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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

ОРГАНИЗОВАНА РАДНА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ШУШАРЕ

ЗАЈЕДНИЧКА ИМОВИНА 
ЗАЈЕДНИЧКА БРИГА

Месна заједница Шушара у сарадњи са Центром 
за социјални рад оганизовала је радну акцију у 
свом селу. Главни актери радне акције били су сами 
мештани који су очистили приступне стазе, канале 
и зелене површине у селу које су обрасле  травом.  
Према речима председника Савета месне заједнице 
Шушара Тонија Фодора,  Шушара  је мало место са 
великим вредностима које треба да се сачувају. 

- Ми у Савету се трудимо да оне радове на уређењу 
села који не захтевају финансијска средства одрадимо 
сами. Тако да смо почетком лета организовали више 
радних акција оваквог типа. Ови заједнички радови 
нису обавезни, већ добровољни  и може било ко да 
се укључи. Надам се  да ће након реализације ових 
акција, већи број мештана увидети колико је битно 
водити рачуна о заједничкој имовини, истиче Фодор. 

План је да се у оквиру уређења центра села 
замени и део пропале подлоге испред зграде месне 
заједнице.

Акцију су обишли и члан градског већа 
Славиша Максимовић и Петар Локас руководилац 
Геронтолошке службе Центра за социјални рад 
Вршац.

-  Да би село изгледало лепше, није потребно 
много, већ мало труда. Сматрам, да свако може бар 
једном месечно да одвоји мало времена за радну 
акцију коју иначе прати добра атмосфера и дружење. 
Међутим, није довољно само очистити и поправити, 
већ је потребно континуирано пазити на имовину 
чији су власници сви житељи, рекао је Славиша 
Максимовић.

Лидер на фармацеутском 
тржишту Србије и региона 
и један од десет највећих 
извозника у Србији, 
компанија Хемофарм 
обележила је 58 година 
успешног пословања. 

Током претходне године 
Хемофарм је остварио нове 
пословне успехе и постао 
главни центар Штада групе, 
у оквиру које послује, за 
тржишта централне Европе 
(Пољске, Чешке и Словачке), 
чиме је проширио зону 
регионалне надлежности на 
укупно 13 земаља централне 
и југоисточне Европе. 
Успешно је завршена и 

изградња најсавременијег 
Центра за паковање у Вршцу 
у који је уложено 21,6 милион 
евра, док је у подгоричком 
Хемомонту изграђен нови 
погон за производњу 
стерилних носних спрејова 
(СНУП). 

Од августа 2006. године, 
од када је Хемофарм у 
власништву немачке Штада 
групе, у осавремењивање 
пословања, опрему и нове 
погоне инвестирано је око 300 
милиона евра, а планиране су 
и нове инвестиције. 

- Поносан сам што 
смо задржали лидерску 
позицију у Србији, БиХ и 

Црној Гори и што снажно 
напредујемо и на другим 
тржиштима. Бити лидер 
на тржишту је циљ сваке 
компаније, али можда 
и тежи задатак јесте - 
задржати лидерску позицију. 
Ипак, деценије успешног 
пословања научиле су нас 
како да будемо и останемо 
најбољи - константно тежимо 

модернизацији, а спремни 
смо да се истовремено 
прилагођавамо захтевима 
локалних тржишта и 
глобалним условима 
пословања. Трудимо се да 
будемо нови и другачији и 
зато могу рећи да Хемофарм 
поседује мудрост зрелог 
човека, а ентузијазам 
тинејџера, рекао је поводом 

рођендана компаније Роналд 
Зелигер, генерални директор 
Хемофарма.    

Будући планови 
Хемофарма уско су 
везани за даље јачање и 
и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и ј у 
пословања Штаде чија 
намера је да постане један 
од пет највећих произвођача 
генеричких лекова у свету. 

ХЕМОФАРМ ОБЕЛЕЖИО 58 ГОДИНА УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

НАСТАВАК УЛАГАЊА У НОВЕ ПОГОНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА

ПРИЈЕМ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, ЈУБИЛАРЦЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
Традиционалним пријемом за запослене, јубиларце и 

пензионере у вршачкој фабрици обележен је дан фирме 
која је свој пут развоја и успона почела од малог погона за 
производњу лекова у Вршцу до међународне компаније 
са 3500 запослених и извозом у 38 земаља света.

Град Вршац и Регионална 
привредна комора 
Јужнобанатског управног округа 
организовали су презентацију 
актуелних кредитних 
линија Развојног фонда АП 
Војводине. Презентација је 
одржана 06.јуна у Великој 
сали Градске куће, а у оквиру 
презентације представљено је 
кредитирање пољопривредних 
газдинстава, дугорочни 
кредити за пољопривреду, 
дугорочни кредити за куповину 
пољопривредног земљишта, 
краткорочни кредити за обртна 
средства у пољопривреди, 
дугорочни кредити за набавку 
пољопривредне механизације, 
за развој туризма. Презентацију 

присутним предузетницима и 
власницима пољопривредних 
газдинстава одржале су Јелена 
Тренкић и Олга Радун.

- Укупни фонд који је 
опредељен за кредитне линије 
је две и по милијарде динара, 
а оно што кредите чини 
интересантним су каматне 
стопе које се крећу у распону 
од 1 до 3 одсто на годишњем 
нивоу, уз то треба рећи да је 
каматна стопа фиксна. Поред 
тога, рокови су изузетно 
повољни, крећу се у периоду 
до 7 година са грес периодом 
(периодом мировања) до 
чак две године, објаснила је 
Јелена Тренкић, шеф одељења 
за анализу тржишта и развој 

кредитних линија Развојног 
фонда Војводине. 

За кредитирање 
пољопривредних газдинстава 
опредељено је шест кредитних 
линија, једна краткорочна и 
пет дугорочних. Неколико 
кредитних линија опредељено 
је за  правна лица и предузетнике 
од којих је једна краткорочна 
и више дугорочних за трајна 
обртна средства и инвестициона 
улагања. Све информације о 
актуелним кредитним линијама 
и неопходним условима које 
апликанти треба да испуне 
могу се видети на Интернет 
сајту Разојног фонда Војводине 
(www.rfapv.rs).

Б.Ј.

ПРЕЗЕНТОВАНЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

ПОВОЉНИ ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Кредити шанса за предузетнике и пољопривреднике - Јелена Тренкић и Олга Радун
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Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца” 
суфинансира Скупштина Града Вршца

Влајковчани су неколико пута 
до сада успешно организовали 
акције на улепшавању и уређењу 
села, али њихов највећи 
еколошки проблем био је и 
даље присутан. Дивља депонија, 
која је деценијама угоржавала и 
визуелни и еколошки идентитет 
Влајковца уклоњена је у среду, 6, 
јуна у оквиру реализације плана 
Града Вршца о уклањању дивљих 
депонија из највећих села.

-Уклањање дивљих депонија 
на овај начин није коначно 
решење, јер смо често сведоци да 
се на истим местима оне поново 

формирају. У сарадњи са Градом, 
градском управом и члановима 
већа размишљамо о решавању 
проблема, и мислимо да би 
изградња контејнерских станица 
где би се то смеће одлагало а затим 
одвозило на градску депонију 
могло бити дугорочније решење. 
У сваком случају важно је да се 
код наших суграђана подигне 
ниво свести о значају заштите и 
очувања животне средине, рекао 
је Небојша Перић, директор ЈКП 
“Други октобар”.

На територији Града Вршца 
регистровано је 40 дивљих 

депонија, каже Милош Васић, 
члан градског већа за екологију 
и подсећа да је акција започета 
прошле године када су у Павлишу 
уклоњене три велике дивље 
депоније.

- Годинама у назад није било 
организованог одвоза комуналног 
отпада и то је разлог формирања 
дивљих депонија. Срећом, сада 
је ситуација сасвим другачија. 
Град Вршац је организовао одвоз 
комуналног отпада из свих села и 
надамо се да убудуће неће бити 

новог стварања дивљих депонија. 
Планирано је уклоњање свих 
дивљих депонија, наредна акција 
биће у Избишту а потом на ред 
долази Стража, истакао је Васић.

Уклањање само једне дивље 
депоније, као што је на пример 
влајковачка, према речима 
Милоша Васића кошта 800.000 
динара. Члан вршачког Градског 
већа за екологију изразио је наду 
у помоћ виших нивоа власти, пре 
свега покрајинске, а председник 
Савета МЗ Влајковац Сафет Тихић, 

апеловао је на суграђане да се 
сами побрину да њихово село 
остане чисто.

-Убудуће ће бацање смећа бити 
забрањено, али ја сам сигуран да 
ће позив мештанима да брину 
о чистоћи свог села и свему 
оном што су до сада, у бројним 
радним акцијама, сами урадили 
на његовом улепшавању, више 
значити од било какве забране, 
нагласио је Саја Тихић.

Б.Ј.

ГРАД ВРШАЦ И ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” НАСТАВЉАЈУ СА АКЦИЈОМ УКЛАЊАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

УКЛОЊЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У ВЛАЈКОВЦУ

Одбаченом пластичном материјалу се може продужити трајање 
и он се може поново употребити. Разградња пластичних боца 
природним путем је преспора, а једино ефикасно решење овог 
проблема јесте рециклажа. Први корак ка рециклажи јесте селекција, 
односно сортирање. 

Тим поводом, ЈК Предузеће “Други октобар” установама у нашем 
граду поделило је контејнере за ПЕТ амбалажу, у циљу решавања овог 
еколошког проблема. 

- Ово је наш мали допринос поводом Свестког дана зажтите животне 
средине, кажу у ЈКП “Други октобар”.

Контејнери су подељени свим основним и средњим школама, Дому 
ученика, Градској управи, јавним предузећима, Енолошкој станици, 
Стоп Шоп-у, Спортском савезу, Дечјим играоницама и многим другим 
објектима.

Овим путем ЈКП “Други октобар” апелује на све суграђане да се 
прикључе и овој акцији и да допринесу очувању животне средине.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” 
ПОДЕЛИО КОНТЕЈНЕРЕ 

ЗА ПЕТ АМБАЛАЖУ 

Контејнерске станице - дугорчније решење одлагања отпада: Небојша Перић, директор ЈКП “Други октобар”

Влајковчани ће чувати чистоћу свог села - Сафет Тихић, председник Савета 
МЗ Влајковац

У малој сали Градске куће 6. јуна је 
настављена је обука за комасацију на 
територији Баната коју у оквиру пројекта 
Министарства за економску сарадњу Немачке 
и Министарства пољопривреде Републике 
Србије финансираном од стране Европске 
уније заједнички спроводе Град Вршац 
и  Немачка организација за међународну 
сарадњу (ГИЗ). Обуку води Јоахим Томас, 
међународни експерт за комасацију (на 
слици).

Практичан део обуке одржава се данас 
(петак, 8. јун) на терену Уљме, Влајковца и 
Избишта.

Током обуке учесници су упознати са 
новинама које се уводе израдом и усвајањем 
Плана заједничких и јавних објеката (ПЗЈО), 
као и проценом утицаја на животну средину 

у предстојећим пројектима комасације 
земљишта.

Учесницима радионице омогућено је да 
испуне своју специфичну улогу у пројекту 
комасације земљишта, а посебно у  изради 
и усвајању ПЗЈО. Учесници, којима су се 
прикључили и еколошки стручњаци, упознати 
су са сложеношћу поступка планирања и 
сензибилитетом у вези са релевантношћу 
процене утицаја на животну средину у 
оквиру пројекта комасације земљишта.  
Завршетком обуке учесници би требало 
да буду оспособљени да на време испитају 
релевантне информације од извршних 
институција и актера, да спроводе процедуру 
што ефикасније, као и да препознају могуће 
слабе тачке унутар процеса.

Б.Ј.

ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ НЕМАЧКЕ И МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

НАСТАВЉЕНА ОБУКА ЗА 
КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ 
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ОМАЖ ПАЈИ ЈОВАНОВИЋУ У „ГАЛЕРИЈАНИ“ 

„ИЗАЗОВИ ЛИКОВНЕ ФИГУРАЦИЈЕ“ 
Изложба под називом „Изазови ликовне фигурације – 

омаж Паји Јовановићу“ биће отворена 26. јуна у 19 часова 
у „Галеријани“. На изложби у част великана потеклог из 
града под Кулом, биће представљени радови четрнаесторо 
уметника. 

- Паја Јовановић је задужио Србију и мали град из ког 
је поникао и узлетео пут светске славе… Али, изгледа као 
да ми на овим просторима, сплетом низа историјских, 
геополитичких и разноразних околности, тога нисмо 
довољно свесни. Олако заборављамо највредније момент 

сопствене прошлости, али и највредније људе, који су на 
овај или онај начин, задужили нацију. Преко ноћи одлажемо 
у запећак прошлост и уметничке вредности које су дале 
снажан печат једном времену и афирмисале национални и 
културни идентитет – упозорила је Гордана Лазић Велован, 
власница „Галеријане“, и додала: 

- Како бисмо се мало отргли од праксе заборава и духовне 
летаргије, „Галеријана” је отворила врата свог скромног 
простора уметницима који у фигурацији траже изазов, у 
част Паје Јовановића и уз уважавање савремених уметника 
чије слике буде емоције, позивају на промишљање и делују 
инспиративно, па и лековито. 

Своје радове у „Галеријани“ ће изложити: Василије Васа 
Доловачки, Владимир Дуњић, Душан Ђукарић, Небојша 
Ђурановић, Зоран Круљ, Михаил Миле Кулачић, Драган 
Мартиновић, Милан Милетић, Предраг Пеђа Милошевић, 
Снежана Петровић, Слободан Сотиров, Јованка Станојевић, 
Томислав Сухецки и Радован Мића Трнавац. 

Т.С. 

Удружење писаца Глас корена из Ниша, већ 28. 
годину заредом, расписује  Међународни песнички 
конкурс Синђелићеве Чегарске ватре. На тај узвишени 
начин негују песмодарје бесмртном војводи Синђелићу 
и његовим храбрим Ресавцима. Увек будно перо поета 
са свих географских ширина и дужина (песме су ове 
године стигле и из Јапана, са Флориде, из Канаде, 
Норвешке, Швајцарске...), обесмрћује подвиг Чегар 
Небесника.

Прилику да представе свој град и своју поезију имале 
су и песникиње Вршачког књижевног клуба Мира 
Ракановић, Божица Михај и Нађа Бранков.

Парастос на Ћеле кули и Литургију на Чегру служио је 
Њ. П. Е. нишки Господин Арсеније са свештенством своје 
епархије. Свечаност је украсио и Нишки гарнизон, који 
је отпевао химну. Венце су приложили и представници 
Владе Србије.

Песници држе свој несвакидашњи историјски час 
код спомен-комплекса где узносе,  на месту страшном 
и светом, своје стиходарје. 209 година је прохујало од 
Чегарског боја , али он сваког 31. маја ,захваљујући 
магији стиха, оживљава изнова. Наоружани пером, 
посленици културе негују доброту, слободу, љубав!

Неописив је осећај стајања и постојања на Чегарском 
брду.Осећање поноса што си причасник једног великог 
националног бола, страдалништва, али и херојства и 
храбрости.

Стиходарје и промоција зборника су се наставили у 
Нишу( просторијама “Гласа корена”)

Свако од нас разгорео је своју искру и принео је 
неугасивом пламу Синђелићевих егарских ватри!

Н.Б.

НА ТРАДИЦИОНАЛНОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ ПЕСНИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ У НИШУ

ВРШАЧКЕ ПЕСНИКИЊЕ СЕ ПРЕДСТАВИЛЕ НА КОНКУРСУ 

Поводом пете доделе награде 
„Бранко Радунковић - Воља чини 
чуда“ приређена је Свечана 
академија у Народном позоришту 
„Стерија“. Подстакнути малим 
јубилејом организатори су ове 
године доделили пет признања. 

Награде су добили: Александар 
Гајшек, уредник и водитељ 
телевизијске емисије „Агапе“, Игор 
Рашула, председник Хуманитарне 
организације „Срби за Србе“, Милан 
Богојевић, аутор књиге „Милунка 
Савић – ордење и ожиљци“, Дарко 
Николић, аутор књиге „Гвоздени 
пук“ и протојереј-ставрофор 
Кристо Алексић, старешина Храма 
Васкрсења Господњег у Новој 
Пазови. 

Специјални гости свечаности 

били су чланови Црквено-
градског хора „Света три јерарха“ 
из Алибунара. У програму 
су учествовали и претходни 
добитници ове награде: Студио 
савремене игре „Оља“, Марина 
Клиска и хор „Распевани 
професори“, Лазар Ришар, 
маратонац из Сомбора, Драган 
Виторовић, оснивач и председник 
удружења параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
и Александра Нинковић Ташић, 
оснивач и председник Образовно-
истраживачког друштва „Михајло 
Пупин“. Прошлогодишњи 
добитници признања: Арно Гујон, 
оснивач и председник Хуманитарне 
организације „Солидарност за 
Косово“, Радош Бајић, глумац, 

сценариста и редитељ, и Маја 
Ковачевић, мајка једанаесторо 
деце, власник издавачке куће „Глас 
Србије“ и оснивач и председник 
удружења „Књегиња Персида 
Карађорђевић“, присутнима су се 
обратили путем видео порука, јер 
из оправданих разлога нису били у 
могућности да присуствују свечаној 
академији. 

- Предивни људи препуни 
позитивне енергије окупили су се 
на једном месту. Њихове животне 
приче и искуства „напунили су 
батерије“ присутних, и то за целу 
годину. Било је песме и игре, 
среће и радости. Тешко је речима 
описати... То треба доживети – 
поручили су Драгољуб Влаховић и 
Зоран Вучетић из „Мале школе“. 

НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ У НП „СТЕРИЈА“ 

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ 
„БРАНКО РАДУНКОВИЋ – ВОЉА ЧИНИ 
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Славко Секулић, 
рођени Вршчанин 
који већ годинама 

живи у Новом Саду, бави се 
осликавањем мотоцикала 
и разних других предмета 
техником „ербраш“. У 
круговима љубитеља 
мотора и осликавања 
ваздушним пиштољем, 
познат је као Airsekus, док 
га други део јавности зна 
као спортисту, мајстора 
борилачких вештина. Са 
ваздушним пиштољем 
Секулић се упознао 
почетком деведесетих 
година, и према сопственом 
сведочењу, заљубио се 
на први поглед. Данас 
је иза њега велики број 
завршених радова, а иза 
хиперреалистичних слика су 
дани и ноћи напорног рада. 

Шта подразумева техника 
„ербраш“ (air brush)? 

- У питању је осликавање ваздушним 
пиштољем. Постоји неколико врста 
ваздушних пиштоља, у зависности од 
намене, пошто је „ербраш“ техника 

широко заступљена, у уметности, 
сликарству и индустрији. За рад је 
неопходан пиштољ и компресор, то 
јест извор притиска ваздуха. Постоје 
посебни бешумни компресори 
са мањим капацитетима, јер рад 

понекад траје јако дуго, па би бука у 
великој мери отежавала посао. Радим 
искључиво са ауто репаратурним 
бојама које се изузетно брзо суше и 
лако се перу. Постижу се изузетно 
танки наноси, што се тиче саме 
дебљине то су микронски слојеви, а 
што се тиче ширине линија минимум 
који може да се извуче из слободне 
руке је отприлике 0,3 милиметара, у 
зависности од отвора дизне пиштоља. 

Како сте и када почели да се 
бавите овом техником? 

- Упознао сам се са „ербрашом“ 
раних деведесетих, захваљујући 
другару из Вршца Александру 
Јованчићу. Он је јако лепо цртао, а ја 
сам већ у то време помало почињао 
да се бавим фарбањем. Овде је 
била инфлација, није био никаквог 
извора за набавку потребне опреме, 
а ја сам кренуо у потеру. Имао сам 
неке стране часописе који су се 
бавили аутомобилизмом и ту сам 
пронашао адресе неких људи који 
су се тиме бавили у Европи. Опет 

захваљујући једном комшији, послао 
сам на стотине циркуларних писама 
на немачком језику и почели су да 
стижу одговори. Уз све те одговоре, 
неко је успео и да ми у већој коверти 
пошаље понеки шаблон, флајер или 
неку додатну информацију, како 
бих ја могао да дођем до било чега 
опипљивог и кренем да радим. Отац 
ми је направио први мали компресор 
од старог замрзивача, а 1991. године 

сам отишао у Београд и купио први 
ваздушни пиштољ. Нисам ни знао шта 
сам купио, а испоставило се да је то 
био врхунски јапански Јавата (Iwata) 
пиштољ. Био сам потпуно неук у том 
тренутку, али сам вежбао и радио. 

Како сте даље напредовали? 
- 1996. успео сам да договорим 

прво излагање на сајму аутомобила 
у Београду. Отишао сам потпуно 
ненајављен месец дана пре сајма код 
директора и договорио излагање. Тих 
месец дана радио сам дан и ноћ, а 
када сам дан, два пре отварања сајма 
донео радове у Београд, испоставило 

ИНТЕРВЈУ

СЛАВКО СЕКУЛИЋ , УМЕТНИК И МАЈСТОР БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА

УМЕТНОСТ ОСЛИКАВАЊА ВАЗДУШНИМ ПИШТОЉЕМ 



ПЕТАК • 8.  јун  2018. ВРШАЧКА КУЛА 77ИНТЕРВЈУ

се да ме не чека никакав предвиђен 
простор. Сам сам повадио и поређао 
све што сам донео, а онда позвао 
директора Салона аутомобила који 
ми је, одушевљен, одмах доделио 
простор. Те године је била једна од 
највећих посећености на сајму. Тако 
је кренуло, мало по мало. Било је 
успона и падова, било је периода кад 
и по годину дана нисам имао ништа да 
радим. Али од како сам отишао у Нови 
Сад, од пре око осамнаест година, 
кренуло је озбиљније, нарочито у 
последњих неколико година. Овде 
је увек присутан и тај финансијски 
моменат. Ја сам током ових скоро 
тридесет година радио углавном уз 
помоћ штапа и канапа, а када видим 
чиме раде људи у иностранству, 
то не може да се пореди са нашим 
условима. 

Шта све осликавате? 
- Моје уже опредељење је 

осликавање мотоцикала, али радим и 
уметничке слике, мурале, осликавам 
намештај, компјутере, наочаре, 
текстил, мобилне телефоне, макете... 
Постоји могућност осликавања 
скоро свих подлога, ја једино не 

практикујем да радим на стаклу. 
Колико је распрострањена ова 

техника? Ко су ваши корисници? 
- 2004. године се у свету 

обележавало 100 година „ербраша“, 

а овде се у то време за ову технику 
малтене није ни знало. Мотораши 
су углавном упућени. Пријатељи 
из иностранства ми често шаљу 
фотографије онога што се тамо 

ради, да видим шта је у тренду, где 
сам у односу на оно што се ради 
другде, међутим, ја сам још увек на 
неки начин у изолацији, нема пуно 
људи у Србији који се баве овим. 
Најчешћи корисници су власници 
мотоцикала, али било је поруџбина 
и за осликавање намештаја, 
компјутера... Колега и ја смо за 
осликавање кућишта компјутера 
„Back to nature“ на једном светском 
такмичењу освојили прво место. Сви 
ти радови изгледају толико реално 
да су нестварни. Неколико столара 
ме је за овај компјутер питало које 

је дрво коришћено, иако ту нема 
нимало дрвета, то је све осликани 
метал. Када сам 2004. године у Новом 
Саду направио изложбу слика, неки 
посетиоци, фотографи, питали су 
како је могуће да је постигнута 
толика резолуција, мислећи да је у 
питању фотографија. Људи често не 
верују да је то ручно рађено, мисле 
да је превара. 

Дуго се бавите борилачким 
вештинама. Шта сматрате својим 
највећим успехом? 

- У спорту сам од 1974. године. Био 
сам кандидат за џудо репрезентацију 
Југославије 1986. године. Имам 
међународних резултата, а пре 
неколико месеци сам и званично 
ушао у Кућу славних у Србији. Држим 
„Strong combat jitsu“ клуб у Новом 
Саду, бавим се обуком грађанства 
из самоодбране и обуком радника 
обезбеђења. Такође, веома сам 
поносан што сам успео да за три 
године од свог сина направим 
светског првака 2012. године. Са 
бициклизма је прешао на борилачке 
вештине и након три године је на 
Светском првенству у Сплиту узео 
титулу светског првака у спортској 
џиуџици. 

Опробали сте се и на филму. 
Учествовали сте у филму „Точкови 
терора“ (Wheels of Terror) који је 
1987. сниман у Вршцу? 

- То је било јако лепо искуство, пре 
свега јер је било ненајављено. Позвао 
ме је човек који је радио у Позоришту, 

јер је знао да тренирам. Ја сам био 
поучен неким лошим искуствима са 
снимања филма „Сплав Медузе“, па 
сам био мало скептичан. Међутим, 
ипак сам отишао и учествовао. 
Снимање је трајало око месец 
дана. Учествовало је нас петнаестак 
другара, урадили смо посао, а успут 
смо се добро забављали. Сећам се 
да сам чак и давао инструкције за 
једну сцену филмске туче... Било је 
напорно, али ми је остала баш лепа 
успомена. 

Т.С. 
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Ваш последњи роман 
„Пацијент“ бави се 
питањима идентитета и 
подвајања личности. Шта 
је у приступу овој теми био 
највећи изазов за вас као 
аутора? 

- У библијским 
текстовима су 
описани ратови 
синова светла 
и таме, добра 
и зла, ноћи и 
дана, а то знање 
је проистекло 
из природе 
човека у коме 
живи једна 
али подељена 
л и ч н о с т : 
дневна околини 
видљива и 
препознатљива и она ноћна, 
скривена, недодирљива. 
Само понеко, његово 
Дневно Ја, сањајући или 

терапијом уз помоћ лекара 
успе да уђе у свет Другог Ја, 
у свет чудан, нестваран, у 
коме другују живи и мртви, 
стварно и нестварно, будуће, 
садашње и прошло. Понекад, 
ретко, то мрачно Друго Ја 

из неког разлога 
изађе на светло 
овога што зовемо 
прави живот и 
људи тек тада 
могу да упознају 
д о м и н а н т н у 
личност те особе. И 
кумрански записи 
бележе питање, 
као и ја у роману, 
да ли је свет таме 
у нама стварнији, 
п о с т о ј а н и ј и , 
истинитији од 

овога у коме живимо и 
који непрестано гледамо, 
миришемо, додирујемо. 

Једна од централних тема 

романа је дисфункционална 
породица? 

- Данас није тешко описати 
такве породице пошто смо 
постали друштво где све 
функционише накарадно па 
ће нове генерације, што је 
трагично, негативно у друштву 
сматрати за нормално, једино 
могуће, можда чак и добро. 
Тако ће бити, ако већ није, и 
са породицом као основним 
елементом друштва (код мене 
у роману се то већ десило) 
да сваки облик насиља, 
нетолеранције и недостатка 
емпатије и за најближе око 
себе постаје природно, а то 
је поражавајуће. Појединци 
који се у то не уклапају бивају 
одбачени и спас налазе 
у ћутању, у оном другом, 
паралелном свету у себи. 

Радња романа смештена 
је у ковинску душевну 
болницу, а вашем јунаку 
постављена је дијагноза 
дисоцијалног поремећаја 
личности. Како је текао 
процес изградње овог лика 
и по чему је специфичан 
начин градње оваквог 
књижевног јунака? 

- У роману има делова који 
су аутобиографски (боловао 
сам од ноћних гушења), 
углавном делови о поступку 
уласка у подсвест и страху 
који се јавља током боравка у 
том свету без граница, у коме 
су се ниоткуда појављивали 
предмети, људи, познато 
и непознато, а уз стално 
знање да сте у свету коме 
не припадате и у коме сте 
уљез. Оно што 
сам у том, скоро 
к о н с т а н т н о м , 
мраку сазнавао 
о себи (Васа 
Шоп у роману), 
оном Дневном 
Себи, је било 
застрашујуће и 
дешавало ми се да 
сам само уз помоћ 
лекарке (као и 
Васа Шоп у роману) успевао 
да се пробудим и вратим у 
оно што зовемо „овај свет 
око нас“. Радња романа је у 
сталном временском кретању 
напред назад на шта је Игор 
Маројевић, као и на још доста 
тога у тексту, имао примедбе, 
а које нисам прихватио и 
због чега је он одустао да се 
потпише као уредник књиге. 
Васа Шоп и Ика Дудић су 
личности које живе са вама 
или близу вас али ја их лично 
нисам упознао. 

Ваш јунак у једном 
тренутку каже: „Не могу да 
издржим узалудност речи 
и поступака“. Је ли ћутање 
заиста суштина болести, 
како то види ваш јунак? 

- Човек ућути када има 
много тога да каже, али нема 
ко да га саслуша или они 
којима би се човек обратио 
нису вредни његових речи. 

Тада, тај неко, 
поверује да је 
ћутање спас, лек, 
склониште, не 
схватајући да је 
то клопка из које 
је једини излаз 
одлазак у мрак 
подсвести, у свет 
свога Другог Ја. 

„ П а ц и ј е н т “ 
је ваш четврти 

роман. Има ли икаквих 
сличности између овог и 
ваших претходних романа? 

- Нема. Главна област 
мог интересовања је рат. 
О сировом проклетству 
рата, о злу које 
доноси човеку, 
п о р о д и ц а м а , 
генерацијама и 
народима сам 
желео да напишем 
у роману „Чувари 
тајне Обреновића“ 
али током рада на 
већ завршеном 
тексту додавао 
сам делове са 
н е п о з н а т и м 
д о к у м е н т и м а 
о потомцима 
Александра и Драге 
Обреновић па је на крају 
настао роман у коме је рат 
само позадина, сценографија. 

Пишете ли тренутно 
нешто? Шта ваша публика 
може сада да очекује? 

- Имао сам 21 или 22 године 
када сам написао роман, 
исповест немачког официра 
који је осуђен на смрт и чека 
егзекуцију због почињених 
злочина којима је руководио 
или их сам починио у Србији 
током Другог светског рата. 
Покушавам да текст дорадим 
и учиним разумљивим 
читаоцима, али не иде лако 
пошто је роман мрачан, 
монолог злочинца коме је 
убити, спалити, уништити 
само дневна рутина 

извршења нечије 
наредбе. Радим 
и на тексту о 
п о в л а ч е њ у 
и уништењу 
највећег дела 
ЈВуО од Саве до 
Сутјеске и Дрине 
маја 1945. године 
(игра судбине - 
највећи број од 
свих погинулих 
у тих десетак 
дана је страдао 
на подручју 

Тјентишта, где је погинуло 
3.500 партизана 1943. године). 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: БРАНКО ЧАНКОВИЋ

„ЋУТАЊЕ ЈЕ КЛОПКА КОЈА ВОДИ У МРАК ПОДСВЕСТИ“
Четврти роман Бранка Чанковића 

„Пацијент“ (Лагуна, 2017) доноси причу о два 
света: дневном, опипљивом и ноћном, мрачном 
свету и двема странама сваке личности које 
у тим световима живе. У душевној болници 
у Ковину насловни лик Чанковићевог романа 
више није сигуран ко је – свештеник Васа Шоп 
или новинар Ика Дудић, а када уз помоћ лекара 
крене на пут кроз сопствена сећања, наићи ће 
на неочекивани терет прошлости. 

Бранко Чанковић је рођен у Вараждину 1951. 
године, а од 1963. живи у Београду. Написао је 
романе „Рестлови“, „20 сати“ и „Чувари тајне 
Обреновића“.  

„Поставља се 
питање да ли 
је свет таме у 

нама стварнији, 
постојанији, 

истинитији од овога 
у коме живимо и 
који непрестано 

гледамо, 
миришемо, 

додирујемо“ 

„Човек ућути када 
има много тога да 
каже, али нема ко 
да га саслуша или 
они којима би се 

човек обратио нису 
вредни његових 

речи“ 

„Постали смо 
друштво где све 
функционише 

накарадно па ће 
нове генерације, 
што је трагично, 

негативно у 
друштву сматрати 

за нормално, једино 
могуће, можда чак 

и добро“ 
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Трећи фестивал „ЦирКулирање“ у 
Вршцу одржаће се од 8. до 10. јуна. 
Програм који подразумева културна 
и спортска, а пре свега хуманитарна 
дешавања, реализоваће се на 
неколико локација, у граду и на 
Вршачком брегу. 

„Циркулирање“ ове године 
у сарадњи са организацијом 
„НУРДОР“, која већ две године 
спроводи кампању „И ја се 
борим“ која има за циљ већу 
видљивост проблема малигних 
обољења код деце и постизање 
већег сензибилитета друштвене 
заједнице за ово питање, организује 
акцију „Хуманитарна кафа“. Тако ће 
сав новац прикупљен од продаје 
кафе 8. јуна у вршачким кафићима 
који су се придружили акцији, бити 
усмерен за помоћ деци оболелој 
од рака. Акцији се прикључио и 
Паркинг сервис, који ће такође 
донирати сва средства прикупљена 
у петак 8. јуна. 

У Вршцу ће овог викенда бити 
организована и ликовна колонија, 
мачевалачки перформанс „Пламени 
витезови“, концерт у Католичкој 
цркви, као и трибина „Млади хероји“. 
Детаљан програм и сатница фестивала 
могу се видети на фејсбук страници 
„ЦирКулирања“. 

„ЦирКулирање“  је фестивал који 
промовише регион и градове Баната 
и њихова културолошка обележја као 
синтезу прошлости и њихове актуелности 
у нашем времену. Фестивал је одржан 
први пут 2016. године, а са обзиром 
на посећеност, заинтересованост и 
задовољство учесника и конзумената 
културе, проширио је програм на три 
дана у 2017. години. Фестивал се у 
2017. години проширио на 5 градова 
Баната и на још две целине, а то су: 
Зимско и Пролећно Циркулирање, а 
у циљу заокруживања и унапређења 
туристичке поднуде градова Баната 
према својим суграђанима, али и 
туристима и посетиоцима. 

ТРЕЋЕ „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ ОВОГ ВИКЕНДА У ВРШЦУ 

„ХУМАНИТАРНА КАФА“ У 
ВРШАЧКИМ КАФИЋИМА 

Додела награда за најуспешније 
школе у спровођењу Покрајинског 
програма “За зеленије и чистије 
школе у Војводини” одржана је 
31. маја у згради Покрајинске 
владе у Новом Саду. Један од 
овогодишњих добитника је и 
Хемијско-медицинска школа из 
Вршца. 

Покрајински програм “За 
зеленије и чистије школе у 
Војводини” спроводи се већ 
девет година, а у програму 
учествују предшколске установе, 
основне и средње школе са 
територије АП Војводине. 
Програм спроводе у сарадњи 
Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне 
заједнице, Покрајински 
секретаријат за урбанизам 
и заштиту животне средине, 
Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и 
саобраћај као и РЕЦАН – фонд за 
повраћај и рециклажу лименки 
и Покрет горана Војводине. Од 
школске 2017/2018. придружио 
се Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију 
и равноправност полова. 

Награђеним школама 
обратили су се потпредседник 
Покрајинске владе и покрајински 
секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – 
националне заједнице Михаљ 
Њилаш, покрајински секретар 
за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај Ненад Грбић, 
подсекретар Покрајинског 
секретаријата за урбанизам 
и заштиту животне средине 
Бранкица Табак, заменица 
покрајинског секретара за 
социјалну политику, демографију 
и равноправност полова др 
Милка Будаков, председник 
Покрета горана Алекса Јефтић, а у 
име РЕЦАН-фонда говорио је Лука 
Пропржен. 

Потпредседник Покрајинске 
владе и покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне 
заједнице Михаљ Њилаш је уз 
честитке награђенима, навео 
да се у овогодишњи програм, 
који се реализује већ девету 
годину, и који је све успешнији, 
укључило 104 васпитно-
образовне установе, од којих је 68 
успешно реализовало планиране 

активности. Најуспешнијих 27 
предшколских установа, основних 
и средњих школа (укључујући и 
музичке и специјалне), награђени 
су излетима за преко 600 

ученика, док ће за наставнике 
бити организовани семинари 
из области заштите животне 
средине. 

У категорији средњих 
школа награђене су Хемијско-
прехрамбена средња школа из  

Чоке и Хемијско-медицинска 
школа из Вршца. Такође су 
награде добиле школе ШШ 
„Бранко Радичевић“ Рума, Школе 
за ученике са сметњама у развоју 

ШОСО „Вук Караџић“ Сомбор, 
ШОСО „Милан Петровић“ Нови 
Сад, ШОСО „6. Октобар“ Кикинда и 
„Херој Пинки“ Бачка Паланка. 

Хемијско-медицинска школа 
трећу годину за редом учествује 
и успешно спроводи Покрајински 

програм “За зеленије и чистије 
школе у Војводини”. Ово је други 
пут да је школа нагрђена за 
спровођење програма. Такође се 
у школи спроводи и Међународни 
програм Еко-школе. 

Награду су примиле 
директорка Хемијско-медицинске 
школе Снежана Илић и 
професорка Јасмина Николић, 
координатор за спровођење 
програма у школи, а награду је 
уручио покрајински секретар за 
енергетику, грађевинарство и 
саобраћај Ненад Грбић. 

-Захваљујемо се професорима, 
ученицима и родитељима који су 
помогли да се програм успешно 
реализује. Такође спровођење 
програма је било успешније и 
обухватније у сарадњи са другим 
институцијама, организацијама 
и друштвима, захваљујемо 
Граду Вршцу на подршци и 
укључивању у акције заштите 
животне средине, Милошу 
Васићу, члану Градског већа 
задуженом за заштиту животне 
средине, Вељку Стојановићу, 
члану Градског већа задуженом 
за образовање, школама у Вршцу, 
Културном центру из Вршца, 
Јавном комуналном предузећу 
“Други октобар” и еколошким 
невладиним организацијама из 
Вршца – изјавили су из Хемијско-
медицинске школе. 

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ У ПРОЈЕКТУ „ЗА ЗЕЛЕНИЈЕ И ЧИСТИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ 

ПРИЗНАЊЕ ЗА ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ 

 Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих испита биће 
благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

У Градској библиотеци је у понедељак 
4. јуна приређена свечаност поводом 
завршетка још једне „Мале школе немачког 
језика“. Ученицима који су успешно 
савладали предвиђено градиво овом 
приликом су подељене дипломе. 

Наставу у Градској библиотеци похађало 
је тридесетак основаца, ученика четвртог 
разреда, као вид припреме за градиво које 
их очекује у наредној школској години. 
„Мала школа немачког језика“ представља 
бесплатан курс и успешно се одржава 
већ седам година, а Градска библиотека и 
професор Тамаш Фодор нову генерацију 
полазника примиће већ на јесен. 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У БИБЛИОТЕЦИ 

ПОЛАЗНИЦИМА УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ 

У Градској библиотеци је 
прошлог уторка одржано 
предавање „Разговор о 
Црњанском“. О лику и 
делу Милоша Црњанског 
говорили су редитељ 
Бошко Милосављевић и 
Мило Ломпар, историчар 
књижевности, филозоф, 
професор и председник 
Задужбине Милоша 
Црњанског. 

- Мислим да је Црњански 
као писац већи од културе у 
којој постоји. По неком лошем 
распореду, ми се као култура 
нисмо стандардима примицали 
својим врховима, него смо 
гледали да врхове мало свучемо 
на стандарде – рекао је Ломпар, 
истакавши да је читав стицај 
друштвених, књижевних и начела 
културе, условио вишедеценијску 
неправедну мању опажљивост 
дела Милоша Црњанског. 

- Црњански је био 
емигрант после 1945. године, 
у озбиљном сукобу са 
комунистичком идеологијом 
још од пре Другог светског 
рата, и политичка паска над 
њим је трајала јако дуго. 
Његови лични и политички 
непријатељи су били на 
власти до 1990. године, а то је 
условило рецепцију његовог 

дела. Све је то утицало на 
његову књижевну судбину. 
Други аспект је питање 
његове уметности. Црњански 
спада у велике уметнике који 
тематизују маргину људског 
доживљаја и културе, а то 
никада не може да буде 
превише опажано. Он је писац 
специфичног сензибилитета, 
особене лиричности, окрета 

који је необичан у језику. 
Црњански одступа од 
стандардне синтаксе српског 
језика, његова употреба 
запете је јединствена у 
српском језику, његов 
доживљај света је необичан. 
Таква врста уметника, и кад 
има признање, у извесном 
смислу тражи напор – додао је 
Ломпар. 

Филмски редитељ 
Бошко Милосављевић 
чија су три документарна 
филма посвећена Милошу 
Црњанском, истакао је да 
Црњански представља 
непоновљиву појаву у 
књижевности, јединствену и 
неупоредиву. 

Т.С. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАН „РАЗГОВОР О ЦРЊАНСКОМ“ 

МИЛО ЛОМПАР: „ПИСАЦ ВЕЋИ ОД СВОЈЕ КУЛТУРЕ“ 

Поводом обележавања јубилеја, 
170 година од одржавања Мајске 
скупштине, у Градском музеју је прошле 
среде одржан јавни историјски 
час. Предавање о скупштини на 
којој је 1848. године у Сремским 
Карловцима упућен захтев Бечу за 
српску аутономију и донета одлука 
да се прогласи Српска Војводина, за 
ученике Хемијско-медицинске школе 
и Школског центра „Никола Тесла“ 
одржала је Ивана Ранимиров, кустос 
историчар. 

- Значајно је да деца схвате да Мајска 
скупштина није одржана пре 500, већ 
пре само 170 година, када је Србима 
који су живели у оквиру Хабзбуршке 

монархије било ускраћено основно 
право на писмо, језик и веру, као и 
право на образовање. Надам се да смо 
данас бар мало утицали на своју младу 
публику и да ће им све личности које 
смо данас споменули у будућности 
бити морална инспирација – рекла је 
Ивана Ранимиров. 

У години важних јубилеја у Музеју 
се припрема још сличних предавања, 
али и изложби. Кустоскиња Градског 
музеја истиче да је сарадња са 
основним и средњим школама од 
изузетног значаја за ову институцију 
јер деца представљају најзначајнију 
музејску публику. 

Т.С. 

ИСТОРИЈСКИ ЧАС У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ  

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ ОДРЖАВАЊА МАЈСКЕ СКУПШТИНЕ 
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„СЕЛФ ПОРТРЕТ“ ДОРУ БОСИОКА 
Крајем маја у великој галерија Културног 

центра отворена је изложба „Селф портрет“ 
(Self portrait) уметника Дору Босиока. Дору 
Босиок рођен је у Николинцима. Дипломирао на 
графичком одсеку Академије лепих уметности 
у Букурешту 1973. године. Постдипломску 
специјализацију, као стипендиста француске 
владе, користи за боравак у Паризу 1982-83. 
године. Члан је УПИДИВ-а од 1978, а 1985. 

изабран је за председника Савеза удружења 
ликовних уметника примењених уметности 
и дизајнера Југославије (до 1988. године.) Од 
1998. потпредседник је Арт директор клуба 
Србије. Стално је запослен у ВТШ-у у Новом 
Саду где и живи бавећи се дизајном, графиком, 
цртежом, колажом, илустрацијом и опремом 
књиге. 

Босиок је аутор више десетина самосталних 

изложби, од чега је неколико приређено и у 
Вршцу. Учествовао на преко сто колективних 
изложби у земљи и иностранству, излагао је 
у Букурешту, Клужу, Монтреалу, Влоцлавеку, 
Паризу, Галацију, Братислави... добитник 
је бројних признања из области графике и 
дизајна. 

У овом броју „Куле“ представљамо вам 
мали део богатог опуса Дору Босиока. 
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„СЕЛФ ПОРТРЕТ“ ДОРУ БОСИОКА 
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MAGYAR TÜKÖR
NAGYBECSKEREK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZÉSÉBEN AZ EURÓPA NAPJA ALKALMÁBÓL  

Európa kicsiben Nagybecskerek 
főterén hetedik alkalommal
A közelmúltban hetedik al-

kalommal került sor az Eu-
rópai falu elnevezésű ese-

mény megrendezésére, melyen 
Nagybecskerek Város általános 
iskolás diákjai az Európai Unió 
tagállamait mutatták be. 

A rendezvény fő célja meg-
ismertetni és bemutatni más 

népek hagyományait, szoká-
sait és kultúráit a gyerekek-
kel. A muzslyai Szervó Mi-
hály Általános Iskola tanulói 
az idén Lettországot, az er-
zsébetlaki Testvériség-egy-
ség Általános Iskola diákjai 
Németországot, a nagybecs-
kereki Sonja Marinković Ál-

talános Iskola tanulói pedig 
Szlovéniát mutatták be. 

A tanárok és a szülők segít-
ségével már hónapokkal ez-
előtt hozzáláttak az említett 
országok történelmének, föld-
rajzának és egyéb területének 
alapos megismerésére. 

Szorgalmas munkájuknak 

köszönhetően a nemrégiben 
megrendezendő eseményen 
a nagyszámú közönség – a töb-
bi közt – megtekinthette a lett, 
német és szlovén népviselet-
be öltözött lányokat és fiúkat, 
akik mosolyogva kínálgatták a 
hagyományos sós és édes sü-
teményeket. 

TARTS KORMÁNYT, MUZSIKUS

Lakodalmas találkozót 
tartottak Muzslán
A muzslyai RÉMUSZ - Ha-

gyományápolók Egye-
sületének szervezésében 
az elmúlt hétvégén tizen-
harmadik alkalommal ke-
rült sor a Muzslyai lakoda-
lom  elnevezésű rendez-
vényre, továbbá a hagyo-
mányos vőfélyek és koszo-
rúslányok találkozójára, 
valamint menyasszony-és 
menyecskeruha-bemuta-
tóra is.

A rendezvény a Muzslai 
Petőfi Sándor MME kerthe-
lyiségében és nyári színpa-

dán szervezett lakodalmi 
disznópaprikás-főző ver-
sennyel kezdődött, mely-
re az idén tíz csapat neve-
zett be. Míg a bográcsok-
ban rotyogtak az ízletes 
étkek, addig a koszorúslá-
nyok és a vőfélyek alkalmi 
mondókákkal hívogatták a 
jelenlevőket az esti Lako-
dalmi bálba. A zsűri érté-
kelése szerint a legízlete-
sebb paprikást a muzslyai 
Önkéntes Tűzoltó Testület 
csapata készítette el, a má-
sodik helyre a tordai Kónya 
család ízletes főztje került, 
míg a harmadik helyet az er-
zsébetlakiak érdemelték ki. 
A zsűri két különdíját a leg-
fiatalabb versenyző, a mu-
zslyai Budai Benedik és a 
gyöngyösi Ruszin Önkor-
mányzat csapata kapta.

A legfinomabb lakodal-
mi édes-és sós süteményt 
Hallai Magdolna,Tadejin 
Margit, Latinkić Mária,Tóth 

Zsuzsanna, Csordás Juliska 
és Maron Marika készítet-
te, míg a legízletesebb házi 
pálinkáért járó díjat Magyar 
Mária, Kádár Tibor és Kónya 
János kapta.

A szervezők ünnepi mű-
sorral is készültek, melyben 
néptánccal és népdalokkal 
fellépett a helybeli művelő-
dési egyesület Harmatcsöpp 
és Százszorszép néptánccso-
portja, a vegyes kórus, a fel-
nőtt és a Kisbanda citeraze-
nekar, valamint a hagyomá-
nyápolók zenekara is.

Az esemény fénypont-
ja a vőfélyek és koszorúslá-
nyok találkozója volt. A fi-
atalok a hagyományápolók 
zenekarának kíséretében 
alkalmi szavalatokkal kö-
szöntötték a násznagyékat, 
mely után a település főut-
cáján végigvonulva elindul-
tak a Muzslai Petőfi Sándor 
MME nagytermében meg-
rendezendő hajnalig tartó 
mulatságra, mely előtt Ka-
lapis Sztoján atya megáldot-
ta őket.

Az idei rendezvényt a 
Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt., a Magyar Nemzeti Ta-
nács (MNT), Nagybecske-
rek Városa, a Fókusz Klasz-
ter - Családi Gazdálkodók 
Egyesülete, Muzslya helyi 
közösség tanácsa, a Császár-
kert Kft, a Mlekoprodukt, 
a TINA – Menyasszonyru-
ha-szalon és Damjánovity 
Otília támogatta.

 BORBÉLY TIVADAR  

AZ ART KLUB SZERVEZÉSÉBEN
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ A PETŐFIBEN

 »Lakodalmi nászmenet

 »A díjazott versenyzők
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„
A tanárok és a szülők 
segítségével már 
hónapokkal ezelőtt 
hozzáláttak az 
említett országok 
történelmének, 
földrajzának és egyéb 
területének alapos 
megismerésére

A HÁLÓ BOGOZÓINAK TALÁLKOZÓJA A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÉS A BETHLEN GÁBOR ALAP TÁMOGATÁSÁVAL

Gyermekzsivajtól volt hangos a hétvégén Nezsény  
2018. május 19-én szervez-

ték meg a helyi bogozók 
Nezsényben, ahol nagy szór-
ványban él a magyarság, a kö-
zép-bánáti Háló-találkozót, 
immár hatodik alkalommal. 
A találkozó a Nemzeti Együtt-
működési Alap és a Bethlen 
Gábor Alap ZRT. támogatásá-
val valósult meg.

A találkozó témája: „A csa-
lád Isten tervében” volt. Előadó-
ként ft. Masa Tamás nagybecs-

kereki segédlelkészt kérték meg 
a szervezők. Nagy örömünkre 59 
résztvevő jött el Nezsényből, és 
Bánát és Bácska további nyolc 
helységéből. Köztük 18 gyermek 
és fiatal volt. Házigazdáink nagy 
szeretettel fogadtak minket. A 
találkozó ideje alatt külön gyer-
mekfoglalkozást biztosítottak 
a szervezők. Volt íjászat, foci és 
sok-sok nevetés. Masa Tamás 
atya lelkes bevezető előadását a 
családról, mint Isten megálmo-

dott szeretetközösségéről akár 
estig is hallgattuk volna. Ezu-
tán a gyermekek alkalmi mű-
sorral, Anyák napi énekekkel, 
szavalatokkal és játékokkal ör-
vendeztettek meg bennünket. 
Az elmaradhatatlan kiscsopor-
tos beszélgetésekben megosz-
tottuk egymással a családunk-
kal kapcsolatos élettapasztalata-
inkat, majd imába foglaltuk örö-
meinket és bánatainkat.

A bőséges finom ebéd után 
végigsétáltunk a főutcán, egy-
mással beszélgetve és ismer-
kedve a helybeliekkel. Délután 
hálaadó szentmisével köszön-
tük meg az Úrnak a szép és tar-
talmas együttlétet, amelyet 
ft. Fehér Rolandplébániai kor-
mányzó mutatott be. Szentbe-
szédében személyes küldetés-
re buzdított, hogy vigyük el az 
evangéliumi örömhírt, mint 
Krisztus munkatársai, csalá-
dunkba, szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkbe. Késő délután lel-
kileg feltöltődve, szívélyes bú-
csút vettünk házigazdáinktól.

HALMAI ÁGNES

„
A találkozó témája: „A 
család Isten tervében” 
volt. Előadóként 
ft. Masa Tamás 
nagybecskereki 
segédlelkészt kérték 
meg a szervezők

 »Nagybecskerek: Szlovénia

 »Pereceket is kínáltak  »Muzslya: Lettország

 »Hétfőm a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 
nagytermében Jelka Stojkov műveiből nyílt kiállítás. A tárlat 
szervezője az Art Klub.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора 
Војводине (ПКВ) протекле 
седмицесвечано је 
доделила признања 
најбољима за достигнути 
квалитет у пружању 
услуга у угоститељско-
туристичкој делатности у 
2017. години у Војводини 
– „Капије успеха“ и 
п л а к е т е . О в о г о д и ш њ и 
лауреати ПКВ, у својим 
категоријама, су „Атеље 
вина Шапат“ из Новог 
Сланкамена, гарни хотел 
„Вила Милорд Рисорт“ 
(„Vila Milord Resort“) из 
Палића, винарија „Винум“ 
из Сремских Карловаца, 
„Мокринхаус“ („Mokrinhou
secoworking&coliving“) из 
Мокрина, ресторани „Кубо“ 
(„Cubo“) и „Зак“ из Новог 
Сада, „Чарда код Браше“ из 
Бегеча, док су добитници 
плакета за квалитет 
услуга у претходној 
години и „Пансион Ана“ 
из Сенте, „Планетер“ 
(„Planetair“) из Новог Сада, 
„Војводинашуме – Турист“ 
из Петроварадина и Етно 
салаш „Исаилови“ из 
Сремске Митровице.

Признања су 
уручили председник 
ПКВ Бошко Вучуревић 

и потпредседник 
Покрајинске владе Ђорђе 
Милићевић. Честитајући 
добитницима, председник 
Вучуревић истакао је да 
Војводина, заједничким 
радом, може постати још 
видљивија на туристичком 
тржишту.

„Иако се војвођански 
туризам значајно 
позиционирао на 

туристичкој мапи на 
домаћем и страном 
тржишту, задатак свих нас 
је да и даље радимо на 
унапређењу постојећих 
и креирању нових 
туристичких производа 
са жељом да постигнемо 

још више и учинимо 
нашу покрајину још 
пожељнијом туристичком 
дестинацијом.Захваљујући 
успешној сарадњи са 
вама, као и сарадњи са 
привредним коморама 
и другим институцијама 
у региону, у протеклих 
годину дана, успели смо  
да организујемо бројне 
активности које доприносе 

унапређењу и развоју 
туризма у Војводини“, 
рекао је Вучуревић.

П о т п р е д с е д н и к 
Милићевић истакао је да 
туризам заузима значајно 
место у економији Србије и 
Војводине, а о томе говори 

и податак да је директни 
приход од туризма прошле 
године био 1,2 милијарде 
евра, док се у 2018. 
очекује 1,4 милијарде 
евра.Значајан допринос 
добрим резултатима у 
туризму даје и Војводина, 
са забележеним растом 
доласка туриста у 2017. 
години од 11,2 одсто, 
односно скоро 500.000 

туриста је посетило нашу  
покрајину и остварило 
1.159.845 ноћења.  Тај 
тренд раста јенастављен 
и у 2018, са забележеним 
растом доласка туриста 
од 14,7 одсто у првом 
кварталу године. 

У име добитника, ПКВ 
се захвалио власник 
„Атељеа вина Шапат“ 
Миодраг Костић што је, 
како каже, препознала 
огроман труд, енергију, 
потенцијале и укупан 
допринос свих награђених 
и почаствованих развоју 
туристичко-угоститељског 
сектора у Војводини.

Испред „Мокринхауса“, 
Иван Бркљачистакао 
је важност признања 
„Капије успеха“, односно, 
како каже, препознавања 
конкретно њиховог 
напора, да у једну руралну 
средину, доведу свет и 
тиме релативизују место 
у којем живе и, како је 
истакао, омогуће бољи 
квалитет живота у том селу. 

Својим присуством 
данашњу свечаност 
увеличали су сарадници 
овогодишњих добитника, 
представници Покрајинске 
владе, Привредне коморе 
Србије, ПКВ, чланови 
органа ПКВ,Туристичке 
организације Војводине, 
Задружног савеза 
Војводине, Природно-
математичког факултета 
Универзитета у Новом 
Саду и многи други.

„КАпије УспехА“ У РУКАмА нАјбољих
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс 

двоипособна стана у Вршцу, 67m2 

и 76m2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги 
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен 
банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 063 
68 40 40 

Продајем кућу у Гудурици, Отона 
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 
ари. Тел. 061/ 217-68-26

Продајем спратну кућу са гаражом 
са плацем 700 m². Тел. 831-631 и 
064/285-862

Продајем кућу у Борачкој улици, 
приземље и два спрата, вода, струја, 
канализација, укљижена, 200 m², плац 
5 ари или мењам за Београд или Нови 
Сад. Тел. 064/038-37-57

Хитно продајем кућу у Избишту са 
комплетном инфраструктуром. Тел. 
064/390-62-76

Продаје се приземна кућа од 120 
m², на плацу од 7 ари са улазом из две  
улице Копаоничке и Цетињске. Тел. 
060/843-51-37 и 069/333-60-30

На продају двособан стан 86 m² 
и два и по ланца земље, удара у 
асфалтни пут Вршац-Влајковац, потез 
Кевериш. Тел. 062/511-751

Продајем пољопривредно 
земљиште КО Уљма потес „Доње 
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа, 76 
ари и 28m², КО Уљма потез „Велика 
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа 
класа, 57 ари и 55m², КО Павлиш потез 
„Белуцае“ пар. бр. 1452, друга класа, 
74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11

Продајем кућу, Скадарска 66. 
Стамбени простор од 140 m², 
помоћне просторије 45 m² у другом 
дворишту, башта, плин, канализација.
Тел. 063/852-33-99

Продајем стан од 46 m² у центру 
Вршца (С. Немање) и издајем 
гарсоњеру опремљену у центру 
града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд 
или Нови Сад спратну кућу сутерен, 
високо приземље и спрат, почетак 
Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, 
укњижено. Тел. 064/897-46-35

Продајем дворишну гарсоњеру на 
Тргу Св. Теодора (поред Комерцијалне 
банке) Тел. 062/582-616

На продају спратна кућа на плацу 
од 700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-
58-62

Продајем стан 43 m² у центру 
Вршца, реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у 
Великом Средишту. Земља се налази 
близу карауле. Тел. 065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у 
центру површине 35 m² (соба, кухиња, 
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/23-
55-436. Продајем једнособан стан 
43m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна 
до друге са плацом. Једна је кућа са 
струјом, водом, подрумом 64 m², плац 
44 ара (око 4.000m²) са воћњаком, 
лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². 
Тел. 064/45-65-919

Купујем стан од 60 до 70 m², 
предност Војнички трг. Тел. 060/020-
11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, 
електрични шпорет, плински решо, 
кухињске елементе, шиваћу машину, 
дечији креветац и дрвени регал. Тел. 
064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. 
Тел. 060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан 
код Игала. Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин 
од центра. Стамбени део 77m², плац 
438 m², комплетна инфраструктура. 
Одмах усељива и за адаптацију. Тел. 
062/157-65-80 звати од 18 до 20 
часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 
ари, ужи центар Вршца, близу поште. 
Тел. 064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. 
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) 
Повољно. Тел. 069/869-60-13

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, 
десна страна погодно за  воће, 
виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-
10 и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са 
помоћним објектима 121m², плин, 
струја, клима, вода, канализација. Тел. 
064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград 
и воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-
12-10 и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 

инфраструктуром шири део центра. 
Може замена или договор. Тел. 
064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у 
Вршцу, приземни са нус просторијама 
и гаражом, укњижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-
806, 064/957-70-76 и 066/570-40-00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати 
на телефоне 013/28-39-237 и 064/451-
24-75

Продајем кућу у ужем центру 
града у Улици Гаврила Принципа. Тел. 
063/308-355 

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“ и радијатор мало 
коришћен. Тел. 064/375-94-59 

Продајем кућу са две стамбене 
целине у Скадарској 42. Паркет, 
парно, клима. Тел. 064/917-47-77

Плац иза планинарског дома 
„Широко било“ погодан за узгој пчела, 
викендицу, воћњак, ширина плаца 10 
метара дужина 108метара. На плацу 
су дрва (липа и багрем), пролази 
струја и вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем једнособан стан од 47 m² 
на Омладинском тргу. Тел. 063/420-
017.

Продајем кућу, почетак Борачке 
улице, три нивоа, 200 m², плац 5 ари, 
градска канализација, вода, гас, 2 
струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 
064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 
5,5х7 м од чврстог материјала, 
подигнута на пашњаку 6. класе у 
површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред 
насеља Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 
064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. 
Може замена или договор. Тел. 
064/280-58-81.

На продају викендица, потез 
Широко било, на плацу од 12 ари под 
воћем, викендица има подкровље. 
Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у 
центру Вршца, Светосавски трг бр.5. 
Тел. 013/2836-508.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом 

центру Вршца, 97m2, на првом спрату 
изнад Рајфајзен банке, Дворска 
3. Нов, подно грејање, гранитна 
керамика, армстронг плоче, клима, 
телефони. Идеалан за агенције, бирое, 
ординације. Контакт 063 68 40 40 

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна, са целом опремом. 
Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 
065/452-33-37 

Издајем једнособан намештен стан 
у центру, има централно грејање, 
интернет, кабловску. Тел. 060/350-30-
60 

Издајем стан у Хемограду, 50 m² 
комплетно намештен! Слободан од 
15. априла. Цена 100€  плус трошкови. 
Тел. 064/823-93-13 

Потребна гарсоњера у Новом 
Саду за две студенткиње. Понуде 
доставити на телефон 064-66 58 849 

или 013- 830 -571 
Издајем двособан намештен стан 

у Београду, у близини Маракане. Тел. 
062/403-127 

Издајем двособан намештен стан у 
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-
127 

Издајем једнособан намештен стан 
запосленој девојци у ул. Југ Богдана. 
Тел. 064/186-52-44 

Издајем намештен, потпуно 
опремљен, трособан стан на одличној 
локацији у Београду (код Сава Центра) 
Тел. 064/246-08-32 

Издајем пословни простор у 
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за 
магацин. Тел. 064/125-53-76 

Намештену и сређену гарсоњеру 
издајемо на дужи период, Омладински 
трг, преко од хале Миленијум. Тел. 
064/304-91-45 и 832-867.

Издаје се једнособан стан на 
Омладинском тргу. Тел. 063/420-017.

Издајем стан у кући, почетак 
Борачке улице, засебан улаз, засебан 
струјомер, озбиљном брачном пару. 
Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.

Издајем намештен стан у Београду, 
у близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.

Потребна жена за негу и помоћ 
у кући тренутно тешко покретној 
особи. Тел. 060- 083-39-39.

Продајем двособни стан 51,5 m² у 
Вршцу, приземни са нус просторијама 
и гаражом, укљижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-
806, 064/957-70-76 и 066/570-40-00

Издајем локал 35 m², Омладински 
трг, иза Педагошке академије, 
повољно, згодно за фризере и 
занатлије. Тел. 064/1704-999.

Издајем гарсоњеру на Војничком 
тргу од 1. јуна, није намештена. Тел. 
064/122-61-29.

Дворишни једнособан стан за 
издавањеможе самица или брачни 
пар. Све је посебно без газде. Тел. 
061/723-93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан 
у Београду (Мирјево), са терасом, 
28м²(кабловска, интернет) звати 
после 17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен 
стан, све је посебно, за брачни пар 
или самицу. Тел. 060/5805-192 или 
805-192.

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Београда. Тел. 013/834-324 и 
063/77-31-585.

Стан за ученике или студенте. Тел. 
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

припреме за пријемне испите. Тел. 
013/2839-461 

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99 

Услужно радим дизајн, припрему 
за штампу, слике по поруџбини. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99 и 063/74-
22-013 

Радила бих по кућама домаће 
послове и помагала старијим 
особама. Тел. 069/62-66-99 – 013/835-
129 

Продајем оргинал Вилерове 
гоблене, патике „дијадора“ бр 42, 
стару машину за шивење „Сингерицу“ 
и гаражна врата 230х195 цм. Тел. 
063/356-776 

Продајем “Самсунг“ колор 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 

1 1 7 2
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”  
У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 2. 
ОКТОБРА 59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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телевизор исправан. Цена 30€. Тел 
065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање цеви, за 
грађевинаре. Тел. 837-631 и 064/280-
58-62 

Продајем балконска врата, дупло 
стакло „Словенијалес“ некоришћена. 
Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62 

Продајем половна, исправна, 
балконска врата“Словенијалес“, 
очувана са дуплим термо стаклом 
и пластичним ролом. Цена 60€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем полован очуван пиштољ 
ЦЗ-762, тетејац, први власник, само 
лицима са дозволом. Цена 100€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем полован очуван пиштољ 
ЦЗ-99,дуга деветка, први власник, 
само лицима са дозволом. Цена 200€. 
Тел. 064/123-17-56 

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину дана 
гаранције, са унутрашње странбе 
велика појачања, дупло дно (фи 
35х1120 цм) Цена35€. Тел. 064/123-17-
56 

Продајем пластични спојлер – 
дефлектор за кров аутомобила за 
лакшу вучу ауто приколице и мању 
потрошњу горива. Цена 30€. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку ауто 
куку (немачку) од аудиа 100, са 
електроинсталацијом. Тел. 064/123-
17-56 

Продајем два половна очувана 
лимена поклопца мотора „бубрега“ и 
предњи лимени блатобран од Piago 
vespe Px 200. Тел. 064/123-17-56 

Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ 
на чврсто гориво, шамотна „Горење“. 
Тел. 805-095 

Продајем кауч, бицикл, хармонику, 
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, 
писаћу машину, веш машину, ауто 
приколицу, зимске ауто гуме. Тел. 
063/275-986 

Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи, 
веш машину, тепихе, бицикле, кауч, 
Симпо гарнитуру, врата  унутрашња, 
дечји џип, бебифон, пеглу за косу.  Тел. 
065/80-31-606.

Продајем изузетно добро очуван 
дечји креветац „беби макс“ за дете до 
6 год. са душеком, кључ и упутство 
за демонтажу и монтажу истог, мањи 
орман за књиге дим. 130х90х42 цм и 
пластично буре од 120 л. Тел 806-527.

Продајем ракију од кајсије, шљиве, 
грожђа и од виноградарске брескве. 
Тел. 065/2-579-100.

Дводелна судопера, комбиновани 
креденац за трпезарију мали прозор 
са шалоном (60х60), кауч, два сточића 
за телевизор, комода за постељину. 
Тел. 061/18-44-316.

Продајем телевизор „Самсунг“ 
цена по договору. Тел. 065/571-50-14 
или 013/835-105.

Продајем кровни носач за кола, 
буре за нафту од 200 литара, хеклане 
столњаке за астал.  Tel. 837-124.

Продајем дечија колица, тепих 
стазу, бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-
63-71.

Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље, 
ормане за одела, комп. Сто, комоду, 
тепихе, пл. шпорет, 2 витрине, машину 
за шивење, веш машину. Тел. 013/834-
891.

Пекарска пећ за продају. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем очувану тракторску 
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. 
Тел. 064/844-27-72

Продајем хармонику, мотор 
томос, сто и столице, огледало са 
ормарићима за купатило, туш кабину, 
хармоника врата, витафон и решо на 
плин. Тел. 065/803-16-06.

Продајем шалоне 140х140, шалони 
220х140, прозор са вакум стаклом 
60х60, прозор 80х60 са шалоном, 
тучану каду 90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин м2.Превоз на 
адресу купца.Тел.062-437-236

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, 
десна страна погодно за  воће, 
виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-
10 и 013/401-210.

Продајем 60 ари на  брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград 
и воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-
12-10 и 013/401-210.

Продајем зидну панел грејалицу на 
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.

Продајем фотељу, лежај, шиваћу 
машину, дрвени регал, плински решо, 
електрични шпорет комбиновани и 
кухињске елементе. Тел. 064/186-52-
44. 

Купујем половну, исправну 
мешалицу за бетон. Тел. 013/401-210 и 
060/74-01-210. 

Косим и крчим траву са тримером. 
Тел. 064/19-55-269.

Продајем четири бицикла брзинца, 
три пони бицикла, кућу у Југ Богдана 
48, веш машину, фрижидер, корпу за 
мерење свиња, ауто приколицу. Тел. 
013-28-32-536.

Поклањам женку немачког птичара 

стару 1,5 године, вакцинисана и 
стерилисана. Звати од 17 до 21 часова. 
Тел. 063-73-42-609 и 060/73-42-609.

Продајем шпорет на дрва, тучану 
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно. 
Тел. 065/878-44-10.

Продајем потпуно нов котао на 
чврсто гориво са косим ложиштем 
25kw „УНИКО“ Ковачица, плус пумпа. 
Под гаранцијом је. Тел. 062/80-46-504.

На продају цвеће лале, већу и 
мању количину, преко 1000 комада  
доносим кући. Тел. 013/837-631 и 
064/280-58-62.

За продају веш машина „Горење“ 
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 
година стара, цена 100€, и „Обод“ 
Цетиње старије производње. Обе 
потпуно исправне, као и машина за 
сушење веша  „Електролукс“ Немачка  
цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.

Уступам породичну гробницу на 
Православном гробљу у Вршцу – уз 
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-
12-10.

Поклањам антибиотике сл. 
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/917-
47-77 

Продајем кауч, дводелну судоперу, 
трпезаријски орман, комоду за 
постеqину, мали прозор 60х60 са 
шалоном два ТВ сочића. Тел. 061/18-
44-316.

На продају пећ „Алфа плам“ Врање 
7 kw, коришћена у добром стању. 
Цена 60 € . Две ел. плафоњерке (руске 
производње “Иколајн“) Тел. 064/456-
59-19.

Продајем фрижидер, балоне за 
ракију(обучени), кауч, викендицу на 
ватинском путу. Тел. 806-158.

Продајем дечији креветац . Тел 
065/540-53-90

Потребна жена за помоћ у кући и 
око куће, неколико дана у недељи у 
близини града. Тел. 064/448-49-678

Продаје се столарија са вакум 
стаклом и алуминијумским 
дихтлајснама, столарија је половна и 
дрвена. Продаје се шиваћа машина са 
постољем “Хауман“. Може замена за 
огревно дрво. Тел. 061/111-28-21

Продајем виолину и гоблене 
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.

Продајем апарат за циркулацију 
са свом пратећом опремом цена 
6.000 дин. Sonic Pep 20BTE слушни 
апарат са гаранцијом годину дана 
мало коришћен, цена 10.000 дин. Тел. 
060/483-09-80 или 061/604-96-46.

Биљни мелем „Станил“ против 
шуљева, оједа и знојења ногу.Тел. 
065/22-03-44.

Продајем тракторску приколицу 
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани 
кип, резервни точак, уредна 
документација, очувана и гаражирана, 
у Куштиљу. Тел. 021/636-97-26.

На продају бојлер на струју 80 л. 
Поклањам лабрадора,  стар 8 година, 
вакцинисан, чипован, одржаван, због 
малог простора у дворишту. Тел. 833-
042 и 064/28-05-881. 

Помагала бих старијој особи. Тел. 
064/28-80-347.

Све грађевинске радове (зидање, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције ...) изводим квалитетно 
и повољно. Тел. 061/265-62-04.

Продаје се скутер piaggio Hexagon 
180 цм³, веома очуван, 2005. год. 
гаражиран, црвене боје аутомацки 
мењач, мало прешо, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, аларм, 
церада. Хитно! Тел. 064/510-50-66.

Осб плоче за подашчавање 
кровова,цена 296 дин 
м2.Тел.062-437-236

Хитно потребни мајстори за сечу 
ораха. Тел. 064/390-62-76.

Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 
км прешао. Запремина 1341, снага 
60,30кw. 1999 еур. Број седишта 5. 
Сива металик, први власник.Тел: 
060/0290-111

На продају луковице лале 8 дин. 
комад и зумбула 5 динара комад, 
балконска врата „Словенијалес“ 
некоришћена дупло стакло, цена  40€. 
Тел. 837-631 и 064/- 280-58-62.

Продајем виљушкар на електро 
погон.. Tel. 064/129-73-23.

Кошење траве, одржавање 
свих травнатих површина, крчење 
дворишта тримером. Тел. 064/19-55-
269.

Котао на чврсто гориво 24 кw, 
полован, исправан, веш машина 
„Беко“ половна. Тел. 064/129-73-23.

Продајем 7м² бродског пода. Тел. 
060/022-01-28

Немачком пензионеру потребно је 
друштво згодне жене до 35 година. 1-3 
пута недељно,1-3 сата. СМС 064/360-
33-75.

Продајем два старинска грађанска 
шифоњера, ораховина, малу 
фуруницу- краљицу пећи, спаваћу 
собу са трокрилним шифоњером. Тел. 
833-294 и 061/217-68-26.

Женско штене Малиное старо 4 
месеца на продају. Тел. 064/700-24-94.

Поштена и вредна жена помагала 
би и бринула о старијој женској особи 
у кући или стану. Тел. 064/28-10-216.

Продајем два двокрилна дрвена 
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4 
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена 
по договору. Тел. 064/163-01-18.

На продају палме у саксијамаи 
стеге за цеви металне за скелу. Тел. 
837-631 и 064/280-58-62.

Купујем половни фрижидер за 
кућне потребе. Тел. 061/256-23-96.

Вршим поправку плинских 
бојлера, шпорета, решоа и плинских 
пећи са гаранцијом. Тел. 063/482-418 
и 013/2101-623.

Продајем половни плински бојлер 
у исправном стању(ремонтован 
комплетно) и агрегат за струју  1kw. 
Тел. 060/08-31-901.

Продајем машин за прање веша 
„Горење“, „Електролукс“ потпуно 
исправне и у одличном стању. Машину 
за сушење веша. Тел. 061/307-10-85.

На продају гуме 154х12, 155х13, 
бицикл „рог“ женски, дрвени 
креветац, плински сат контролни, 
бутан боца пуна 3кг, роштиљ на струју, 
мушке и женске патике и ципеле, 
точкови 28-86 за бицикл. Тел. 064/168-
58-94

На продају Голф 4, бензинац. Тел. 
064/164-14-61

На продају Алфа камин на чврсто 
гориво и две палме старе петнаест 
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 
и 064/42-68-229.

Машина за  млевење јабука и дуња 
на продају. Тел. 063/112-12-70.

Черупаљка за клање пилића са 
бојлером за грејање  воде и левковима 
за клање. Тел. 063/112-12-70.

Продајем металну ограду за 
степенице, дужина 4 метра. Тел. 
013/807-793 и 063/187-167-3.

Продајем скутер „kiwei“ прешао 
10.000 км. Тел. 064/186-52-44.

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim 
ulazom i centralnim grejanjem 

u Maloj Americi kod 
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
064/388-92-35

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Забележићемо ове винске 
године: 1820. дакле одмах 
у почетку, беше доста, но 
не добра вина. Много је се 
замутило па добило тако 
несносан мирис, да се није 
могло пити. Но то је тако 
било само код црног вина. 
Дабогме да се много штошта 
покушавало да се злу доскочи, 
но све бадава. Напослетку 
досетише се да пеку ракије, и 
то је ваљало 1).

24. септембра 1823. у 2 
сахата поподне, спустила се на 
Вршц жестока олуја са градом, 
који је починио много штете 
по виноградарима. Већ зрело 
грожђе  беше изобијано, сок 
му испран, те је тадање вино 
било слабо и без укуса 2). 

Год. 1826. опет побрстили су 
црни црвићи сву младу лозу 
у пределима од такозваног 
„дубоког јарка“ па све до 
„црвенке“. Онда је тамо родило 
6-8 акова вина по ланцу 3).

1829. год. донела је посве 
берићетну бербу. Сви судови 
виноградара беху пуни, па је 
ипак још много грожђа остало 
на чокоту преко целе студене 
и дуге зиме, која је трајала све 
до 22. априла 1830. Онда би 
се радо било дало бачвару за 
аков бачве, аков вина, па и по 
ту понуду није било буради. 
Тако је морала сиротиња да 
распрода свој кљук, аков по 
36 до 45 новч. W.W. Тај кљук 
био је већ од слане дирнут, али 
се могла од њега пећи добра 
ракија 4).

Идуће године беху по 
виноделце судбоносне. С 
пролећа год. 1830.  показала 
се наиме по удолитим 
виноградима нека мала врста 

зеленкастих гусеница, које 
су гризле младе врхове лозе, 
те се пред цветом завијале у 
највише врхове и тако пречиле 
растење. Ова у Вршцу посве 
непозната гусеница починила 
је још прве године знатну 
штету. Идуће године појавила 
се она још у много већем броју, 
па је штета била већа него 
претходне године, па и поред 
тога могла се добром назвати 
берба оне године. Године 
1832. достигла је гусеница 
свој врхунац. Не само да је 
изгубљена једна трећина плода 
у половини виноградарског 
земљишта, него се на многим 
местима осушио и сам чокот. 
Тек идуће године потаманила 
је многа киша ову шкодљиву 
гусеницу, о којој мислимо да је 
истоветна са данашњом нашом 
виноградарском гусеницом 
(Tortrix pilleriana) 5).

Зима 1832-1833. беше веома 
студена, али није била толико 
шкодљива као идуће пролеће, 
јер је сада још била она иста 
цича-зима, која је држала све 
до 15. априла. Мраз је онда 
толику штету нанео, да су многи 
виногради морали вадити, и то 
понајвише бели виногради. С 
тога беше и тадања берба од 
средње руке. Али зато је била 
она од год. 1834. неочекивано 
богата. 6).

1841. год. беше врло 
берићетна вином 7).

Год. 1847. било је мало рода, 
али црно вино беше слатко 8). 

Занимљиве су белешке 
винских цена од г. 1818-1847. 
Трговинске робе аков стајао 
је у W.W. год. 1818. 6-7 ф.; 1819. 
5-6 ф; 1820. 3-4 ф.па и 2 ф. 30 н.; 
1821-1824. 3-5 фор.; 1825. 4-5 

ф.; 1826. и 1827. 4-6 ф.; 1828. 
5-7ф.; 1829. 6-10ф.; 1830. 3-4ф.; 
доцније 3-5ф.; 1831. и 1832. 4-7 
фор., у задњој години доцније 
9 фор.; 1833. 4-6 ф.. црно вино 
8-9 ф., старо црно вино свагда 
10-12ф; 1834. 4-6 ф, у јесен аков 
слатког вина 1 ф 45 н. – 2ф. 
1835. 2 ф. 30 н. до 5 ф. доцније 
9-10 ф; 1836. и 1837. 9-10 ф, у 
задњој години на измаку 7-8 
ф;1838. није забележена цена; 
1839. и 1840. 4-5 ф., па и 6-7 
ф.; 1841. 4-6 ф. доцније 3-4 ф.; 
1842. 1ф 30 н.-3ф. 30н, слатко 
5-6ф; 1843. у пролеће 2 ф 30 н. 
затим 3-4 ф; 1844. 3-4 ф; 1845. 2 
ф 30 -4 Ф, доцније 6 ф.; 1846. 4-6 
ф; 1847. тако исто, а слатко 9-15 
фор. и 1848. 4-5, најбоље 6-7 ф 
9).

Земљорадња се у истој мери 
губила, у којој је виноделство 
расло. Мада је Вршац још 
у петој деценији имао 373 
сесије прве ккласе 10) и мада 
се према тадањим приликама 
рационално обрађивала 
земља, опет није била довољна  
произведена рана за своју 
потребу.

Хоћемо да забележимо овде 
неке фодине.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (126)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen,  стр. 28.
2) Исто стр.29 и30
3) Исто стр.30
4) Исто стр.31 и32
5) Исто стр.30

6) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen,  стр.33и34
7) Исто стр.42
8) Исто стр.49
9) Исто стр.160, 161.

XVII  ОДЕЉАК
1817 - 1848.

ОТКУП СПАХИЈСКИХ ПРАВА ОД КОМОРЕ
Елибертација - Из живота овдашњих конфесија - Школство,  граматикална се школа  обуставља, а оснива 

богословија, разреди основне школе умножавају се - Здравствене и хуманитарне новине - Преглед 
земљорадње - Виноделство напредује - Земљорадња - Сточарство - Свиларство - Занати - Трговина - 

Друштвене прилике - Несретни догађаји

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 94, 2. ОКТОБАР 1982.

НАГРАДЕ НА САБОРУ
Овога пута без слављеничког опуштања. Дан ослобођења Вршца 

и околине – 2.. октобар – биће обележен достојанствено и скромно, 
с дужним поштовањем стабилизационих и других радних обавеза. 

Нема (свечаног) отварања нових објеката, будући да су се 
Вршчани некако и навикли на ситуацију у којој хотел, школа и 
фабрика дезертних пецива никако да буду завршени, прекорачујући 
све могуће првобитне предрачуне и обећане рокове.

Но, иако нам у целини слабо иде, никад као ове године није било 
толико (преко педесет) предложених организација и појединаца за 
добијање Награде ослобођења Вршца, што значи да ни жирију није 
било лако приликом коначног опредељења.

Одлука о наградама ослобођења биће саопштена управо  на дан 
2. октобар, на свечаној седници општег сабора општине у Народном  
позоришту „Стерија“. Пре тога, пригодну реч о развоју овога 
краја током протеклих 38 година имаће председник општинског 
СУБНОР-а Влада Томић, а у културно - уметничким програму 
наступиће  рецитатори и чланови хора ОШ „Олга Петров“.

Слободарским сусретама у Вршцу присуствоваће  и делегација  
румунског града Лугожа, затим Смедеревске Паланке и Зенице. Већ 
по традицији, гости ће нам бити и представници суседних и других 
јужнобанатских општина. 

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 94, 2. ОКТОБАР 1982.

У РОДНОМ СЕЛУ ХЕРОЈА
Житељи овог краја, заједно са гостима и поштоваоцима дела 

Жарка Зрењанина, на великом народном збору 11. сепрембра у 
Избишту, заиста су на достојанствен и трајан начин обележили 
80- годишњицу Учиног рођења, 40-годишњицу његове јуначке 
погибије у Павлишу, 40-годишњицу одржавања партијског 
курса у избиштанском атару. Тога дана, након поздравне речи 
Миленка Бељина и говора Милорада Лончара, секретара ПК 
СКВ Срета Спајић открио је спомен рељеф са ликовима Жарка 
Зрењанина и Анђе Ранковић. Ова обележја, радови академске 
вајарке Радмиле Бобић – Фијатовић, налазе се у непосредној 

близини споменика палим борцима у лепо уређеном сеоском 
парку. Културно-уметнички програм на збору извели су хор 
Школе „Браћа Стефановић“ и рецитатори ОШ „Ж.Зрењанин“ из 
Избишта. Увече, у вршачком Народном позоришту „Стерија“, на 
академији поводом годишњице Жарка Зрењанина изведено је 
сценско казивање „Легенда о Учи“ Д. Белче. Значајан допринос 
прослави представља и издавање фото-типске верзије 
илегалног листа“Лењинист“, публикација коју је уређивао Жарко 
Зрењанин. Тога дана, у оквиру централне свечаности, почела 
је са радом и шеста генерација полазника Међуопштинског 
одељења Политичке школе СКВ у Вршцу. Њима је том приликом  
говорио Срета Стајић, секретар  ПК СКВ.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Почетак јуна право је време 
за процену стања усева и 
прогнозу очекиваних приноса, 
а овај пролећни Дан поља 
уједно је и прилика и један од 
најверодостојнијих начина да 
се произвођачи упознају са 
сортиментом бренда НС семе, 
погледају огледна поља стрних 
жита, крмног биља и уљане 
репице, добију стручне савете 
о технологији гајења и све то 
примене на својим њивама.

– Захвални смо свима који су 
своју верност поклонили Институту 
знајући да им можемо испунити 
сва очекивања. Рад, залагање и 
п о ж р т в о в а н о с т 
преточили смо 
у пријатељску 
атмосферу како 
бисмо разноврсну 
понуду Института 
приказали свима 
који су одлучили да 
буду с нама да би 
ова манифестација 
била плодоносна 
за све. Институт у 
својој осамдесет 
година дугој 
традицији ниједном 
није поклекао, 
а данашњи дан је симбол 
дуговечности, која са собом носи 
траг који ће исписати још једну 
страницу живота наше институције 
– рекао је директор Института за 
ратарство и повртарство проф. др 
Јан Туран. 

Покрајински секретар за 

пољопривреду, водопривреду 
и шумарство Вук Радојевић 
напоменуо је да је осам деценија 
постојања Института од великог 
значаја на пољу стварања 
различитих сорти и хибрида.

– Домаћи пољопривредници 
препознају значај правог домаћег 
аграрног бренда НС семе. Наша 
сарадња огледа се у заједничком 
учешћу у ИПА пројекту 
прекограничне сарадње Србија–
Мађарска, где су Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 
и Институт за ратарство и 
повртарство партнери у креирању 

пројекта Агрино. 
Вредност овог 
пројекта је 325.000 
евра, а основна 
идеја је реализација 
демо стакленика са 
савременим мерним 
инструментима. Они 
ће бити смештени 
на Институту, али и 
на још три локације 
широм Војводине 
– у средњим 
пољопривредним 
школама у Футогу, 
Руми и Вршцу – 

рекао је Радојевић. 
Око 1.500 регистрованих 

посетилаца Дана поља свакако 
говори о значају и величини 
Института и ове манифестације.

– Од 184 сорте које се гаје у Србији, 
прве три су из нашег Института. 
Од 32 сорте које су признате у 

категорији побољшивача, 18 је 
наших сорти, што говори о томе 
да стварамо сорте које имају и 
принос и квалитет. Приказали смо 
комерцијалне сорте већ раширене 
у производњи али и двадесетак 
нових – рекао је руководилац 
Одељења за стрна жита др 
Радивоје Јевтић.

Руководилац Одељења за крмно 
биље др Ђура Карагић нагласио је да 
се Институт већ осам деценија бави 
стварањем нових сорти и хибрида 
крмних биљака, унапређењем 
технологије производње и начина 
коришћења крмних биљака.

– После толико деценија 
највернији резултат је поверење 
наших пољопривредника које се 
огледа у томе да се новосадско 
крмно биље гаји на 75 одсто 
површина под ораничним крмним 
биљем. Институт извози семе 
крмног биља у 17 земаља света на 
три континента. Могу да најавим 
прву жетву протеинског грашка у 
југоисточној Европи, а очекујемо 
принос између четири и пет тона – 
рекао је Карагић.

Зоран Сурла

Дан поља Стрних жита, крмног биља и уљане репице инСтитута За ратарСтво и повртарСтво

оСам Деценија уСпеха и напретка
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вук радојевић:
наша сарадња огледа се у 

заједничком учешћу у ипа 
пројекту прекограничне 

сарадње Србија–мађарска, 
где су Секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
и институт за ратарство и 
повртарство партнери у 

креирању пројекта агрино
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Ова година ће у историји ОФК Вршца, без сумње, заузети 
посебно место. Не само због највећег успеха који је остварен 
освајањем титуле првака у Војвођанској лиги исток и 
пласманом у Српску лигу Војводина, већ и због тога  што 
се клуб сврстао у ред озбиљних и добро организованих 
спортских колектива. Председник ОФК Вршца, Мирослав 
Бељин, истиче да је ове године идеја била да се искорак 
направи деловањем у три правца:

- Стабилизација прилика у омладинској школи са акцентом 
на раду са екипама које су биле у систему такмичења 
Фудбалског савеза Војводине, поправљање инфраструктуре 
и општег амбијента за бављењем фудбалом не само у граду 
већ и околини и стварање сениорског тима који ће изборити 
пласман у Српску лигу. Мислим да смо сва три циља 
остварили, с тим што то није крај наших амбиција, јасан је 
први човек ОФК Вршца.

Бељин је истакао и одличну сарадњу са клубовима са 
територије града, пре свега са Црвеном звездом из Павлиша, 
Јединством из Влајковца и Партизаном из Уљме.

- На њиховим теренима обављали смо тренажни процес и 
играли велики број припремних утакмица, док су наше млађе 
категорије играле такмичарске мечеве. Због тога смо се 
трудили да и на тим теренима створимо услове сличне онима 
које имамо на Градском стадиону чији терен у последњих 
две деценије боље није изгледао. Ова је прилика и да се 
захвалим на одличној сарадњи нашим пријатељима из Уљме, 
Влајковца и Павлиша. 

Руководство клуба очекује напорно лето, пре свега када 
је у питању формирање сениорске такмичарске екипе за 
дебитантску сезону у Српској лиги. Бељин истиче да је 
скаутинг потенцијалних појачања у доброј мери већ завршен 
и да на челу стручног штаба неће бити промене. Тренер ће 
и наредне сезоне бити Ненад Мијаиловић који је остварио 
највећи успех у каријери и ушао у вршачку фудбалску 
историју као први тренер родом из Вршца који је неки клуб 
из града под Кулом увео међу српсколигаше.

- Титула је дошла као награда за напоран рад свих 
структура клуба. Пре свега играча који су најзаслужнији за 
успех, затим управе која је обезбедила све услове за рад и 
функционисање. Наравно желим да се захвалим навијачима 
који су били уз нас током читаве сезоне. Резултат још више 
добија на важности јер су терет изнели углавном домаћи 
играчи, а посебно бих нагласио да је у стартној постави 
играло 5 бонус играча.

ОФК Вршац је ове сезоне доживео свега два пораза а 
последњи пут изгубио је 28. октобра 2017. године у Кикинди 
(1:3). Потом је уследио  низ од 19 мечева без пораза, а кључни 
корак ка титули направљен је тријумфом у Банатском 
Великом Селу против директног конкурента, Козаре.

- Свака утакмица је за нас била од великог значаја, али 
могу се сложити са мишљењем да смо кључну предност 
остварили са две победе против најљућег ривала и мислим 
да смо заслужено подигли пехар.

Тренер Вршчана увелико размишља о играчима који ће 
чинити екипу наредне сезоне.

- Списак жеља постоји, али предстоје нам најпре разговори 
са играчима из постојећег кадра о наставку сарадње. 
Такође, планирамо да вратимо неке од наших играча који 
наступају у другим клубовима. Тим 
ће сигурно претрпети промене, 
неки одлазе на факултет, неки 
завршавају каријеру, неки не могу 
да одговоре захтевима такмичења 
које нас чека. Наставићемо са 
трендом прикључивања играча из 
наше школе. Верујем у рад управе 
клуба и велики сам оптимиста по 
питању свега што стоји пред нама у 
будућем периоду, закључио је шеф 
струке шампиона војвођанског 
истока и новог српсколигаша.

ИСТОРИЈСКИ 
УСПЕХ 
ОФК ВРШЦА

ФУД БА Л
ВРШЧАНИ ПРОСЛАВИЛИ ТИТУЛУ НА ВОЈВОЂАНСКОМ ИСТОКУ И ПЛАСМАН МЕЂУ СРПСКОЛИГАШЕ

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”30. КОЛО

ОФК ВРШАЦ - МЛАДОСТ (О)   3 : 3
ПОЛЕТ - РАДНИЧКИ (С)   2 : 4
КИКИНДА 1909 - РАДНИЧКИ (К)   8 : 1
БЕГЕЈ - БУДУЋНОСТ    2 : 1
СЛОБОДА (НК) – КОЗАРА    1 : 1
ЈЕДИНСТВО (НБ) - ЈЕДИНСТВО (БК)  3 : 1
ПРОЛЕТЕР - ВОЈВОДИНА 1928   0 : 7
СЛОГА – ЖАК     2 : 1

1.ОФК Вршац  30     21  7  2  70
2.Козара  30     21  5  4  68
3.Кикинда 1909  30    16  6  8  54
4.Слобода (НК)  30    15  9  6  54
5.Младост (О)  30    14  7  9  49
6.Војводина 1928  30    14  6  10  48
7.Јединство (НБ)  30    14  2  14  44
8.Бегеј   30    12  5  13  41
9.Будућност  30    11  8  11  41
10.Јединство (БК)  30    12  3  15  39
11.Раднички (С)  30    10  7  13  37
12.Слога  30    11  2  17  35
13.Раднички (К)  30     9  4  17  31
14.Пролетер (-1)  30     9  5  16  31
15.ЖАК   30     6  4  20  22
16.Полет  30     4  2  24  14

ОФК ВРШАЦ – МЛАДОСТ 3:3 (1:2)

Градски стадион, гледалаца 500, судија: Урош Шуљагић (Б. 
Карловац) 7, стрелци: Белић у 18, Балан у 62, Радак у 76. 
минуту за ОФК Вршац, Гиговић у 42. и 90, Пештерац у 44. 
минуту за Младост
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, Лукић, Бељин, Ранков, 
Станковић (од 68. Радак), Војводић (од 53. Балан), Белић, В. 
Благојевић, Крачуњел (од 80. Јевтић), Тошић.
МЛАДОСТ: Луковић (од 50. Боснић), Антић, Павловић, 
Јаковљевић, Гиговић, Пештерац, Јуриша, Додић, Кочић, Л. 
Лукић (од 46. Марковић), Петровић (од 46. В. Лукић).

Реми против одличних Омољичана био је довољан ОФК 
Вршцу за освајање титуле шампиона и пласман у Српску 
лигу Војводина. Изабраници тренера Ненада Мијаиловића 
успех су прославили са више од 500 својих симпатизера на 
Градском стадиону, а шампионски пехар капитену Данијелу 
Бељину предао је Предраг Ратковић, потпредседник ФС 
Војводине. Пионири ОФК Вршца су по завршетку меча 
навијачима поклонили мајице са натипсом ОФК Вршац - 
шампион.

КАДЕТИ ОФК ВРШЦА ИЗБОРИЛИ 
ПЛАСМАН У КВАЛИТЕТНУ 

ВОЈВОЂАНСКУ ЛИГУ

Председник ОФК Вршца Миша Бељин 
са поносом истиче и успех кадетске 
екипе која је изборила пласман међу 
најквалитетније војвођанске клубове.

- Кадети ОФК Вршца ће наредне сезоне 
за ривале имати најјаче војвођанске 
екипе: Спартак, Војводину... и имаће 
могућност да кроз јаке мечеве још више 
напредују. Такође, од наредне сезоне у 
Војвођанској лиги такмичиће се и наши 
омладинци, у том циљу вратићемо 
наше играче из других клубова који су 
2000. годиште, а из кадета нам долази 12 
дечака, правих бисера, који су рођени 
2001. године. Ускоро ће бити именован 
директор омладинске школе који ће 
имати задатак да унапреди рад у циљу 
још већег прилива играча из сопственог 
погона, закључио је Бељин.
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Павков је титулу шампиона изборио на Првенству 
Србије за млађе јуниоре, истрчавши стазу дугу 400м 
за 51,42сек. 

- Задовољан сам постигнутим успехом и златом 
са Државног првенства. Напорно смо радили ове 
сезоне и медаља је потврда квалитетног и преданог 
рада, Алексеј Федор Павков.

Круна сезоне коју Павков има иза себе је позив 
селектора јуниорске репрезентације Едина 
Зуковића, за учешће на Балканском првенству, које 
се 9. јуна одржава у Истанбулу у Турској.

Постигнитим резултатима, презадовољан је 
и тренер Ален Ризвић, као и Управа Вршачког 
атлетског клуба 1926 (ВАК 1926).

- Федор је први члан Вршачког атлетског клуба 
1926 који ће наступити за репрезентацију Србије. 
Сви досадашњи резултати, као и злато се Првенства 
Србије, резултат су Федорове преданости атлетици, 
и на такмичењима и на тренинзима, што изискује 
много одрицања и рада. Мислим да је било сасвим 
очекивано да након свега уследи позив селектора 

јуниорске репрезентације, и то је још један степеник 
у Федоровој каријери, каже тренер ВАК 1926 Ален 
Ризвић.

- Честитам Павкову и његовом тренеру Алену 
Ризвићу, на веома успешној сезони. Начин на који 
представљају наш клуб, резултати које бележе сви 
чланови само су потврда квалитетног рада Вршачког 
атлетског клуба 1926, истиче председник ВАК 1926 
Ненад Хабибовић.

Осим Павкова, на Првенству Србије за млађе 
јуниоре, које је одржано у Сремској Митровици, 
за Вршачки атлетски клуб 1926 наступило је још 4 
такмичара.

Дарко Илић је трку на 100м истрчао за 12,39 сек, 
а у трци на 200 м остварио време од 25,11 сек. У 
истој трци на 200 м Павков је зебележио време од 
23,99 сек. Иван Ђоковић је 100 метара истрчао за 
11,96 секунди. Наталија Дијак је на 100 метара имала 
време 13,00сек, док Вит Ана-Марија није завршила 
трку због повреде.

АЛЕКСЕЈ ФЕДОР ПАВКОВ ПРВАК СРБИЈЕ НА 400 МЕТАРА У КОНКУРЕНЦИЈИ МЛАЂИХ ЈУНИОРА

ТИТУЛА И ПОЗИВ У 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ КРУНА СЕЗОНЕ

АТЛ Е Т И К А

КО Ш А Р К А

Чајетина, дворана 
Ваи Таи, судије: 
Јовчић, Николић, 
Прпа

З Л А Т И Б О Р : 
Поповић 12, Тмушић, 
Вулић 18, Смоловић 
1, Симовић 9, Чорбић, 
Пантић 5, Ризнић 2, 
Маројевић 17, Папић 
22, Спасов 2.

ВРШАЦ: Пашајлић 
19, Митровић 8, 
Радивојевић 6, 
Мунижаба, Вељковић 
6, Узелац, Остојић 9, 
Момиров 7, Павловић 
3, Ђорђевић 20.

Кошаркаши Вршца 
поражени су у првом 

мечу разигравања 
за пласман у АБА 2 
лигу са Златибором 
у Чајетини. Реванш у 
Центру Миленијум на 
програму је данас (у 
петак), са почетком у 
18 часова. Игра се на 
две добијене утакмице, 
евентуални трећи меч 
играо би се поново на 
Златибору, у недељу од 
20 часова.

У првом мечу 
Вршчани се нису 
показали у правом 
светлу, изабраници 
тренера Топића су само 
у последњој четвртини 
показали свој квалитет.

ВРШАЦ ПОРАЖЕН  У ЧАЈЕТИНИ У ПРВОМ МЕЧУ РАЗИГРАВАЊА ЗА АБА 2 ЛИГУ

ЗЛАТИБОР ПРЕВИСОК ЗА ВРШЧАНЕ
ЗЛАТИБОР - ВРШАЦ 88:78 (23:20, 26:16, 26:19, 13:23)

ПЕТАРДА ВЛАЈКОВЧАНА ЗА КРАЈ
ЈЕДИНСТВО - ВУЛТУРУЛ 5:1 (1:0)

Влајковац, судија: Алекса Јевтић (Вршац), стрелци: Гуја 
15, Богдановић 63, Костадиновић 76. и 88, Биља 88. минут за 
Јединство, Макарун у 90. минуту за Вултурул

ЈЕДИНСТВО: Павлов, И. Попов (од 66. Костадиновић), 
Бирђан, Јованов (од 53. Богдановић), Ракитован, С. Попов, 
Живанов, Станојловић, Гуја (од 75. Биља), Милентијевић, 
Лазин

ВУЛТУРУЛ: Антић, Ј. Попа, Миленковић, Марковић, Чижик, 
Раденковић, Јенча, Ђорђевић, Бакић, Бугаринов, Макарун.

Влајковчани су са пет ефектних погодака наградили своје 
симпатизере и остварили убедљив тријумф на крају успешне 
сезоне. Изабраници тренера Бате Ракочевића су освојили 
седмо место и поправили пласман у односу на претходну 
сезону за две позиције. Сезоном могу бити задовољни и 
Гребенчнаи остварили су пласман у златну средину.

УЉМАНИ ПОТВРДИЛИ УЧЕШЋЕ У БАРАЖУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П)- ПАРТИЗАН (У) 1:3 (1:2)

Павлиш, судија: Кристијан Тодоровић (Вршац), стрелци: 
Којић у 27. минуту за Црвену звезду, Тимић у 9. и 37, Војнов у 
75. минуту за Партизан

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, Поморишац, Дрндарски, 
Чејић (од 83. Ердеи), Којић (од 70. Манојловић), Игор 
Јовановић, Мајсторовић, Тошић, Ратковић, Тадић, Иван 
Јовановић.

ПАРТИЗАН: Атанацков, Побра, Танасић, Бану, Тимић, 
Војнов, Колак, Радић, Обрадовић, Миливојев (од 61. 
Богојевић), Живојнов (од 46. Николин).

Победом у Павлишу Уљмани су потврдили трећу позицију 
која их води у доигравање за пласман у Војвођанску лигу 
исток.  У две утакмице одмериће снаге са Банатом из Ченте, а 
први меч играће већ у суботу на терену ривала. Реванш меч 
у Уљми на програму је у среду, 13. јуна. Други пар баража је 
Борац (Александрово) - Долина (Падина).

ПФЛ ПАНЧЕВО 30. КОЛО
 
Црвена звезда - Партизан (У)  1 : 3
Борац (Ст) - Војводина (С)   6 : 0
БАК - Војводина (Цр)   4 : 0
Слога (БНС) - Дунав   7 : 1
Јединство (В) - Вултурул   5 : 1
Јединство Стевић - Стрела   2 : 2
Југославија - Војводина (ЦЦ)  5 : 1
Долина  - Раднички (Б)   5 : 1

1. БАК   30    22  3  5  69
2.Долина  30    21  4  5  67
3.Партизан (У)  30    21  3  6  66
4.Борац (Ст)  30   18  5  7  59
5.Стрела  30   14  6  10  48
6.Слога (БНС)  30   14  3  13  45
7.Јединство (В)  30   10  9  11  39
8.Јединство Стевић  30   10  7  13  37
9.Вултурул  30   11  4  15  37
10.Војводина (С)  30   11  4  15  37
11.Раднички (Б)  30   11  3  16  36
12.Војводина (Цр)  30   10  5  15  35
13.Црвена звезда  30    9  6  15  33
14.Дунав (-1)  30    8  8  14  31
15.Југославија  30    7  4  19  25
16.Војводина (ЦЦ)  30    3  6  21  15

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 24. КОЛО

Шевац - Виноградар   3 : 0
Борац (ВС) - Хајдучица   1 : 0
Будућност (А) - Караш (К)   3 : 1
Полет - Ратар    2 : 1
Борац (ВГ) - Партизан (К)   2 : 1
Потпорањ - Јаношик   4 : 0

1.Потпорањ  22     15  3  4  48
2.Полет   22     14  5  3  47
3.Шевац   22     14  3  5  45
4.Будућност (А)  22     12  6  4  42
5.Ратар   22     10  3  9  33
6.Борац (ВС)  22     10  1  11  31
7.Борац (ВГ)  22      9  3  10  30
8.Добрица  22      9  3  10  30
9.Хајдучица (-3)  23      9  5  9  29
10.Партизан (К)  22      8  2  12  26
11.Караш (К)  23      7  2  14  23
12.Виноградар (-1) 22     4  3  15  14
13.Јаношик (-1)  22      3  1  18  9

ФУД БА Л

Може много боље: Стефан Момиров (КК Вршац)
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