панчева. 

Тренутно је уписано 24 ученика у два 
одељења и 10 ученика у припремном 
одељењу .Пријемни испит је организован 
након добијања решења, а школа ће се 
даље развијати у односу на интересовање 
самих ученика. 

Сарадња два града Вршца и Панчева 
је константна на свим пољима, а посебно 
када је образовање у питању, пре свега 
због близине ова два града. 

- Сарађујемо у много ресора, па 
ми је драго да смо се пронашли и у 
образовању, а у интересу деце – истакла 
је Татјана Божић, чланица Градског већа за 
образовање у Панчеву. 

Отварање специјализованих и 
уметничких одељења подразумева дуге 
припреме и стварање потребних услова 
за рад, што је у овом случају уродило 
плодом. 

САРАДЊА ВРШЦА И ПАНЧЕВА 

ОТВОРЕНО ОДЕЉЕЊЕ 
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У ВРШЦУ 

ПОЧЕЛА ЈЕСЕЊА САДЊА ЦВЕЋА У ВРШЦУ 

Службе зеленила ЈКП „Други октобар“ ових 
дана на јавним зеленим површинама спроводе 
јесењу садњу цвећа. 

- ЈКП „Други октобар“ је током октобра, месеца 
чистоће, започело јесењу садњу цвећа. У Вршцу 
ће бити засађено 24.000 садница, што у цветним 
лејама, што у цветним скулптурама. Након 
завршетка ове садње, крећемо са припремама 
за пролећну садњу, која ће се вршити у нашем 
расаднику и нашим пластеницима – каже 
Маријета Банда, стручни сарадник за заштиту 
биља при ЈКП „Други октобар“. 

У Служби зеленила, поред Градског парка, 
свакодневно се одвија и продаја расада цвећа 
грађанима. 



ПЕТАК •  28. октобар 2022.ВРШАЧКА КУЛА4



ПЕТАК •  28. октобар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 55

1. Пословни објекат у Вршцу, Трг 
Андрије Лукића 28А у површини од 
64,00 м2 (трећа зона) са почетном ценом 
од  17.920,00 динара са магацинским 
простором од 11,00 м2 што износи 770,00 
динара односно укупно 18.690,00 динара 
месечно без ПДВ-а

Објекат се издаје искључиво за 
обављање делатности продаје на мало  
резаног и саксијског цвећа и цветних 
аранжмана и у друге сврхе се не може 
користити. Потенцијални закупац је дужан 
да обезбеди и испуни   све потребне услове 
за обављање ове врсте делатности који су 
предвиђени законом и прилагоди објекат 
тој намени ;

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo 
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу  

2. Пословни објекат у Вршцу, Трг 
Андрије Лукића 28Б у површини од 34,00 
м2 (трећа зона) са почетном ценом од  
9.520,00 динара месечно без ПДВ-а

Објекат се издаје искључиво за 
обављање делатности продаје на мало  
резаног и саксијског цвећа и цветних 
аранжмана и у друге сврхе се не може 
користити. Потенцијални закупац је дужан 
да обезбеди и испуни   све потребне услове 
за обављање ове врсте делатности који су 
предвиђени законом и прилагоди објекат 
тој намени ;

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo 
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу  

3. Пословни објекат у Вршцу, Трг 
Андрије Лукића 28В у површини од 29,00 
м2 (трећа зона) са почетном ценом од  
8.120,00 динара месечно без ПДВ-а

Објекат се издаје искључиво за 
обављање делатности продаје на мало  
резаног и саксијског цвећа и цветних 
аранжмана и у друге сврхе се не може 
користити. Потенцијални закупац је дужан 
да обезбеди и испуни   све потребне услове 
за обављање ове врсте делатности који су 
предвиђени законом и прилагоди објекат 
тој намени ;

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo 
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм ст
aњу                                                              

4. Пословни простор  у Вршцу, 
Доситејева бр.7 у површини од 38,00 м2 
(I зона) са почетном ценом од 18.240,00   
динара месечно без ПДВ-а

5. Пословни простор   у Месићу , 
Војвођанска 6  у површини од 36,00 м2 
(I зона) са почетном ценом од  5.400,00 
динара месечно без ПДВ-а

Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo 
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм 
стaњу  

4.      Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje 
Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 11 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм 
oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а            

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у 
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу               

5.      Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje 
Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 6 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм 
oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а            

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у 
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу                  

6.       Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje 
Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм 
oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а 

 Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у 
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу                  

7. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje 
Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 9 у 
пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм цeнoм 
oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а   

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у 
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу    

 

 У цену закупа није урачунат ПДВ који ће 
се обрачунавати и фактурисати у складу са 
Законом.

     На јавном надметању могу да учествују 
физичка и правна лица која доставе 
уредну, писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом 
сматра се пријава односно понуда која 
садржи следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, 

фотокопија личне карте, број текућег 
рачуна и назив банке код које се води 
текући рачун;

-за предузетнике: решење о упису 
у регистар који води надлежни орган, 
копију решења о додељеном ПИБ-у, копија 
потврде о извршеном евидентирању за 
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију 
депо картона код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о 
упису правног лица у регистар који 
води надлежни орган, копију решења 

о додељеном ПИБ-у, копију потврде 
о извршеном евидентирању за ПДВ, 
уколико је у систему ПДВ-а и копију депо 
картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да 
подносиоцу пријаве није изречена 
мера забране обављања делатности у 
претходне две године (уколико пријаву 
подноси правно  лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве 
измирио закупнину, уколико је већ закупац  
пословног простора у јавној својини Града 
Вршца  или уколико је оснивач (члан)

правног лица које је закупац 
Г) да уплати депозит у висини од 20% 

од почетне цене без ПДВ-а  приликом 
подношења пријаве; дoкaз o уплaти 
дeпoзитa, Уплата депозита се врши на 
текући рачун Града Вршца број 840-
720804-40 са позивом на број 97     54-241 

Д) пуномоћје за лице које заступа 
подносиоца пријаве

Једно лице може да поднесе пријаву 
за више пословних простора, с тим што 
је у обавези да за сваки простор поднесе 
посебну пријаву и уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава 
не могу учествовати на јавном надметању 
односно отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и 
неблаговремене пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа односно  до    
04.11.2022.године до 10 часова.

Пријаве се подносе препорученом 
пошиљком или предајом пријаве 
на деловодник-писарницу Градске 
Управе Града Вршца . Предаја се може 
извршити до  04.11.2022.г. до 10 часова.У 
разматрање,као благовремене,  ће се 
узети пријаве које стигну до назначеног 
рока  у писарницу Градске Управе.

Отварање писмених понуда уз присуство 
понуђача обавиће се  04.11.2022.године 
са почетком у 12 часова у просторијама 
Одељења за имовинско-правне послове у 
Вршцу Дворска 10а.

  Најповољнији понуђач са којим ће се 
закључити уговор о закупу дужан је да пре 
потписивања уговора преда закуподавцу 
две соло (регистроване ) менице као 
средство обезбеђења са меничним 
овлашћењем.

За све ближе информације и могућност 
разгледања понуђених локала обратите 
се Одељењу за имовинско-правне послове 
Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.
бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у 
времену од 09-14 часова до 03.11.2022.г.  .

Град Вршац  
издаје у закуп путем прикупљања писмених 

понуда у затвореним ковертама и то: 
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Зa Гудурицу, кажу да је 
највиноградарскије село у Србији, јер 
га окружује више од хиљаду хектара 
плантажа винове лозе. Оно је и 
туристички бренд тог краја, будући да 
до њега води један крак националне 
туристичке руте „Пут вина“. Годишње га 
походи око 10.000 домаћих и страних 
гостију управо у потрази за различитим 
укусима божјег пића, које могу да 
дегустирају у десетак тамошњих 
винарија, као и код осталих домаћина. 

Грожђе, вино и вински туризам, 
међутим, више нису једина 
специфичност тог јужнобанатског села, 
које броји око хиљаду становника. 
Однедавно, Гудурица може да се 
похвали и чињеницом да има чак 
два музеја – сталну поставку радова 
славног аустријског сликара пореклом 
из Вршца Роберта Хамерштила и 
нову етнографску поставку, коју је 
самоиницијативно припремило 
Удружења жена „Лепота различитости“.

-  Хамерштилов музеј отворен је још 
2010. у родној кући његове мајке, у којој 
се од тада налази и сеоски Дом културе. 
Броји тридесетак његових радова и 
представља депанданс Градског музеја 

у Вршцу. Поносни смо што смо се нашли 
у групи светских музеја који баштине 
његова дела – прича нам Гудуричанин 

Владимир Вучковић, иначе радник 
вршачког музеја.

Само стотинак метара даље, у 
згради Месне заједнице, отворен је 
нови, својеврсни завичајни музеј, који 
приказује живот тог села од праисторије 

до данас. 
- У Гудурици се живело и пре 8.000 

година – истиче Вучковић. - Само 
двестотинак метара од 
садашњег насеља налази 
се праисторијски локалитет, 
који, уз друга археолошка 
налазишта, указује да је овај 
простор од тада константно 
био насељен.

Ови историјски 
подаци, поткрепљени 

фотографијама, приказани су на 
паноима на самом улазу у музеј. 
Истакнуте су ту и црно-беле слике 
са важних сеоских догађаја и из 
свакодневног живота мештана. У 
следећој просторији амбијентално 
је приказан изглед старе сеоске 
кухиње, у којој су жене сада изложиле 
своје домаће производе – осликане 
медењаке, пекмез, слатко… А лајт-
мотив им је спаваћа соба, која је 
ујединила чак 24 нације.

- Пре Другог светског рата овде су 
живели Немци, а потом су се доселили 
колонисти из свих крајева бивше 
Југославије. Свако од њих је донео 
парче свог националног идентитета, 
који смо и приказале у овој мешовитој 
етно-соби. Спојили смо немачки 
алт-дојч стил са српским ћилимом, 
словеначким и македонским везом, 
далматинском ћебади… По томе се и 
разликујемо од осталих етно-поставки 
у земљи – каже Силвана Перетић из 
удружења „Богатство различитости“.

У поставци су веома скупи експонати, 
које су добиле захваљујући људима 
добре воље, како би бројни туристи, 
када у Гудурицу дођу са намером да 
кушају вина, виде да то село има и 
богату мултикултуралну традицију.

Јелена Ј. Баљак

ЕТНО-СОБА УЈЕДИНИЛА 24 НАЦИЈЕ
ВИНСКО СЕЛО ГУДУРИЦА ПРЕПОЗНАТЉИВО JE И ПО ДВА МУЗЕЈА

НАГРАДЕ ЗА ЛЕПОТУ
Удружење жена „Богатство 

различитости“ постоји девет година 
и окупља 12 чланица. Иако бројчано 
мале, оне су врло активне. Учествују 
на свим локалним манифестацијама, 
са којих се увек враћају са неком 
наградом. Најпоносније су на 
прво место за најлепши штанд, 
које су освојиле на манифестацији 
„Ко се лепо носи, тај се и поноси“ 
у Београду, у конкуренцији 140 
удружења из целе Србије. Овог лета 
су од локалне самоуправе први 
пут добиле своје просторије, које 
су решиле да претворе у сеоски 
етнографски музеј.

БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ
У част Роберта Хамерштила, 

који је превасходно био графичар, 
Градски музеј у Вршцу покренуо је 
међународно бијенале графике, 
које се одржава и у Вршцу и у 
Гудурици.

Спаваћа соба која је повезала 24 нације

Ћилим и везови различитих нација

Музеј Роберта Хамерштила у Гудурици Слика Роберта Хамерштила у музеју у Гудурици

Владимир Вучковић и жене из Удружења „Лепота различитости“
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У Школици цртања при Атељеу 
Морариу стасава велики број 
младих креативаца. Уз континуиран 
рад и унапређивање вештина, ови 
млади уметници и излажу своје 
радове, учествују на конкурсима, 
освајају награде... Међу њима је 
и двадесетогодишња Вршчанка 
Зорана Шукунда. 

На питање од када црта одговара 
– одувек, а истиче да захвалност за 
напредак и подршку дугује својим 
менторкама Даниели и Доминики 
Морариу, као и Ивани Милошевић, 
наставници ликовног из основне 
школе. 

- У почетку сам цртањем 
испуњавала слободно време, а 
са десетак година сам почела да 
радим мало конкретније цртеже, 
углавном разноразне змајеве и 
египатске мотиве, инспирисана 
садржајима са интернета. И сад 
волим да цртам митолошка бића, 
понекад животиње... Инспиришу 
ме необичне ствари јер нису 
свакодневица али имају дубинско 
значење посматране кроз призме 

историје и маште. 
Мислим да је машта 
покретач среће и воље – 
каже Зорана. 

Иако преферира 
графитну оловку, 
користи се и техникама 
угља, темпера и 
пастела. Сматра да 
је за креативност 
пресудан слободан ум, а 
инспирацију проналази у 
окружењу. 

- Креативност је украс 
којим обликујемо нашу 
реалност. Мислим да је 
улога уметника у свету 
да види и разуме оно 

што већина људи не примећује. 
За неког је слика само – слика, 
док неко у њој види симболе и 
осећања. 

У фокусу Зораниних 
интересовања тренутно је 
митологија коју оживљава на 
својим цртежима и сликама. 

- Фасцинира ме порекло 
тих идеја, питање шта је људе 
инспирисало да створе те приче. 
Без мита свет би био монотон – 
додаје Зорана. 

Т.С. 

КРЕАТИВНОСТ КАО 
УКРАС СТВАРНОСТИ 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ: ЗОРАНА ШУКУНДА

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ
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Израз простонародни раф 
за књиге користио се у првоj 
половини 19. века.  

У дућанима су тада постојали 
„простонародни рафови”, а 
књижари су добро познавали 
укус и жеље „простонародне” 
читалачке публике. Тај укус је тражио 
народну књижевност, романтичну, 
родољубиву и средњовековну 
религиозну књижевност, легенде и 
бајке. Најпопуларнија књижара са 
оваквим рафом била је књижара 
Велимира Валожића у Београду. Он је 
у нашу књижевност први увео и јефтин 
сензационалистички роман преведен

Књижара је срушена 1939. године. 

Велимир Валожић је пореклом Чех 
рођен у Литомишлу као Валаух Лоренц, 

који је у Београд дошао у мају 1850. 
године. Остаће упамћен по томе што 
је прву серију разгледница у Србији 
објавила Књижара Велимира Валожића 
у Београду, 1895. године

Извор: Политика

Рекорд за количину пренетих 
података уз помоћ само једног 
извора светлости и оптичког 
чипа поново је премашен. Дански 
инжењери успели су да постигну 
невероватну брзину од 1,84 
петабита по секунди, скоро два 
пута више од глобалног интернет 
саобраћаја.

Тешко је илустровати колико 
износи 1,84 петабита. Кућна 
интернет брзина обично се 
креће у десетинама и стотинама 
мегабита по секунди, ретко у 
гигабитима. Један петабит је 
милион гигабита. Нови чип је 20 
пута бржи од Еснет6, најновије 
унапређење Насине научне 
мреже.

Још импресивније је што је 
за постављање новог брзинског 
рекорда коришћен само један 
извор светлости и један оптички 
чип.

Инфрацрвени ласер, усмерен 

ка чипу, служи као фреквенцијски 
чешаљ који разврстава 
светлост на стотине различитих 
фреквенција, односно боја.

Подаци могу да се енкодирају 
у светлост тако што се модулира 
амплитуда и поларизација 
фрекфенција, пре него што 
се рекомбинују у један сноп и 
усмере кроз оптичко влакно.

Стручњаци Техничког 
универзитета у Данској и 
Универзитета за технологију 
„Чалмерс” који су извели 
експеримент енкодирали су 223 
канала различите таласне дужине 
кроз 7,9 километара дугачко 
оптичко влакно, које садржи 37 
одвојених језгара.

Поређења ради, глобални 

проток интернета процењује се 
да износи око једног петабита 
по секунди, што значи да би овај 
систем без проблема могао да 
подржи скоро дупло већи проток.

Нови рекорд значајно 
премашује претходни од 
1,02 петабита по секунди, 
постављен у мају ове године. 
Дизајн претходног оптичког 
чипа, сличан оном који је сад 
коришћен, успео је да пребаци 
44 терабита по секунди средином 
2020. године, преноси РТС.

Међутим, нови чип има још 
много рекорда да постави, 
тврде научници и додају да је 
уз одређена прилагођавања 
могуће постићи брзину од 100 
петабита по секунди. живахни 
комерцијални кварт”.

ФОТО: (Freepik)
Извор: Политика

 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАДА СЕ КОРИСТИО 
„ПРОСТОНАРОДНИ” 

РАФ ЗА КЊИГЕ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НАПРАВЉЕН ОПТИЧКИ 
ЧИП КОЈИ ПРЕНОСИ СВЕ 

ПОДАТКЕ У СЕКУНДИ

Биолог Томас Јунг је, у близини града 
Витехорса у Канади, угледао веома 
необичан призор - црног канадског 
риса. Ове велике мачке током зимских 
месеци обично имају сребрнкасто-сиво 
крзно, а током летњих црвенкасто-
смеђе.

„Имао је црно крзно с белкасто-сивом 
заштитном длаком”, написао је Јунг.

Наиме, црном канадском рису је теже 
да се камуфлира приликом лова и то је 
највероватнији разлог зашто их и нема 

толико пуно у дивљини.
Јунг је, преноси Индекс, посматрао 

животињу с удаљености од око 50 
метара. Рис није изгледао превише 
узнемирен присутношћу људи. Иако је 
„сусрет” биолога и риса трајао кратко, 
неколико стручњака је потврдило да 
се ради о канадском рису. литрима 
црног чаја.

Фото: (Youtube/ ScienceAlert)
Извор: Политика

БИОЛОГ УСНИМИО РЕДАК ПРИЗОР, ПРВИ 
ПУТ СНИМИО ЦРНОГ КАНАДСКОГ РИСА

Марио Андрети(82) провозао 
је Мекларенову формулу на 
стази лагуна Сеца. У својој дугој 
каријери освојао је многе пехаре, 
али му је једна од неостварених 
жеља била да испроба модерни 
болид и провоза га стазом. 
Управо то је његов син пренео 
шефу тима Мекларена који 
је одлучио, преноси Индекс, 

да организује изненађење за 
легендарног возача.

Овим је Андрети с напуњене 
82 године постао најстарија 
особа која је управљала 
модерним болидом Формуле 
1.ијални кварт”.

ФОТО: (EPA-EFE/SHAWN THEW)
Извор: Политика

 

ВОЗИ ФОРМУЛУ 1 
И У ДЕВЕТОЈ 
ДЕЦЕНИЈИ
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У организацији Локалног 
координационог тима за сузбијање 
трговине људима, Црвеног крста Сомбор 
и Уметничког студија Сомбор у среду је 
обележен Европски дан борбе против 
трговине људима.

На Тргу Светог Ђорђа волонтери 
Црвеног крста на неколико едукативних 
пунктова скренули су пажњу на проблем 
трговине људима, а суграђани су могли 
да виде и изложбу слика младих уметника 
које су инспирисане темом борбе против 
трговине људима.

- Европска комисија 2007. године 
прогласила је 18. октобар за Европски дан 
борбе против трговине људима. Од тада 
се широм Европе организују активности 
које имају за циљ подизање свести 
јавности о проблему и последицама 
трговине људима. Размере проблема 
трговине људима и његов утицај на живот 
и здравље људи довеле су до активног 
укључивања Црвеног крста Сомбор и 
Локалног координационог тима за сузбијање трговине 
људима у настојање да се спречи и олакша људска патња, 
али само свеобухватном и континуираном активношћу 
свих институција и друштвено одговорних организација 

може се стати на пут овом озбиљном проблему - казала је 
чланица Градског већа Антонија Нађ Косановић.

Енди Ваш, стручни сарадник за подмладак и омладину 
Црвеног крста Сомбор, указао је на потребу да се 
све узрасне категорије добро и на време упознају са 
проблемом трговине људима.

- Црвени крст Сомбор током читаве године 
реализује едукативне радионице како за 
младе, тако и за старије наше суграђане. 
Почињемо већ од деце која се налазе у 
вртићима, где уз помоћ Мише и Маше – 
едукативног материјала скрећемо пажњу на 
понашање како на улици тако и на путу од 
куће до школе и како да се понашају сами код 
куће. Ту су и наши основци и средњошколци, 
где уз нешто озбиљније презентације и 
едукативне материјале, скрећемо им пажњу 
како да се заштите на интернету од огласа и 
разних начина врбовања жртава трговине 
људима - рекао је Ваш.

Вања Кахримановић из Уметничког студија 
Сомбор нагласила је да су се овом озбиљном 
проблему посветили и на омладинском кампу:

- Уметнички студио је на овогодишњем 
омладинском кампу, који је финансиран преко 
Локалног акционог плана за младе, радио на 
тему Уметност против трговине људима. Ова 
тема је за младе јако важна и хтели смо да их 
подстакнемо на размишљање и настало је 16 

веома добрих радова. Млади су одлично одговорили на 
тему и показали су да разумеју овај проблем.

 Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Амбасадор Сједињених америчких 
држава у Србији, Кристофер Хил, током 
дводневног боравка у Суботици састао се са 
челницима града, као и са представницима 
појединих мањина. Он је изјавио да му је 
задовољство да обиђе наш град за који је 
чуо да је један од најлепших у Србији.

Амбасадор САД започео је своју посету 
обиласком Синагоге, где се сусрео са 
председником Јеврејских општина Србије, 
Робертом Сабадошем.

„Град је заиста прелеп. Интересантна је 
богата историја и чињеница да овде живи 

много различитих људи. Мислим да људи 
треба да сазнају више о животу Јевреја 
пре Холокауста и њиховој кључној улози у 
многим градовима широм Европе и мислим 
да је Суботица пример тога“ — изјавио је 
амбасадор Хил.

Првог дана посете, амбасадор Хил састао 
се са градоначелником Суботице Стеваном 
Бакићем, који му је током разговора 
представио инвестиционе, привредне, 
културно-историјске и туристичке 
потенцијале Суботице и Палића, као и 
пројекте који се тренутно реализују.

Другог дана посете, амбсадора Хила 
угостио је председник Скупштине града 
др Балинт Пастор, са којим је разговарао о 
јединственој сарадњи Србије и Мађарске, 
компаративним предностима Суботице као 
и о учешћу СВМ-а у конституисању будуће 
Владе Србије.

Посету Суботици, амбасадор Хил 
завршио је разговором председником 
Демократског савеза Хрвата у Војводини 
Томиславом Жигмановом.

Б.Н.
Извор: Нове суботичке новине

ДВОДНЕВНА ПОСЕТА АМБСАДОРА САД СУБОТИЦИ

ПОТЕНЦИЈАЛИ 
ГРАДА 

ПРЕДСТАВЉЕНИ 
АМБАСАДОРУ ХИЛУ

ОБЕЛЕЖЕН ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СТАТИ НА ПУТ ОЗБИЉНОМ ПРОБЛЕМУ 

Међународни фестивал иновација, 
знања и стваралаштва – Тесла фест 
2022, који се организује 36. пут заредом, 
је свечано отворио покрајински 
секретар за високо образовање и 
научноистраживачку делатност проф. др 
Зоран Милошевић. Он је том приликом 
нагласио да овај фестивал својим именом 
– великим именом Николе Тесле, али и 
промоцијом иноваторства – сведочи о 
намерама нашег друштва.

- Тесла нас обавезује својом 
импозантном биографијом и својом 
намером да мења свет. Социјална 
економија је већ одавно замењена 
оним што зовемо развојна – иновативна 
економија. Ми одговарамо на стране 
директне инвестиције, које ове године 
износе око три милијарде и осам стотина 
милиона евра, са три милијарде динара 
укупних буџетских издвајања намењених 
иновацијама. Зато и имамо успех, бар 
када је реч о ИТ сектору у извозу, од 
готово две милијарде евра. То сведочи 
да смо озбиљно променили структуру 

привреде и да наше намере јесу не да 
будемо добре креатуре, него креатори 
националне, али и светске привреде. 
Овде су пре свега млади људи у фокусу и 
они својим радним ангажманом показују 
да разумеју те процесе. Будућност 
пред нама доноси зелене технологије, 
морамо више бринути о здрављу 
становништва, одрживој пољопривреди, 
информационим технологијама, али и 
креирати једну иновативну индустрију.

Сваке године на Тесла фесту своје 
проналаске, иновације, нове производе, 
технологије и пројекте изложи више од 
500 индивидуалних проналазача, младих 
талената, студената, предузетника, 
школа, факултета, института и предузећа 
из земље и иностранства. До сада су 
учествовали проналазачи и излагачи из 
више од 25 земаља света. Најуспешнијим 
учесницима међународни жири доделио 
је златне, сребрне и бронзане плакете са 
ликом Николе Тесле. 

Тесла фест афирмише иновације, 
проналазаштво и интелектуалну својину. 

Лиценциран је од Светске организације 
за интелектуалну својину, чија се висока 
признања додељују за најуспешнију 
иновацију, жену проналазача и младог 
проналазача. Фестивал је одржан 

организацији Савеза проналазача 
Војводине, а под покровитељством Владе 
Републике Србије, Покрајинске владе и 
Града Новог Сада.

Извор: Новосадски репортер

ОДРЖАН 36. ТЕСЛА ФЕСТ
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КОВ ПРЕДСТАВИО ЧЕТРДЕСЕТАК НОВИХ НАСЛОВА НА САЈМУ 

Kњижевна општина Вршац присутна је већ 
више од 40 година на Међународном сајму књига у 
Београду. Њена издања у библиотекама „Несаница“, 
„Атлас ветрова“, „KОВ“, и другим, врло су запажена 
од стране књижевне критике и промовисана у 
медијима. 

На овогодишњем 65. Међународном сајму 
књига у Београду KОВ ће се представити са 
петнаестак нових наслова, односно четрдесетак 
заједно са онима из 2020. И 2021. Које ће 
прoмовисати подједнако као и овогодишња 
издања. С обзиром на то да је почасни гост 
Сајма књига Румунија, KОВ је као издавач са 
највише објављених румунских књига, како 
класичних аутора, тако и савремених, објавио 
и ове године два значајна дела: „Румунска 
књижевна авангарда“ коју су приредили Ана 
Бабуц Kрду и Габријел Бабуц и „Сузе и свеци“ 
Емила Сиорана, књигу коју је Петру Kрду 
превео још 1989, на препоруку Сиорана који 
је сматрао да је то његова најзначајнија књига 
написана на румунском. 

У KОВ-у је досад објављено двадесетак 
књига најзначајнијих румунских писаца од 
Еминескуа до Сиорана, Елијадеа, Јонескуа или 
Станескуа, Бландијане, Дојнаша, Ауре Kристи 
и многих других. Пре две године је објављена 
и књига о једном од највећих светских вајара, 
Румуну Kонстантину Бранкушију под насловом 
„Бескрај као Бранкуши“. Два Румуна су добитници 
Европске награде за поезију „Петру Kрду“: Штефан 
Аугустин Дојнаш и Ана Бландијана. На штанду KОВ-а 
присутна је изложба тридесетак румунских књига  
штампаних у KОВ-у, као и оних које је Петру Kрду 

превео и штампао у другим истакнутим издавачким 
кућама у Србији и окружењу.  

У  овој години јубилеја, Kњижевна општина 
Вршац је штампала Антологију Европске награде 
за поезију „Изнад хоризонта“ чији је аутор Михајло 
Пантић. Двадесет и један песник добитник ове 

награде чини бисерни низ за понос KОВ-у и 
европској књижевности. 

Овогодишњи бестселери KОВ-а су три 
изванредне књиге ненадмашног приповедача 
Петра Пеце Поповића: „Пролећа у Топчидеру“, 

„Трагови у бескрају“ и „Чувар бувље пијаце“, књига 
која је за неколико месеци доживела три издања. 
Њихово представљање на Сајму биће одржано у 
петак 28. Октобра у 17 часова у сали „Васко Попа“. 
А затим ће аутор на штанду KОВ-а потписати своје 
књиге. 

Истакнуто издање је и аутобиографска 
монографија Беле Дуранција „Од Бача до 
Дудове шуме у Суботици“, радиографија 
једне изузетно богате уметничке епохе 
чији је сведок један од најумнијих људи са 
ових простора, историчар уметности Бела 
Дуранци.  KОВ је првенствено кућа поезије и 
у том знаку су и збирке песама Ота Толнаија 
„Scandal“ , Јулије Kапорњаи „Панацеја“ која је 
управо ових дана овенчана наградом „Печат 
вароши сремскокарловачке“, као и десетак 
других збирки поезије. Ове године KОВ је 
објавио и књигу Милана Токина „Јован Стерија 
Поповић и Data Sterijana“, као и неколико 
збирки прича и есеја. Сва овогодишња издања 
представљена су на Сајму у четвртак, у сали 
Васко Попа, а после промоције на штанду 
KОВ-а окупили су се аутори који су потписати 
своје књиге, књижевни критичари и новинари 
који годинама прате рад KОВ-а. 

Сајам књига бележи велику посету, а 
најтраженије  KОВ-ове књиге су оне из 
овогодишње продукције: „Чувар бувље 

пијаце“ Петра Пеце Поповића, „Сузе и свеци“ Емила 
Сиорана, „Изнад хоризонта“ Михајла Пантића и 
„Румунска књижевна авангарда“. 

Сања Вукелић 

НАЈТРАЖЕНИЈИ ПЕЦА ПОПОВИЋ, 
ЕМИЛ СИОРАН, МИХАЈЛО ПАНТИЋ 

И РУМУНСКА АВАНГАРДА 
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Пар хиљада година људи су свет 
промишљали на Еуклидовски начин, у 
три просторне димензије, да би пре сто 
година била додата и димензија времена 
која дискретно, а неумољиво, криви ту 
слику по законима Ајншатјнове теорије 
релативности.

Далеко пре тих физичких открића 
уметници који су увек тежили реализму 
савијали су елементе тог реализма по 
неким нефизичким законима, свет слика, 
оно што вреди у њима,  ликовна логика 
указује на неку другачију менталну физику 
ка којој људски ум гравитира као према 
својој суштини мада је стално одбацује 
баратајући речима, појмовима, бројкама 
којима премерава обележава свет ван 
свог ума не би ли лакше преживео. а онда, 
у ретким тренуцима, и сам тај спољни свет 
окован немилосрдном логиком говора. 

У свету је постојало на хиљаде 
говорних језика. Данас их има мање од 
пар хиљада и све су то хибриди кочићи 
и сајле којима се пењемо по стрмим 
врлетима свог успона а постоји самои 
један поетски језик који се стидљиво, 
али неумитно и суштински појављује  
сигнализира своје присуство, хуманизује 
горопадност језичке граматике дајући 
шансу да говор као компромис не постане 
говор као оков.

У некаквом свету утопија свет ће бити 

моделован по мерама људске духовности 
а не практичности.

Још пре неколико година конструисани 
су квантни компјутери, рачунари милона 
пута бржи и непредвидљивији од 
најбољих супер рачунара. Аналитичари 
развоја вештачке интелигенције 
илустровали су тај развој речима да су 

квантни компјутери уствари први прави 
неурони информатичког света а супер 
компјутери су алати везе којима се подаци 

могу анализирати. Моћ аналитичких 
потенцијала ових уређаја је толика да 
већ служе као својеврсни времеплови. 
Где информације проигравају безброј 
алтернативних ближих и даљих 
будућности већ према консталацији 
логике садашњице интервенција у њој 
и постојала је шанса да се конфликти, 

као наивна предпоставка да настају из 
незнања или неспоразума, баш у том 
сајбер свету проиграју и да се нађе 
решење.

Изгледа да је то наивна помисао, тек 
инфантилна жеља људи чије амбиције 
добацују до  пуког преживљавања, 
што наилази на све већи зид људи који 
откривају неке нове мрачне амбиције.

Чувени Ноам Чомски који покушава 
да пружи модел једне нове колективне 

свести и здравог разума у видео игрицама 
препознаје једну нову стварност и 
пита се ко ту кога и са ким игра и да 
ли милони играча у свету уствари јесу 
тренери информатичке мреже која 
сакупља податке о људским борбеним 
потенцијалима, креативним акцијама 
самоодбране и и ти подаци потпуно 
разголићују наше шансе да у правом 
сукобу имамо икакве шансе.

Уметник буквално ратује са 
стереотипима предвидљивостима у 
сопственом уму. Да би уметност деловала 
с времена на време потребни су нови 
креативни модели који изненађују 
нашу менталну рутину пробијајући 
њене блокаде заштите рутинских и 
стереотипних решења правећи малу 
револуцију, померајући точак развоја 
разума који делић милиметра дубље ка 
човеку.

Триптихон је ликовно дело, визуелна 
гозба која оку посматрача нуди сваколика 
искуства ликовних стилова за чије 
је изучавање потребно листати низ 
озбиљних књига а то Паја Јовановић као 
пример неприхваћене хумане синтезе 
даје на тацни.

Ко жели да упозна себе Пајин 
Триптихон је права алатка, микроскоп, 
телескоп, скенер већ по ћелији доживљају 
којим се може угледати или бар назрети 
мрешкање нашег бића духовности чије 
постојање као темељ и наших свих 
активности данас чини се није потребно 
или је чак реметилачки фактор односно 
глобални свет је успешно моделовао наше 
умове, обликовао наше жеље а Триптихон 
то може покварити.

Т. Сухецки  

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

У Градској Библиотеци Вршац, 
у петак, 21. октобра, одржан 
је акредитовани програм 
континуираног стручног 
усавршавања у бибиотечко-
информационој делатности 
под називом „Библиотеке 
на точковима – мобилна 
библиотека“. Предавач је 
била мр Снежана Неназић, 
директорка Народне Библиотеке 
из Крушевца. На семинару су 
присуствовали библиотекари из 
Јужнобанатског округа. 

Услуге мобилних библиотека 
су важне и желе да задовоље 
културне потребе, да обезбеде 
приступ изворима информација 
и литературе потребне за 
формално и неформално 
образовање, за подстицај читања, 
развијање укуса јавности, смањење 
друштвених разлика и унапреде 
квалитет живота. 

Покретне библиотеке обогаћују 
основне библиотечке услуге додатним 
садржајима  и стварају трајну сарадњу 
са целокупном заједницом. Учесници 

програма упознати су са дефиницијом 
и врстама покретних библиотека, 
историјским развојем и значајем 
мобилних библиотека уопште. 

Колеге из Крушевца, Славенка 
Арсић Поповић и Дејан Радојевић, 
представили су комби возило 
Народне Библиотеке Крушевац. 

Циљ програма је да упозна 
запослене у библиотечко-
информационој делатности са 
значајем ове врсте услуга  и спектром 
услуга које ове библиотеке нуде, 
било да се ради о библиобусу или 
специјализованом комбију. 

Татијана Петрика

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВРШАЦ ПРЕДСТАВЉЕН АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМ 

„БИБЛИОТЕКЕ НА ТОЧКОВИМА 
– МОБИЛНА БИБЛИОТЕКА“

МИСАО ПЕТКОМ
Право на рад је загарантовано.
Нарочито затвореницима.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (189)

РЕАЛИЗАМ ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА ВЕЋИ ОД РЕАЛНОСТИ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Није зло ушло у људе
него је изашло из њих.

Зоран Ђуровић Ђурке

ВРШАЧКА ПЕСНИКИЊА 
ОСВОЈИЛА ПРВУ НАГРАДУ 
У ЖИТИШТУ

„БЕЛО ПЕРО“ 
МИРИ 

РАКАНОВИЋ
На традиционалном књижевном 

конкурсу „Банатско перо“ у 
организацији Библиотеке „Бранко 
Радичевић“ Житиште и Клуба 
књига, у конкуренцији 508 песама, 
„Споменар“ Мире Ракановић из 
Павлиша, члана Удружења „Вршачки 
књижевни клуб“ из Вршца, заузела 
је прво место. Мири Ракановић је 
на тај начин заслужено припала 
престижна награда „Бело перо“. 

- Изузетно сам поносна на награду 
јер сам на конкурсу представљала 
удружење и мој град. „Бело перо“ 
није само моја већ и награда за 
„Вршачки књижевни клуб“ и мој 
Вршац, рекла је песникиња.
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„ЛАГУНА“ ПРОМОВИСАЛА НОВУ КЊИГУ МОМЧИЛА ПЕТРОВИЋА

Промоција књига „Занимљива историја Срба 
у 147 прича“ и „Нових 147 прича из занимљиве 
историје Срба“ Момчила Петровића одржана је 
13. октобра у књижари Делфи СКЦ. О књизи су, 
поред аутора, говорили и Дубравка Драговић 
Шеховић, уредница издања, и историчар 
Чедомир Антић.

Да је Момчило наишао на златни рудник 
интересантних информација из наше историје, 
које из различитих разлога нису познате 
широј јавности, показује шест издања књиге 
„Занимљива историја Срба“, њен боравак на 
врху топ-листе публицистике од када је изашла, 
али и наставак који је недавно изашао, „Нових 
147 прича“.

Момчило Петровић није очекивао овакву 
реакцију читалаца. „Нисам мислио да ће прва 
књига наићи на тако добар пријем и не усуђујем 
се да размишљам како ће проћи друга. Могу само 
да се надам да ће бити подједнако занимљива 
читаоцима. Велики део ових прича, а настајале 
су током десет година, настао је сасвим случајно. 
Трагајући за једном информацијом, наилазио 
сам на сасвим друге податке. Неке приче сам 
знао у основним цртама па сам их разрађивао, 
а на неке сам наилазио случајно. У првој књизи 
преовлађујући тон дају књиге о заборављеним 
догађајима и људима, другу књигу боје приче о 
намерно скрајнутим догађајима. Реч је о потреби 
да се неке биографије оперу, неки догађаји 
забораве... Занимљиво је да по нашим градовима 
неке улице носе имена људи о којима врло мало 
знамо, а по неким објективним мерилима они те 
улице не заслужују.“

Дубравка Драговић Шеховић је од самог 
почетка била одушевљена овим причама. „Цео 
концепт одмах ми се допао. Момчило је спојио по 

седам прича у заједничке теме, и то на веома леп 
и интересантан начин. Ово штиво је занимљиво 
различитим генерацијама. Постоји једна танана 
разлика између првог и другог дела. Први 
део се лако чита, као нека врста историјског 

забавника, док су код друге књиге теме нешто 
опорије, опомињу нас на неке лоше ствари из 
наше прошлости, што изузетно добро уједначује 
ове књиге. Овако нешто нам је фалило. Приче су 
дугачке таман онолико колико нас пажња држи, 
откривају нам се праве приче. Присутан је и 
ауторов коментар, помоћу ког увиђамо како се 
у односу на неке теме осећао. Наша књижевност 
је много добила овим књигама и није ми уопште 
изненађујуће што су наише на овакав одзив. То 

сам и очекивала.“
„Ми живимо у ново време, и сви смо 

васпитани по обрасцу који тачно дефинише 
шта је високо образовање, просвећивање, 
а шта незнање“, каже Чедомир Антић. „Прве 

две технолошке револуције су се догодиле за 
двеста година, а друге две за само двадесет пет. 
Данас имамо посла са једним светом који на том 
великом таласу обиља који је дошао после Другог 
светског рата улази у нову кризу у условима 
у којима свако дете има више технолошких 
могућности него што је група астронаута имала 
када је силазила на Месец. Ово је изврсна 
књига врло плодног аутора који дуго пише као 
новинар, писац, а рећи ћу и као историчар, којег 

је схватила и публика. Хиљаде људи жели да 
прочита ову књигу, али они имају неке услове. 
То мора да буде јасно, лепо написано, питко, да 
има одређену суштину. Успех ових књига је за 
сваку похвалу и мени је било задовољство да 
прочитам и препоручим ову књигу.“

Кратке и упечатљиве приче које чине ове 
књиге допашће се читаоцима различитих 
генерација и сигурно ће изненадити непознатим 
детаљима и интересантним чињеницама многе 
који сматрају да добро познају националну 
историју, књижевност и друштвено-политичке 
прилике.

„Занимљива историја Срба у 147 прича“ и 
„Нових 147 прича из занимљиве историје Срба“ у 
продаји су у свим Делфи књижарама, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као 
и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И
 „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог 
пута обезбедили смо два примерка књиге  
„Занимљива историја Срба у 147 прича“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com, са назнаком: За 
Лагунину књигу.

У прошлом броју поклањали смо два 
примерка књиге Беате Ригирт „Клара Шуман 
и музика љубави“, освојиле су их Данијела 
Максимовић и Бранкица Рамјанц. Честитамо.

Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, са собом је 
потребно понети последњи број  „Куле“.

НОВИХ 147 ПРИЧА ИЗ 
ЗАНИМЉИВЕ ИСТОРИЈЕ СРБА
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ШАРЕНА 
КАЈГАНА СА 

ПОВРЋЕМНАМИРНИЦЕ:

- 2 паприке (жута и црвена)
-150 г печурки
-150 г брокола
- со, бибер
- 5 јаја
- 1 кашика уља
- 2 кашике путера
- 1 кашика сецканог першуна

ПРИПРЕМА: 
Паприке опрати, преполовити, очистити, 

уклонити семенке и исећи на танке траке. 
Печурке очистити, процедити, и исећи 
на листиће. Броколе очистити, опрати 
и изделити на ружице. Дршку брокола 
очистити и исећи на колутиће.

Одвојено бланширати броколе и печурке 
у врућој сланој води (печурке око 5 минута, а 
броколе око 3 минута). Извадити, опрати под 

млазом хладне воде и оставити да се добро 
оцеде.

Јаја умутити, посолити и побиберити. Уље 
и путер загрејати у великом тигању. Сипати 
јаја, па преко њих равномерно распоредити 
поврће. Све пећи поклопљено око15 минута, 
на тихој ватри.

Кад је готово, посути исецканим 
першуном.

Сервирати одмах!

НАМИРНИЦЕ:

- 2 конзерве црвеног пасуља
-1 паковање виршли
- 2 кокошје коцке за супу
- 1 ситно исецкан црвени лук
- 2 ситно исецкана цена белог лука
- 1 шаргарепа исецена на колутове
- 1 ловоров лист
- 4 кашике уља
- 2 кашике брашна

ПРИПРЕМА: 
Виршле исећи на комаде и кратко 

пропржити на средњој ватри, док не порумене 
с обе стране, па их извадити и оставити на 
топлом месту. На истом уљу испржити црвени 
лук и шаргарепу (око 2-3 минута) и на крају 
додати бели лук. Пасуљ добро опрати хладном 
водом и сјединити с луком и шаргарепом. 

Додати пропржене виршле, коцке за супу, 
ловоров лист, мало бибера и довољно хладне 
воде да покрије све састојке у лонцу. По жељи 
додати и једну кашику парадајз соса. Кувати на 
средњој ватри око 45-50 минута.

Направити запршку од две кашике брашна 
и две кашике уља. Запржити пасуљ и ставити 
да се кува још 10 минута.

Ц Р В Е Н И 
П А С У Љ  С А 

В И Р Ш Л А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 125 г интегралног кекса
-75 г отопљеног путера
Мус:
- 70 г чоколаде
 - 250 мл млека
- 10 г желатина
- 130 г жутог шећера
- 2 јаја
- 1 кашичица ароме ваниле
 -1 кесица шлага
 -1 кесица шлага крем чоколада
 -прстохват соли

ПРИПРЕМА: 
Помешати млевени кекс са путером, па 

утиснути на округле мање калупе, обложене 
папиром. Пећи 8 минута на 180°Ц. У млеко 
сипати желатин и оставити 10 минута да 
набубри. Додати 50 г жутог шећера, ванилу 
и жуманца и кувати на пари, уз мућење 
миксером (10-ак минута). Склонити са паре, 
одвојити 1/3 од смесе, додати јој чоколаду, 
па вратити на пару још кратко да се чоколада 
отопи. Обе смесе охладити. Беланца са сољу 

умутити у чврст снег, па додати остатак 
шећера. Умутити шлаг по упутству из кесице. 
Од обе смесе одвојити по 1/3. У белу смесу 
прво умешати беланца, па шлаг и лагано 
промешати. У чоколадну смесу на исти начин 
умешати одвојене трећине беланаца и шлага 
крем чоколада.

На охлађене подлоге прво сипати 
чоколадну смесу, па затим белу. Ставити у 
фрижидер да се стегну (4-5 х), па декорисати 
чоколадним куглицама.

М У С  ТО Р Т И Ц Е

ЧОРБА ОД МИРОЂИЈЕ
НАМИРНИЦЕ:

-1 главица црног лука 
- 1 везица мирођије 
-1 жуманце
-1 кашика уља
-1 кашика брашна 
- 1 кашичица млевене црвене 
паприке 
- 2 дл киселе павлаке

ПРИПРЕМА: 
Направити запршку од уља и брашна, па 

кад добије златну боју, додати уситњени лук. 
Кад лук омекша, додати уситњену мирођију 

и млевену црвену паприку. Сипати литар 
млаке воде и кувати око 15 минута. У посуди у 
којој ће се служити чорба, умутити павлаку и 
жуманце. Додати чорбу и промешати. 

НАМИРНИЦЕ:

-550 г брашна
-250 г путера
-200 г сира
-1 прашак за пециво
Премазивање:
-1 жуманце
-1 кашичица павлаке
-1 беланце
Посипање:
-ким или сусам по жељи

ПРИПРЕМА: 
Брашно помешати са прашком за пециво, 

додати путер и сир и умесити тесто. Ставити у 
фрижидер да одстоји најмање пола сата. Затим 
тесто развући на две траке ширине 5-6 цм. 
Умутити жуманце и беланце посебно, затим 

помешати и додати павлаку, па сјединити. 
Премазати тесто и посути кимом или сусамом. 
Исећи на штапиће ширине око 1 цм и ређати у 
плех подмазан путером. Пећи око 15-20 минута 
на 200°Ц, да штапићи лепо порумене.

Ч О К О Л А Д Н И 
К О Л А Ч

НАМИРНИЦЕ:

-3 чаше јогурта
-300 г меког брашна
-250 г шећера
-120 мл уља
-4 кашике какаоа
-2 кашичице соде бикарбоне
За глазуру:
-50 г путера
-100 г чоколаде за кување
-1 дл млека

ПРИПРЕМА: 
Јогурт, брашно, шећер, уље, какао и соду 

бикарбону мутити миксером 2-3 минута. Смесу 
сипати у подмазан плех и пећи у загрејаној 
рерни на 200°Ц око 20 минута. Глазура: Путер 

загрејати док не прокључа, склонити с рингле 
и помешати с изломљеном чоколадом. Додати 
млеко и мешати док се не добије глатка смеса. 
Кад се колач охлади, прелити га глазуром и 
украсити шареним бомбоницама

Ш ТА П И Ћ И  С А 
С И Р О М
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MAGYAR TÜKÖR

EURÓPAI FALÚ A FŐTÉREN

 »A múlt pénteken szervezték meg ay Európai falú elnevezésű 
rendezvényt a város főterén. A nagybecskereki iskolák mindegyike 
az Európa Unió egy-egy országát mutatta be.

A Bánát Hangja magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Magyarcsernye Önkormányzata. 

Koszorúzás az eleméri 
templomon elhelyezett 
emléktáblánál
Október 6-án a nemzeti 

gyásznapon az elemé-
ri Szent Ágoston temp-

lom előtt gyűlt össze a vajdasá-
gi magyarság, hogy megemlé-
kezzen nemzeti gyásznapunk-
ról, az aradi vértanúk kivégzé-
sének évfordulójáról.

Az idén a templomban zaj-
ló felújítási munkálatok miatt a 
szentmise elmaradt és a temp-
lomkertben (az ott felállított 
Kiss Ernő mellszobor nincs a 
helyén) és a kriptában sem volt 
lehetőség a koszorúzásra.

Az idei megemlékezés a 
templom előtt zajlott, ahol az 
egybegyűltek először együtt elé-
nekelték a Himnuszt, majd első-
ként Mihálkó Sándor, Magyaror-

szág belgrádi nagykövetségének 
tanácsosa tartott emlékbeszédet.

- Nemzeti hőseink példamu-
tatása mindannyiunknak irány-
mutató kell, hogy legyen. Ebben 
a szellemben állunk most itt, és 
ezzel a gondolattal kell a jövő-
be is tekintenünk – mutatott rá 
emlékbeszédében a tanácsos.

A magyar Nemzeti Tanács 
elnöke mgr. Hajnal Jenő is szólt 
az egybegyűltekhez nemzeti 
gyásznapunk alkalmából.

- Nincs az a földi erő, és nincs 
az a földi hatalom sem, amely 
képes volna feltartóztatni a sa-
ját útját járni akaró, a saját lehe-
tőségeinek a kiaknázását kívánó 
Kárpát-medencei magyarságot. 

A nemzetnek kötődésre, nyelv-
re, kultúrára, hitre – közös érzü-
letre van szüksége. És nemcsak a 
kivételes órákban, hanem a nap 
mind a huszonnégy órájában .

A beszédeket követően a 
templom falán elhelyezett két-
nyelvű emléktáblánál helyez-
ték el a résztvevők az emléke-
zés virágait. Magyarország kor-

mányának a nevében Mihálkó 
Sándor tanácsos és Kaizinger 
Tibor, a szabadkai főkonzulá-
tus első beosztott konzulja ko-
szorúzott. A Magyar Nemze-
ti Tanács nevében mgr. Hajnal 
Jenő, elnök helyezte el a kegye-
let virágait, a Vajdasági Magyar 
Szövetség koszorúját  Pásztor 
István elnök helyezte el.

Kiss Ernő aradi vértanút 150 
évvel ezelőtt 1872. október 7-én 
temették el az eleméri templom 
alagsorában lévő családi krip-
tába. Ezt megelőzően az aradi 
vértanú földi maradványai Ka-
talinfalván nyugodtak. Az idén 
megkoszorúzott emléktábla is 
erről az eseményről tanúskodik.

A MUZSLYAI RÉMUSZ – HAGYOMÁNYÁPOLÓ  
EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

Nemzetközi 
Pásztornapot 
rendeztek Muzslyán
Az állattenyésztésnek, 

ezen belül a juhtar-
tásnak két olyan sajátossá-
gát emelhetjük ki, melyek 
a nyári és téli legelők köz-
ti vándorlásból fakadnak, s 
amelyek jelentősen megha-
tározták/ meghatározzák a 
pásztorok életét és kultúrá-
ját - egyrészt az embernek 
a természettel való rendkí-
vül szoros kapcsolatát, más-
részt pedig eme mesterség 
sajátos, elszigetelt voltát. A 
pásztorok, juhászok, kon-
dások és kanászok egykori 

kunyhójának, háziállatőr-
ző- és földművelési eszkö-
zeinek, valamint a hagyo-
mányos mindennapi ételek 
és öltözékek bemutatásával 
a helybeli RÉMUSZ-Hagyo-
mányápolók Egyesülete ti-
zennyolcadik alkalommal 
rendezett Pásztornapot Mu-
zslyán – nemzetközi jelleg-
gel. Az esemény egy birka-
paprikásfőző-versennyel és 
a pásztorétkek bemutatásá-
val kezdődött. Míg a mint-
egy 25 bográcsban rotyogott 
az ízletes paprikás, addig sor 
került a háziasszonyok által 
készített édes-és sós süte-
mények, illetve a férfiak ál-
tal előállított házipálinkák 
szemléjére is. - A pásztor-

ság mint életforma ma ki-
haló félben levő foglalko-
zás, ezért fontos, hogy a jövő 
generációja mindezt megis-
merje, illetve azok az embe-
rek is, akik az állattartással 
nem foglalkoznak, hogy mi-
lyen hagyományai vannak 
ennek. Mert a magyarság-
hoz, a magyar öntudathoz 
elég szoros kötődése van. 
Ennek állít hagyományt és 
tiszteletet ez a muzslyai ren-
dezvény – mondta megnyi-
tóbeszédében Kudlik Zol-
tán, a tartományi művelő-

dési titkárság segédtitkára. 
A házigazdák a Magyar Ház-
ban kiállítást is szerveztek, 
ahol az odalátogatók meg-
ismerkedhettek a pászto-
rok életmódjával. Ezenkí-
vül sor került néhány régi 
mesterség bemutatására, 
egy színvonalas művelődé-
si műsorra, a helybeli cser-
készek pedig régi pásztorjá-
tékokat elevenítettek fel. A 
XVIII. Pásztornapot a Tarto-
mányi Művelődési, Tömeg-
tájékoztatási és Vallási Kö-
zösségi Titkárság, a Magyar 
Nemzeti Tanács (MNT) és 
a Tartományi Mezőgazda-
sági, Víz- és Erdőgazdálko-
dási Titkárság támogatta.

BORBÉLY TIVADAR

TORDA-HAGYOMÁNYÁPOLÁS

Kukoricafesztivált 
rendeztek
Tordán a nemrégiben tizennegyedik alkalommal rendeztek ku-

koricafesztivált. A rendezvényt Juhász Attila mezőgazdasági 
állmatitkár nyitotta meg. A kedvezőtlen időjárási körülmények-
re való tekintettel az idén a hagyományos kukorica törés bemu-
tatása elmaradt, ugyanis a több napig tartó esőzések miatt a sár 
lehetetlenné tette a kukoricaföldre jutást.

A Sportközpontban több kísérő rendezvényt is szerveztek. 
A látogatóknak alkalmuk volt művelődési műsoron, főzőverse-
nyen, régi autók bemutatóján, zenei műsoron és kirakodóvásá-
ron is részt venniük. 

NEMZETI GYÁSZNAP KÖZPONTI MEGEMLÉZÉS

„
Kiss Ernő aradi 
vértanút 150 évvel 
ezelőtt 1872. október 
7-én temették el az 
eleméri templom 
alagsorában lévő 
családi kriptába

hírek képekben

 »Az emlékező közösség

 »mgr. Hajnal Jenő

 »Mihálkó Sándor és Kaizinger Tibor az emléktábla előtt
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем стару кућу на плацу од 
1580 м², близу центра, широка улица. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем плац у Малом Жаму30 
ари, 3 спојена, асфалт до плаца, 
повољно. Хитно. Тел. 061/1761-808

Плац за продају на отвореном 
од 1.200 м² преко Хелвеције. Тел 
064/1979-069.

Продајем или мењам за кућу 
двособан комфоран стан у центру 
града, има централно грејање, лифт, 
2 терасе једна ограђена, подрум 
(бокс), кабловска, видео надзор. Тел. 
064/1830-312

Продајем плац ширине 20м дужине 
80 м, сва инфраструктура на плацу. 
Тел. 064/1979-069

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

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. 
060/3603-311 и 013/401-210.

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.

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.

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.

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.

 Продајем повољно плац у Козлуку 
на кат.пар. 21930/1 површине 660м². 
Тел. 060/8435-097.

На продају два недовршена стана, 
2 х 70 квадрата, постављен нов кров, 
алу браварија, споља омалтерисано, 
унутра, извучена вода, плин, струја. 
Тел: 063/844-7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка расвета, 
гранитне плочице, три тоалета. Улица 
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/844-
7930.

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама 
у улици Озренска десно 5. Тел. 
064/6658-800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 

просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691-597.

Продајем плац површине 5 ари 
изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

Хитно на продајем гарсоњеру на 
Војничком тргу од 26 м², 1. спрат. Тел. 
061/2941-161 или 831-117

Продајем ланац земље код 
обилазнице за Београд, поред 
асфалтног поута, потез Јарак. Тел 
061/2941-161

Продајем на вечито две парцеле 
на потезу  Црвенка- Брег 17,62мк, 3 
класе и 25,23 мк, 4 класе, катастарски 
бројеви парцела.20213 и 20214. Тел 
064/1830-018. 

Продајем или мењам кућу у 
Пландишту за мањи стан у Вршцу или 
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа 
80м². Тел. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д. 
Туцовића. Тел. 065/3131-000

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештен двособан 
дворишни стан у улици Хероја 
Пинкија за  две самице, студенте, 
бчни пар без деце. Тел. 066/8017-106

К/пујем стан или кућу у Вршцу.Тел. 
064/2355-436

Издајем гарсоњеру , Војнички трг, 
намештенa, 35м2, грејање топлана. 
Тел.063/7788-483.

Издајем намештену кућу у Вршцу, 
три собе, два купатила и кухиња цена 
(месечни закуп)100 еура плус депозит. 
Тел. 061/6093-880.

Издајем гаражу у центру града, 
може и као магацински простор до 
50м². Тел 064/8372-635.,

Издајем  локал или канцеларије, 
центар, приземље, паркинг. 
Тел.064/1979-069.

Тражим 2,5 или трособан стан 
у центру у згради са лифтом или у 
приземљу са намештеном кухињом. 
Тел. 061/2007-908

Изнајмљујем кућу око 650 
м² за привредну активност. Тел. 
064/2355436

Издајем (продајем) дворишни стан 

Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.
Издајем гарсоњеру на Војничком 

тргу, површине 36м². Тел. 064/1363-
596

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. 
064/1979-069.

Запосленој девојци издајем стан 
у центру града. Тел 060/3603-311 и 
013/401-210.

Издајем пословни простор 
магацински, производни укупне 
површине  400 м2, могућност закупа 
и мање површине. Објекат у Вршцу, 
улица Дејана Бранкова. Тел. 065/8302-
090.

РАЗНО

Продајем плинску пећ Маја -8, 
исправна, повољно. Тел. 064/3892-738 и 
063/482-418.

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за кућу 
или стан. Тел. 061/8139-998.

На продају очишћен леп орах 10 кг. Тел. 
065/2579-100

На продају полован цреп, метални 
орман за пушке, инвалидска колица и 
декубитални душек, шиваћа машина Багат. 
Тел. 063/8310-629.

Продајем Мерцедес  123 200Д, 
1981. годиште, регистрован, апарат за 
заваривање 250 ампера. Тел. 060/0839-680

Продајем две веш машине“Горење“ 
новије генерације, потпуно исправне у 
екстра стању. Цена повољна. Тел. 061/3071-
085.

Продајем фрижидер класичан Обод 
Цетиње (у висини радних делова) старији, 
исправан, веома повољно.Тел. 061/3071-
085

На продају круњач-прекрупач, два 
кауча, три фотеље, две  плинске пећи. Тел. 
064/1271-375.

На продају  телевизор лед „Vox“ 32 
инча(82 цм) мало коришћен, и разне кућне 
апарате све је ново некоришћено. Тел. 
064/3906-276.

Продајем мини линију“Панасоник“ 
нова, ЦД радио касетофон „Vox“ нов, 
маскирни комбинезон бр 58 за ловце и 
риболовце. Тел. 064/3906-276.

Продајем расипач ђубрива 400 кг и 
плаву пластичну бурад 200 л (мали отвор) 7 
ком. Тeл. 065/2579-100.

На продају чиста  лозова ракија на 
литру и на више, баштенска гарнитура 4 
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столице и сто метална, пуна врата 60 цм са 
ракастолом и муски бицикл. Тeл. 013/836-
740.

Женски бицикл швајцарске 
производње КАЦ нов, повољно. Тепих 3х2 
м. Тел.064/4256130

Продајем Wufer звучник за ауто, кацига, 
мали  стари ТВ пријемник, сет столива,  три 
кухињска дела очувана. (за фрижидер 1,90 
х 60, један са фиокама, 40х 60х 85, 5 комада 
канистера од 25 литара а 4 комада од 10 
литара, три лустера. Тел.064/1830-018.

Продајем комплет зимских гума нове 
„Клебер“ 185/65Р15, на челичним фелнама 
са 4 рупе. Тел. 065/3184-084

Ауто гуме са челичним фелнама,Сава 
ескимо 195/65 Р15 5 рупа, мало коришчене. 
Тел 060/8070-109.

На продају плинска пећ Алфа. Тел. 
063/482-418 и 013/ 861-419.

Плиносервис врши квалитетно 
поправку свих врста плинских пећи и 
шпорета. Тел. 064/389-2738 и 013/861-419.

На продају ракија од дуње и кајсије 
4 године стара, награђена сребрном 
медаљом на сајму. Тел 064/1979-069

Продајем цептер посуђе ул. Војводе 
Книћанина 70 Вршац . Тел. 064/2582696

Продајем пекарску пећ висина 170 
цм, ширина 95цм, дубина 160 цм, свва 
од росфраја, за  пециво, бурек, хлеб. Тел. 
064/1979-069.

Купујем флаше са навојем, чисте. Тел. 
064/1979-069.

Продајем – мењам голубове лепезане 
за кукуруз. Тел. 064/4902-239

Продајем мотор Сузуки-интрудер 
(чопер) прешао 15.000км, као нов. Тел 
064/1979-069

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

Продајем две зимске гуме  на фелнама 
за З-101 као нове и једну нову летњу на 
фелни за З-101 звати између 10-14 часова 
тел. 064/2439-202

Продајем пећ на  чврста горива, 
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 кг, 
некоришћена. Тел. 064/1704-999

Продајем два бурета за мед од 300кг. 
Бурад одговарај стандарду и прописима 
чувања меда. Звати из,међу 10 и 14 часова. 
Тел. 064/8439-202.

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. 

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

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.

Продајем трпезартијски сто(интарзија), 
шест столица (ново), стилске фотеље нове, 
сет

за ручавање за дванаест особа. Цена по 
договору.Тел. 064/1335-373.

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 
сточића. Тел

061/1844-316.
На продају 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 на жар, стари 
Векер сат, стару камеру и још доста старих 
ствари. Вреди видети Тел 064/4902-239.

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

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

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.

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

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 580 дин м2, превоз на адресу купца. 
Тел. 062/437-236. 

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

Продајем  џак за бокс црвени 130х35, 
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.

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

На продају два пони бицикл, већи 
дечији и женски са корпом, мало вожен.Тел. 
063/1864-344 или 013/ 806-527.

На продају бицикл мушки на брзине. 
Повољно. Тел. 064/2805-881

Продајем мотокултиватор ИМТ 506 са 
приколицом и фрезом. Тел. 060/5886-887.

Продајем велику пресу за  вино из 
1860 године у Гудурици, погодна и као 
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575

Продајем сто и шест столица и два 
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166-960.

Продајем комплет од два кауча на 
развлачење, сточић, табуре, две фотеље и 
мадрац. Повољно. Тел. 063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског рата, у 
одличном стању, висок сјај са  са оргинал 

кључевима. Тел. 063/7166-960.
Продајем машину за прање веша, 

исправну у екстра стању,веома повољно. 
Тел. 061/3071-085.

Продајем  бицикл женски са више 
брзина „Каприоло“ цена 10.000, електрични 
бојлер проточни 5л и 8л, „Тики“ цена по 
комаду 20 €, два вунена покривача „Bavaria 
wolltex“  нова. Тел. 063/1077-271.

Продајем два исечена стабла ораха, 
погодно за столаре и уметничко резбарење. 
Тел. 060/3603-311 и 013/601-210.

Уступам уз догвор два гробна места на 
Православном гробљу, близу цркве. Тел 
060/3603311 и 013/401-210.

Поклањам у Вршцу младе голубове 
превртаче. Тел. 013/837-701.

На продају шпорет, фрижидер, кацига 
за мотор, ловачки карабинРемингтон 
магнум 7мм. Тел. 063/8310-629.

Продајемо половне 
термоакомулационе пећи шест комада, 
јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по договору. 
Радно време понедељак, среда, петак од 8 
до 11 часова. Тел. 013/839-569 и 066/8013-
286.

Бицикл средње величине (женски) 
Немачке производње врло повољно (у 
одличном стању). Тел. 064/4256130

Травокосачица на бензин, машина за 
прање веша“Раде Кончар“, убодна тестера. 
Тел. 013/885-019.

На продају када „Колпа-сан“ бела 140х70 
комплет, још под гаранциојм. Комода 
од пуног чамовог дрвета са  пет фиока 
70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. Тел 063/1077-271

За колекционаре,  продајем  свеске 
научне фантастике „Сиријус“ од броја 1 до 
броја 160. укоричене Рото романе од бр. 
1 до бр 20 и од бр. 31 до бр 79., укоричене 
свеске „Весели свет“ из 1963,1964 и 1970 
године Тел 063/1864-344

Хитно продајем бицикл на  струју ЦСМ 
2017 купљен маја ове године, поседује 
сервисну књижицу, рачун и гарантни лист, 
две године гаранција. Цена  договор. Тел. 
063/292-177

Overlok са 3 игле Privileg 3000, штампач 
ласерски Heroku Phaser 3020 очуван. Цена 
по договору. Тел. 013/806-926 и 063/7731-
566

На продају храстова витрина, сто и 
столице, скоро нова кухиња од 2м 70 цм. 
060/0114-958

Продајем шест кухињских столица и 
полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

На продају лежећи масажер за врат-
каротиде. Тел. 061/6806-244.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Остала је да траје са нама у сећању на даривану љубав,
несебичност и топлину супруге, мајке, свекрве и баке.
Породица Ђорђевић

СОЊА  ЂОРЂЕВИЋ
02. 10. 1949 - 30. 10. 2019.

У СЕЋАЊУ
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Неке су куће толико лепе да животи 
људи који у њима живе делују једноставно 
савршено. То је случај и са Торнфилдом, 
ексклузивним квартом у Бермингхаму у 
Алабами, где живот тече јужњачки споро, 
између трач-партија и добротворних 
догађаја. Џејн се некако нашла тамо, иако 
долази из сасвим другог света.

Када упозна шармантног удовца Едија, 
власника најлепше куће у крају, схвата да 
може да има много више: брижног мушкарца 
и живот за каквим је одувек чезнула. Све 
тече савршено, можда и превише. Зато што 
у плавим очима овог човека Џејн види сенке 
од којих је подилази језа. Дух прелепе Би, 
Едијеве прве супруге која је нестала, лебди у 
кући и у погледима и шапутањима комшија. 
Али Џејн не треба да се плаши духова. Нешто 
страшније вреба унутар тих зидова. Нешто 
што неће само стајати и гледати.

„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, „Нестала“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Олуја долази“, 
освојиле су је Милена Пантовић и Драгана 
Петровић. 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“.

КОЈА ЋЕ 
ГОСПОЂА 
РОЧЕСТЕР 

ДОБИТИ СВОЈ 
СРЕЋАН КРАЈ?

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСТСЕЛЕР ЊУЈОРК ТАЈМСА



ПЕТАК •  28. октобар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК •  28. октобар 2022.ВРШАЧКА КУЛА20

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (3)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост 
српског православног владичанства вршачког, дужност 
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је 
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и 
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При 
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним 
и обилатим историчким изворима којима је своје 
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте 
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели 
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати 
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној 
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“, 
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да 
нашој књижевности неће бити на одмет.

Повластице које је цар и краљ 
Леополд I 1695. године Србима 
даровао, од велике су важности 
по историју српске цркве, јер су 
јерајхију конфесије ове сасма поново 
у ред довеле. Манифест Ђорђа 
Ракоција 2. кнеза  ердељског 1655. 
године, по коме је жупанија  сремска 
морала потпасти православном 
епископату ердељском, претрпио 
је дипломом, која је патријарху 
Арсенију Чарнојевићу III дарована, 
знатне преноне.

Кад су Турци прогнани са 
земљишта Потисја и Мориша 
1716. године, налазимо епископа  
вршачког у Карансебешу, где је 
стара владичанска зграда и данас 
још поизната. Од поглавица пак 
црквених, који су овде од 1740. 
године живели, не налазимо 
ништа много, до просто само 
имена љихова. Исто тако мало 
смо у стању констатовати ред 
почетком 18. века у Вршцу 
живећих епископа и доба њихове 
администрације; шта више не 
знамо ни толико, по ком су реду 
једно за другим сљедовали. 

После Герасима, ако је уопште 
епископ овог имена постојао - 
помиње се као епископ вршачки 
Мојсеј Станојевић, с примедбом, 
да је епископску столицу своју 
1722 године заузео. То је по својој 
прилици онај епископ, коме 
сa темишварским епископом 
поверено беше да на основу 
повластица Леополда I и Јосифа I 
свештенике рукополаже, и да се 
стара и настоји, да у васколиким 
романским и српским општинама, 
што пре црквe свога обреда гради и 
подиже. 

Подела вршачког владичанства 
спада такође у ову периоду. 
Вршачком владичанству припадаху 
следећи протопресвитерати: 
Вршац, Нова Паланка, Карансебеш, 
Мехадија, Лугош у Тамишком Банату. 
Крајина, Кривина и Кључ  у Србији. 

По смрти Мојсија Станојевића, 
1726. године, постао је „епископом 
карансебешким“ Никола 
Димитријевић, који је 15. августа 
исте године и заклетву положио.

Већ 1728. године, доби 
епископ Димитријевић у Максиму 

Несторовићу наследника, 
који се 1738. у вечност 
пресели. Године по том, 
1739. постаде епископом 
Јефтимије Дамјановић, који 
је исте године и умро.

Турски рат 1737-1739. 
завршио се поразом 
Аустрије. Природна 
последица тога беше та, 
да је Србија, која дотле 
потпадаше под Аустрију, 
поново у турске руке пала. 
Том приликом изгуби и 
вршачко владичанство 
протопресвитерате: Крајину, 
Кривину и Кључ.

Владичанско место, 

које је смрћу Дамјановића 
упражњено остало, заиште Исаија 
Антоновић, који од 1731. године 
управљаше арадском грчко-
источном епархијом. Овај заиште 
и потражи то достојанство јуна 
месеца 1740. године, а добио га је 
путем именовања  1741. године. 
Барон Енглехофер, генерал 
мајор намесник Тамишког Баната 
извести бечко ратно веће, како је 
арадски и карансебешки епископ 
Исајије Антоновић, темишварском 
камералном дирекцијом у звање 
своје  уведен. Но тадањи српски 
митрополит Арсеније Јовановић 
Шакабента осећаше се овим 
поступком према вешачком 
владичанству, у свом хијерархичком 
праву повређен, и не хтеде епископу 

Исајији признати самосталности, 
но напротив учинити га одвисним 
од митрополита. С тога му не 
даде свога признања и свога 
архипастирског благослова. Ово 
се догодило с тога, што је епископ 
Исајија тражећи епископију 
вршачку, не хтеде респектовати 
право митрополитова  
предлагања и кандидације, но 
се директно усудио обилазећи 
митрополита то место искати.

Када је ствар ова 1744. године 
пред црквено-народни сабор 
дошла, морадоше краљевски 
комесари сву силу свога 
говорничког дара употребити, како 
би митрополита на попуштање 
склонили. И једва и то као што сам 
рече, само из лојалности према Њ. 
Величанству краљу и с тога што је 
сам арадско карансебешки епископ 
своју погрешку увидео, попусти 
митрополит, даде му архипастирске 
приволе и благослова и на вршачко 
владичанство те да се и једним 
и другим „ad dies vitae“ поносити 
може. Тако се ето догоди, да је у то 
време и карансебешки (односно 
вршачко) и арадско владичанство, 
седам година под једном црквеном 
поглавицом било.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 13. БРОЈ 184, 4. 

НОВЕМБАР 1987.

ПЕСМА О ШЕСТОМ 
ПЕСНИЧКОМ МАРАТОНУ

У оквиру четвртог каравана књижевника Војводине, који је 
у Вршцу одржан средином октобра, Књижевна општина Вршац 
организовала је шести по реду Песнички маратон.

- Песма о Шестом југословенском маратону можда је била песма о 
њеној зеленој хаљини, црној поноћној луни над њом, о нечешљаној 
врби и лире Орфеја - говори песник Петру Крду, иницијатор 
Маратона. – Песници, од Оскара Давича до Иване Миланкове, од 
Петка Војнића Пурчара до Швеђанина Тобиаса Бергрена, од Давида 
Кецмана до Бошка Томашевића, Ивана Коцијаничића, Вјачеслава 

Куприанова, Ђео Богза, Габријела Кифуа, поздравили су зору 
звонима од медуза и висећим вртовима стихова с главама на доле.

Песнички маратон отпочео је Словом о маратону, које је 
изговорио, као и ранијих година, вршачки добошар Иван Бабић. 
Јулијана Владислав, Наташа Лазаревић и Светлана Јовановић 
водиле су богат и садржајан програм. Тачно у поноћ додељене су 
награде за хаику године. За хаику песму године, на традиционалном 
конкурсу КОВ-а проглашена је песма Жељка Кидрича из Загреба, 
док је специјалну награду као најмлађи учесник на конкурсу добила 
14-годишња Рујана Матука, док је међународно признање добио 
Габријел Кифу из Румуније. На овом изузетно успелом конкурсу за 
хаику песму, учествовали су писци из Јапана, Француске, Румуније, 
Мађарске, СР Немачке и наравно Југославије, који су на конкурс 
послали око 3000 радова.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 13. БРОЈ 

184, 4. НОВЕМБАР 1987.

НАЈУСПЕШНИЈА ГОДИНА 
„ШАРАНА“ 

Најмасовније спортско удружење у Вршцу – Удружење спортских 
риболоваца „Шаран“(има око 900 чланова), изузетним резултатима 
обележава 35 година постојања и успешног рада. Да је заиста реч 
о најуспешнијој активности у овој години, сведочи податак да су  
риболовци „Шарана“ учествовали на 16  екипних и појединачних 
такмичења.

- Док с једне стране бележимо изванредне резултате, с друге се 
сусрећемо са бројним тешкоћама - казује Славољуб Шојић, вођа 
екипе „Шарана“ . – Наиме наш највећи проблем су мале, претесне 
просторије Удружења спортских риболоваца, које не одговарају 
оваквој масовности нашег чланства. Иначе запажени резултати  
постигнути су на недавним такмичењима у Перлезу. Прваци су 
новоосноване Јужнобанатске риболовне лиге међу седам екипа, 
а вицешампиони су у Купу градова Баната од укупно девет екипа. 
Првак  Удружења спортских риболоваца „Шаран“ за ову годину је 
омладинац Зоран Марјанов. На такмичењима у оквиру  Радничких 
спортских игара најбољи су били риболовци Кланице „Граничара“ 

На слици je екипа  вршачког „Шарана“ која је учествовала на 
такмичењима  у 1987. години.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ОДРЖАНА ТРИБИНА „КАКО (ЈЕ)СИ?“ 

Трибина под називом „Како (је)си?“, 
одржана у понедељак у „Тачки сусретања“, 
окупила је стручњаке из области менталног 
здравља око разговора на тему депресије 
код младих, проблема који, како су се 
учесници трибине сложили, постаје све 
присутнији и све сложенији у нашем 
друштву. 

Разговор је организовала Фондација 
АРКА, а њихова локална амбасадорка Адела 
Лукач, која је била у улози модераторке 
трибине, истакла је потребу да се тема 
депресије детабуизира и да до младих 
људи стигне порука да је помоћ доступна 
и да је увек могу потражити и изнела 
поражавајућу статистику. 

- Кровна организација младих Србије 
недавно је спровела истраживање међу 
младима, којим је утврђено да више од 
половине испитаника код себе препознаје 
симптоме умерене до тешке депресије. 
Чак трећина њих у последњих шест 
месеци затражила је психолошку или 
психијатријску помоћ. Подаци Светске 
здравствене организације говоре да је 
депресија окидач у 90 одсто суицида, као 
и да је суицид други водећи узрок смрти 
младих између 15 и 25 година – навела је 
Адела Лукач. 

 - Губитак животног елена и радости 
први је знак депресије – појаснила је др 

Драгица Станојловић, неуропсихијатар, 
истакавши да иако у различитим добима 
носи одређене специфичности, ова болест 
погађа све узрасте осим сасвим мале деце. 

Нажалост, према речима др Сање 
Калаба, спец. психијатрије, доња старосна 
граница јављања депресије све је нижа, 

а деца и млади врло често имају осећај да 
немају коме да се обрате за помоћ. 

- Велики је проблем што постоји огроман 
јаз, једно базично неповерење између 
родитеља и деце - истакла је др Калаба, 

додајући да се млади врло често прво 
обраћају својим пријатељима, а родитељи 
и стручњаци бивају укључени тек када 
проблем ескалира. 

Уз психолошку и психијатријску помоћ 
у здравственим установама, школама и 
центрима за ментално здравље, младима 

је доступна и психолошка подршка путем 
различитих телефонских линија. Такву 
помоћ пружа и Покрет за борбу против 
депресије „Несаломиви“, подржан од 
стране Фондације Хемофарм у сарадњи 

са Министарством здравља. Мисија 
„Несаломивих“ је превенција депресивних 
и анксиозних симптома, а доступни су за 
стручну телефонску помоћ и разговор 
током двадесет четири сата, седам дана у 
недељи. 

- Код млађе популације и адолесцената, 
депресија се првенствено испољава 
као поремећај понашања. Родитељи 
прво примећују чудно понашање, 
повлачење у себе, нажалост врло често и 
самоповређивање. Родитељи првенствено 
треба да имају разумевања, да пружају 
подршку и одржавају добру комуникацију 
са децом. То је период када млади из 
улоге детета улазе у улогу одрасле особе, 
а на родитељима је да ту улогу прихвате. 
Критички став родитеља је оно што највише 
уводи младе у почетне симптоме депресије 
– објаснила је Марина Валерија Зарић, 
клиничка психолошкиња, представница 
пројекта „Несаломиви“. 

Превенцијом самоубиства и пружањем 
емотивне подршке у кризној ситуацији 
већ тридесет година баве се и волонтери 
новосадског Центра Срце. Ема Хасановић, 
волонтерка Срца, сматра да су едукација 
и разговор о овим темама једини начин да 
се ослободимо предрасуда које су дубоко 
укорењене у нашем друштву. 

Т.С. 

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ПРОБЛЕМУ 
ДЕПРЕСИЈЕ КОД МЛАДИХ 
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ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ОСТВАРИЛИ ДРУГУ ПОБЕДУ У КЛС

ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ ВРШЦА 
ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА

ВРШАЦ – ОКК БЕОГРАД 95:79 (11:21, 27:13, 31:24, 26:21)

Центар Миленијум, 
гледалаца 300, судије: Јурас, 
Седлар, Шипка.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 20, 
Шушић, Јовановић 11 (5 ас), 
Агоч 7, Васић 15, Радовић 
8, Јурчек 16 (5 ск, 4 ас), 
Васиљевић 9 (7 ск), Јековић 9 
( 6 ск, 7 ас).

ОКК БЕОГРАД: Миленковић 
1, Пауновић 2, С. Миљеновић 
14 (8 ск), Јелавић 2, 
Пауновић, Балабан 13 (6 ск), 
Савовић 13 (4 ск), Ђуловић 
3, Јоновић, Лабовић 2, 
Н. Миљеновић 16 (6 ас), 
Маловец 13 (4 ас).

Вршчани су до друге првенствене 
победе дошли после великог 
преокрета, када су у другој четвртини, 
двоцифрену предност гостију 
престигли изванредном одбраном и 
шутевима за три поена.

Почетак меча протекао је у 
потпуној доминацији екипе ОКК 
Београда, чинило се да Вршчани 
немају решење за њихове разноврсне 
нападе, под кошем за корпулентног 
Балабана а на шуту споља за Бориса 
Савовића и Стефана Миљеновића. 
Њиховим тројкама ОКК је после десет 
минута игре дошао до двоцифрене 
предности.

Међутим тада се у Миленијуму 
подигла вршачка нападачка кошава, 
предност гостију је са две тројке 
почео да топи Васић (25:30), потом је 
два пута са дистанце био прецизан 
Симић (32:32), да би Матија Радовић 
поготком за три поена донео прво 
вођство Вршцу (35:34). Домаћи тим 

је на одмор отишао са вођством 
40:36.

Одлука о победнику пала 
је у трећој четвртини када су 
изабраници тренера Владе 
Ђокића чинили шта су хтели 
на терену. Тројком Јековића и 
закуцавањем Симића Вршац је 
повео са 7 разлике (47:40) нешто 
касније Јурчек је обезбедио 
вођство од 8 поена (51:43), да би 

капитен Јековић погодио тројку за 
двоцифрену предност (57:47).

У последњем периоду ОКК Београд 
није имао идеју како да заустави 
разигране Вршчане чија је предност 

на мање од 4 минута до краја износила 
и 19 поена (85:66).

У наредном колу Вршац гостује у 
Земуну екипи Младости.

Б. Ј.

КО Ш А Р К А

ОДБОЈКАШИ БАНАТА ЗАБЕЛЕЖИЛИ 
ПРВИ ТРИЈУМФ У НОВОЈ СЕЗОНИ

Одбојкаши Баната остварили 
су у 2. колу Друге лиге север, први 
тријумф у новој сезони. Изабраници 
тренера Игора Сантрача савладали 
су Стражилово у Центру Миленијум, 
иако су гости освојили први сет.

Вршачки одбојкаши нису 
бриљирали на почетку меча са 
Стражиловом, гости су успели да 
дођу до вођства после добијеног 

првог сета, али је то било све што су 
успели да ураде у Центру Миленијум. 
Банат је дошао до добре игре у пољу 
и на мрежи, па је рутински добио 
наредна три сета и забележио победу. 
Вршчани имају половичан учинак 
у прва два кола, у наредном ће се у 
јужнобанатском дербију састати са 
Баваништем.

Б. Ј.

ОД Б О Ј К А

Друга лига север 2. коло резултати

Футог - Кулпин   3 : 1
Кикинда - Сомбор   3 : 0
Словен - Дунав    0 : 3
Партизан - Војводина 3  3 : 0
Пролетер - Баваниште  2 : 3
Банат - Стражилово  3 : 1

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ИЗГУБИЛЕ 
У НЕИЗВЕСНОЈ ЗАВРШНИЦИ

НОВОСАДСКА ЖКА – ВРШАЦ 69:65 (15:11, 11:18, 18:21, 25:15)

Вршчанке су у Новом Саду биле близу прве првенствене победе, водиле су све 
до половине последње четвртине, када су домаће играчице захваљујући ефикасној 
Ани Перић успеле да дођу до изједначења, нешто касније и до вођства. Последњи 
покушај Вршчанки да се резултатски поново врате била је тројка Милане Керкез 
за прилаз на два поена заостатка (65:67), међутим нису имале концентрације да 
реализују последњи напад. У наредном колу у Центру Миленијум изабранице 
тренера Мирослава Кањевца дочекаће Војводину.

5.коло Резултати

Младост МаxБет - Спартак   99 : 113
Вршац - ОКК Београд  95 : 79
ОКК Нови Пазар - Дунав  103 : 68
Златибор - Динамик  74 : 87
Слога -  Слобода   79 : 66
Металац - Војводина  100 : 94
Здравље - Тамиш   74 : 88
Чачак 94 - Колубара   68 : 77
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Јужнобанатски дерби 15. кола 
Моцартбет Прве лиге Србије одлучен 
је једним голом. Победу Панчевцима 
донео је Дарио Гргић у 39. минуту. 
Вршчани су били хендикепирани 
неиграњем шесторице стандардних 
првотимаца, али су ипак могли да се из 
Панчева врате непоражени.

У највећем делу првог полувремена 
снаге су биле изједначене, све до 

финиша када су изабраници тренера 
Томислава Сивића створили две 
прилике од којих су искористили једну 

и дошли до вођства. Гргић је у соло 
продору по левој страни дошао до 

ситуације један на један са голманом 
Марковићем и прецизним ударцем по 
земљи затресао мрежу, 1:0.

Мало ко је тада очекивао да ће то 
бити коначан резултат јер је пет минута 
касније Обреновић имао стопостотну 
прилику да повећа предност 
Железничара, али његов ударац није 
био довољно добар.

У другом полувремену Вршчани су 
заиграли офанзивније и као плод дошла 
је велика прилика за Кадијевића у 62. 
минуту. У брзом контранападу избио је 
сам пред голмана Живковића, али није 
успео да га савлада. 

Уследио је одговор играча 
Железничара, најпре је у 67. минуту 
стопостотну прилику пропустио 
Миросављев, а два минута после тога 
Обреновић је у контри изашао сам пред 
Марковића, голман Вршчана изласком 
је скратио угао и сјајно одбранио шут. 
У самом финишу још две прилике, по 
једна за сваког ривала, обе су остале 
неискоришћене. У 87. минуту Бабовић 
није био прецизан, а у надокнади 
времена Бачанин је лепим ударцем 
са ивице казненог простора погодио 
пречку.

До почетка Светског шампионата 
у Катару, када ће уследити пауза у 
Моцартбет Првој лиги Србије, биће 
одиграна још четири кола. У недељу од 
13 часова на Градском стадиону ОФК 
Вршац ће угостити екипу Инђије.

Б.Ј.

СПОРТ

МЕЧ 15. КОЛА МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ПРИПАО ПАНЧЕВЦИМА

ГРГИЋЕВ ГОЛ РЕШИО ДЕРБИ

ФУД БА Л
МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 15. КОЛО

Железничар - ОФК Вршац    1 : 0
Златибор - ИМТ    0 : 0
РФК Нови Сад 1921 - Рад   2 : 0
Трајал - Лозница    1 : 0
Јединство (Уб) - Мачва   1 : 0
РФК Графичар - Раднички (СМ)  2 : 2
ГФК Слобода - Металац   2 : 0
Раднички (НБ) - Инђија Тоjо Т.   0 : 1
 
1.ИМТ   15  10  4  1  34
2.РФК Графичар  15   9  4  2  31
3. Инђија Тоjо Тajрес15   6  7  2  25
4.Железничар  14   7  4  3  25
5.ОФК Вршац  15   6  3  6  21
6.Јединство (Уб)  15   5  5  5  20
7.ГФК Слобода  15   4  8  3  20
8.Раднички (СМ)  15   4  7  4  19
9.РФК Нови Сад 1921 15   5  4  6  19
10.Металац  15   5  3  7  18
11.Мачва  14   4  5  5  17
12.Траyал  15   4  4  7  16
13.Рад   15   3  6  6  15
14.Раднички (НБ)  15   4  2  9  14
15.Лозница  15   4  2  9  14
16.Златибор  15    2  6  7  12

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 11. КОЛО
 
Бегеј - ЖАК    1 : 2
Пролетер - Војводина 1928   3 : 3
Црвена Звезда - Младост   5 : 1
ОФК Кикинда - Козара   2 : 0
Јединство (В) - Јединство Стевић  4 : 0
Раднички - Слобода   2 : 1
Борац - Полет    1 : 1
Омладинац ФАМ - Јединство (БК)  1 : 3
 
 
1.Слобода  11  7  3  1  24
2.ОФК Кикинда  11  7  3  1  24
3.Јединство (БК)  11  7  1  3  22
4.Црвена Звезда  11  7  1  3  22
5.Раднички  11  6  1  4  19
6.Војводина 1928  11  4  5  2  17
7.Полет   11  4  4  3  16
8.Јединство (В)  11  5  0  6  15
9.Козара  11  4  1  6  13
10.Пролетер  11  4  1  6  13
11.ЖАК   11  4  1  6  13
12.Бегеј   11  3  3  5  12
13.Борац  11  3  3  5  12
14.Омладинац ФАМ 11  2  5  4  11
15.Јединство Стевић 11  2  1  8   7
16.Младост  11  2  1  8   7

ПФЛ ПАНЧЕВО 11. КОЛО

Долина  - Слога (БНС)    0 : 1
Партизан (У) - Вултурул   1 : 6
Слога (П) - Хајдучица   4 : 2
Караш (Ј) - БАК    1 : 2
Црвена звезда - Потпорањ   2 : 1
Партизан (Г) - Униреа   1 : 2
Спартак 1911 - Глогоњ   0 : 0
Будућност (А) - Долово   2 : 7
  
1.Глогоњ  11  8  3  0  27
2.Слога (П)  11  8  2  1  26
3.Вултурул  11  7  2  2  23
4.Будућност (А)  11  7  0  4  21
5.БАК   11  6  2  3  20
6.Слога (БНС)  11  6  2  3  20
7.Долово  11  5  3  3  18
8.Хајдучица  11  5  1  5  16
9.Спартак 1911  11  3  4  4  13
10.Партизан (Г)  11  4  1  6  13
11.Униреа  11  3  2  6  11
12.Долина  11  3  1  7  10
13.Црвена звезда  11  3  1  7  10
14.Караш (Ј)  11  2  1  8   7
15.Потпорањ  11  1  4  6   7
16.Партизан (У)  11  2  1  8   7

ЖЕЛЕЗНИЧАР – ОФК ВРШАЦ 1:0 (1:0)

Стадион СЦ „Младост“ у Панчеву, 
гледалаца 450, судија: Саша Ранисавић 
(Сремска Митровица) 7, стрелац: Гргић 
у 39. минуту, жути картони: Балаж, 
Гргић, Миросављев, Кордић, Јовановић 
(Железничар), Лазевски, Кадијевић (ОФК 
Вршац).

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Живковић, Конатар, 
Јовановић, Кордић (од 64. Зувић), 
Ђорђевић, Ковачевић (од 71. Томић), Гргић 
(од 64. Јанковић), Балаж, Миросављев (од 
86. Бачанин), Обреновић, Симчевић.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић 
(од 54. Кадијевић), Мажић, Миливојевић 
(од 79. Бабовић), Грек (од 85. Главинић), 
В. Благојевић, Брауновић (од 79. Б. 
Благојевић), Лазевски (од 54. Вујић), 
Пајевић, Килибарда, Диуф.

Стадион „Милан Јањић“ у Павлишу, 
гледалаца 300, судија: Стефан Ђукановић 
(Омољица), стрелци: Којић у 26, Жула у 
87. минуту за Црвену звезду, Јовановић 
у 28. минуту за Потпорањ, жути картони: 
Месарош (Ц. звезда), Олуић (Потпорањ), 
црвени картон: Којић (Ц. звезда) у 56. 
минуту.

Ц. ЗВЕЗДА: Кикош, Радосављев, 
Месарош (од 77. Радак), Поморишац, 
Јовановић, Балог, Јанков, Бабић, Којић, 
Гвозденов, Жула.

ПОТПОРАЊ: Борковић, Олуић, Илић, 

Јанковић, Бобић (од 71. Бугарчић), 
Јовановић (од 85. Мандић), Чејић, Ћулибрк, 
Ковачевић, Пешић, Рашић. 

Комшијски дерби Павлишана и 
Потпорањаца био је права посластица 
за љубитеље фудбала који су сасвим 
испунили трибину стадиона „Милан 
Јањић“. Одлучила је већа жеља домаћих 
играча који су упркос бројчаном 
хендикепу од 56. минута заслужено 
славили. Изабраници тренера Дејана 
Бабића повели су 26. минуту, после 
изванредног дуплог паса са Жулом, Којић 

је страховитим ударцем са дистанце 
погодио малу мрежу и донео вођство 
Црвеној звезди, 1:0

Два минута касније узвраћају 
гости. Балог је у свом шеснаестерцу 
непрописно зауставио Пешића, судија 
Ђукановић оправдано је досудио пенал. 
Сигуран егзекутор био је искусни Миљан 
Јовановић, 1:1. У 56. минуту до тада 
најбољи појединац на терену, Којић, 
искључен је због приговора арбитру, 
али тај детаљ дао је нову снагу његовим 
саиграчима који су констатно нападали 
до краја меча. У финишу домаћи су извели 
три узастопна корнера, после ударца 
Јовановића лопта се од дефанзиваца 
Потпорња одбила на ногу Жули који је 
донео велику радост Павлишанима, 2:1.

Б. Ј.

ОДЛИЧАН КОМШИЈСКИ ДЕРБИ, 
БОДОВИ ОСТАЛИ У ПАВЛИШУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – ПОТПОРАЊ 2:1 (1:1)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца 
200, судија: Никола Бикић (Зрењанин), 
стрелци: Главинић у 66. и 74. минуту за 
ОФК Вршац, Трифуновић у 2, Влаховић у 
13, 16. и 20, Аћимовић у 26, Мирчетић у 
54. и Петрушић у 82. минуту за Партизан, 
жути картони: Делић, Тешић (ОФК 
Вршац), Исаиловић (Партизан).

ОФК ВРШАЦ: Узелац, Николић, 
Савић (од 81. Грауре), Милићевић (од 
74. Тешић), Трњанац, Радисављевић, 
Меденица (од 64. Јунгић), Фернандес 
(од 51. Секулић), Делић, Главинић, Илић.

ПАРТИЗАН: Михајловић, Илић, Ћелић, 
Алексић (од 46. Мирчетић), Петровић 
(од 56. Исаиловић), Трифуновић (од 81. 
Танасијевић), Аћимовић, Јевремовић (од 

46. Угрешић 7), Стјепановић, Влаховић 
(од 56. Петрушић), Петковић.

Партизан је демонстрирао силу 
на стадиону под вршачком кулом, а 
прва перјаница црно-белог тима био 
је Вршчанин Вања Влаховић. Нападачу 
Београђана било је довољно свега 
седам минута да постигне три узастопна 
гола и да обезбеди епитет играча 
утакмице.

Вршчани су храбро изашли у 
високи пресинг квалитетнијим 
гостима, али за то не само да нису 
били награђени, већ кажњени голом 
буквално за сваку грешку. Већ у првом 
минуту пропуст играча ОФК Вршца 
у дефанзиви направљен при поседу 

лопте искористио је лукави Трифуновић 
и довео Партизан у вођство. Наредна 
четири поготка Партизана била су 
готово идентична, после грешке у 
додавању Вршчана у нападу, уследила 
је муњевита транзиција црно-белих 
и беспрекорна реализација. У таквим 
нападима гостију као риба у води 
сналазио се Влаховић који је својом 
партијом потврдио да се заслужено 
налази у сениорском ростеру.

У другом полувремену упорност 
Вршчана и квалитет Ђорђа Главинића 
донели су домаћину два поготка, док је 
тачку на заслужени тријумф Партизана 
ставио Петрушић.

Б. Ј.

Стадион Јединства у Влајковцу, 
гледалаца 150, судија: Бојан Миливојев 
(Алибунар), стрелци: Вранић у 9, Николић 
у 13, Рајлић у 74. и Петровић у 84. минуту.

ЈЕДИНСТВО (В): Доновић, Москић, 
Милићевић, Вранић (од 74. Петровић), 
М. Николић, Јевтић (од 61. Рајлић), Ћирка 
(од 74. У. Николић), Јовановић (од 61. 
Станисављев), Живанов (од 65. Барић), 
Тешић 7, Станков 7.

ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ: Додевски, 
Ангеловски (од 58. Ф. Санадер), А. Санадер 

(од 58. Куручев), Живаљевић, Пешовски, 
Танасковић (од 76. Мирча), Шалипуровић 
(од 55. Шаренац), Младеновић, Милковски, 
Илић (од 76. Окука), Кљајић.

Влајковчани су у најбољој и 
најефикаснијој партији у јесењем делу 
декласирали Качаревце и учврстили се у 
средини табеле. 

Серију погодака изабраници тренера 
Аце Какована отворили су већ у 9. минуту 
када је на центаршут Милићевића одлично 
реаговао млади нападач и одбијену лопту 

сместио у мрежу гостију, 1:0.
Други погодак дело је Милета 

Николића после одлично изведеног 
корнера Милићевића, искусни нападач 
био је упоран и из другог покушаја успео 
да савлада Додевског, 2:0.

Сјајни Милићевић је у 74. минуту 
оствари и трећу асистенцију на утакмици, 
овог пута његов центаршут из слободног 
ударца, у гол је претворио Рајлић, 
прецизним ударцем са дванаест метара, 
3:0.

У финишу утакмице, искусни Станков 
је изванредним пасом спојио са голом 
Андреја Петровића, његов спринт ка 
голу Качареваца био је неухватљив за 
противничке дефанзовце, прецизним 
ударцем у малу мрежу постигао је гол за 
коначних, 4:0.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ГОЛЕАДА ВЛАЈКОВЧАНА У 11. 
КОЛУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ЈЕДИНСТВО (В) – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ (К) 4:0 (2:0)

ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ХЕТ – ТРИК ВАЊЕ ВЛАХОВИЋА ЗА СЕДАМ МИНУТА
ОФК ВРШАЦ – ПАРТИЗАН 2:7 (0:5)

Изостала завршницa: Бек ОФК 
Вршца Александар Кадијевић
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