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Вршац се нашао међу десет градова и општина који су 
добили пакет подршке за израду и унапређење стратешких, 
финансијских и институционалних механизама за 
спровођење мера инклузије Рома, од Сталне конференције 
градова и општина(СКГО). Реч је о реализацији програма 
“Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома”, а споразум о сарадњи, у 
име Града Вршца, потписала је градоначелница Драгана 
Митровић, крајем прошлог месеца. 

-Град Вршац је интензивно, последњих годину и по дана, 
радио на унапређењу положаја Рома, а значајно за наставак 
активности у раду са овом популационом групом јесте даље 
унапређење њиховог положаја и израда планско стратешких 
докумената, каже Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за здравство и социјалну заштиту. Досадашње 
активности у овом правцу рађене су преко Центра за 
социјални рад и здравственог медијатора, укљученог у рад 
у Дому здравља и финансираног од стране Министарства 
здравља, али и преко педагошког асистента, ангажованог у 
ОШ „Паја Јовановић“ за рад са ромском децом. 

Николићева је нагласила да Вршац има добру сарадњу са 
СКГО на свим пољима, као и у мрежи за социјалну заштиту. 

-Уз подршку Сталне конференције градова и општина, 
сада радимо  и План јавног здравља, а сегмент активноси 

усмерен је на здравствено стање Рома, наглашава чланица 
Већа. На основу потписаног уговора са СКГО Граду Вршцу 
биће пружена и техничка и материјална подршка за 
унапређење положаја Рома. Максималан износ који се 
може добити од СКГО је 12.000 евра, где се очекује да град 
уложи 50 одсто, а остатак СКГО. Очекујемо да ће се код нас 
тај износ кретати од 5.000 до 8.000 евра и то ће се, углавном, 
односити на спровођење оперативних планова мобилних 
тимова за унапређење рада у поменутим сегментима. 

Николићева истиче да је Вршац у обавези да формира 
мобилни тим у коме ће бити ромски координатор, ромски 
педагошки асистент и ромски здравствени медијатор. 

-Као подршку кроз овај пакет, у наредном периоду, 
нашем граду биће обезбеђени возило и лаптоп за 
рад мобилног тима, каже саговорница „Куле“. Град 
ће формирати координационо тело које ће пратити 
активности мобилног тима, који ће радити на терену, на 
свака 3 месеца достављаћемо им извештаје. Наша обавеза 
је да приступимо изради Локалног акционог плана за Роме 
који ће моћи да се примењује од 2019. године. 

Поменути документ радиће се уз техничку подршку 
Сталне конференције градова и општина и биће у складу са 
важећим докуменима и прописима. 

Ј.Е. 

ПАКЕТ ПОДРШКЕ САВЕЗА ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ ГРАДУ ВРШЦУ 

ЦИЉ – ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 

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

Град Вршац, Градска библиотека и 
иницијатор Удружење параплегичара 
и квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
реализовали су пројекат „Покретна 
библиотека“. Циљ је да се књиге достављају 
читаоцима – особама са инвалидитетом, на 
њихове кућне адресе. Покретна библиотека 
је почела са радом прошле седмице, а 
свечаном чину отварања присуствовали су 
представници градске власти: Ненад Барош, 
председник Скупштине Града Вршца, 
чланови Градског већа, Весна Златичанин, 
в.д. директора Градске библиотеке, као и 
домаћини, Драган Виторовић, председник 
Удружења „Параквад ВШ“, и Јасна 
Крсмановић, мастер професор језика и 
књижевности, која ће водити Библиотеку. 

-Наши чланови су исказали велику 
потребу за читањем литературе, стручне 
и дневне штампе, тако да смо ми дошли на 
идеју да формирамо Покретну библиотеку, 
објашњава Драган Виторовић, председник 
Удружења „Параквад ВШ“. Град нас је 
подржао и захваљујем се градоначелници, 
члановима Већа, који су, пре свега, подржали 
запошљавање особе са инвалидитетом. 
Ми смо добили, као радника, Јасну 
Крсмановић, мастер професора језика 
и књижевности, која је сада запослена у 
Градској библиотеци и радиће у нашим 
просторијама, као истуреном одељењу 
Библиотеке. Поента је да наше чланове овде 

учлањујемо, слабо покретне и покретне 
особе са инвалидитетом ће долазити 
овде, а најтежим облицима инвалидности, 
зависним од туђе неге и помоћи, једном 
недељно носићемо књиге и штампу на 
кућне адресе. 

Јасна Крсмановић није крила 
задовољство што је добила први стални 
посао. Захвалила се управи Града Вршца и 
Градске библиотеке који су подржали њено 
запошљавање. 

-Мени ово много значи, да покажем свим 
особама са инвалидитетом да и они могу, да 

су потребни само упорност и истрајност, 
рекла је Крсмановићева. Одувек су ми 
били циљ и жеља да радим са особама са 
инвалидитетом. За мене је овај посао пун 
погодак. 

Ненад Барош, председник Скупштине 

Града Вршца, похвалио је „Параквад ВШ“ као 
најактивније вршачко удружење и пример 
како треба бринути о својим члановима. 

-Град Вршац је увек подржао активности 
оваквих удружења, бринуо и помагао 
грађане са посебним потребама, нагласио 
је Барош. Ова је акција прави пример како 

треба да се ради, и од стране удружења 
и градске власти. Ми смо спремни да 
подржимо и остале овакве и сличне акције. 

Барош је похвалио „Параквад ВШ“, који 
је иницирао бројне добре идеје, и додао 
да је градоначелница Драгана Митровић, 
са сарадницима, увек спремна да помогне 
и подржи квалитетне пројекте како би 
се олакшао и улепшао живот Вршчана са 
посебним потребама. 

-Ово је сада професионална библиотека 
и особама са инвалидитетом биће доступан 
читав фонд Градске библиотеке, а то је 
250.000 библиотечких јединица, истакла је 
, Весна Златичанин, в.д. директора Градске 
библиотеке и изразила задовољство што је 
Јасна Крсмановић постала радник Градске 
библиотеке Вршац. 

Подршку пројекту „Покретна 
библиотека“ пружила је и „Вршачка кула“ 
која ће убудуће донирати одређен број 
примерака сваког издања новине. Сви 
заинтересовани грађани могу да поклоне 
књиге Покретној библиотеци. Могу да их 
донесу у седиште Покретне или Градске 
библиотеке. 

Седиште Покретне библиотеке 
је у Булевару Милоша Обилића 10, у 
просторијама Удружења „Параквад ВШ“, 
а предвиђено радно време је од 14 до 19 
часова.            

Ј.Е.

ПОЧЕЛА СА РАДОМ ПОКРЕТНА БИБЛИОТЕКА УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“ 

ДОСТАВА КЊИГА НА КУЋНУ АДРЕСУ 

Високе температуре током пролећних 
месеци, посебно у мају, убрзале су 
овогодишње жетве ратарских култура. 
Скинут је род уљане репице и јечма, а 
поранила је и жетва пшенице. 

-Под уљаном репицом било је око 2.700 
хектара у вршачком атару, а остварени 
род је у просеку 2,8 т/ха, каже Еуген Баба, 
саветодавац Пољопривредне стручне 
службе „Агрозавод“ Вршац. Ова ратарска 
култура почела је све више да се сеје, 
нарочито од прошле године када кукуруз 
није имао високе приносе. Уљана репица 
постала је заступљенија на уштрб кукуруза. 

ПСС „Агрозавод“ покрива територију 
Града Вршца и околних општина Пландиште, 
Бела Црква и Ковин. Квалитетнију летину 
и већи принос остварили су ратари који 

су редовно и благовремено примењивали 
агротехничке мере. 

-Земљорадници који су примењивали 
високу агротехнику, прскали фунгицидима 
2 и 3 пута, имају веће приносе, истиче Баба. 
На смањење приноса утицала је и суша 
у мају, а високе температуре убрзале су 
процес сазревања, неке фазе су галопирале, 
а време наливања зрна било је много краће. 

Резултат поменутих временских прилика 
је и ранија жетва пшенице. Скидање ове 
културе почело је десетак дана раније. 

-Жетва пшенице пшенице почела је око 
15. јуна, а обично креће крајем јуна, почетком 
јула, наглашава Баба. Под пшеницом је око 
30.000 хектара у 4 општине о којима брине 
„Агрозавод“. До сада је скинуто око 80 
одсто летине и жетва би сигурно била већ 

завршена, да није било 3 до 4 кишних дана 
када није могло да се уђе у њиве. Тренутно 
пшеница има високу влагу, 13-14, можда чак 
и мало више. Принос пшенице је 5,3 Т/ха у 
просеку, што је мање од уобичајеног. Ратари 
који су се придржавали високе агротехнике 
остварили су и преко 6.000 Т/ха и за њих се 
може рећи да су овогодишњи рекордери, 
али не и за раније године када су приноси 
били чак 8 и 9 Т/ха. Присутност болести 
у последњим моментима сазревања и 
цветања одразило се на то да имамо штура 
зрна и малу хектолитарску масу, од 72 до 78, 
а стандард СРБ је од 76 до 83. 

Складиштење пшенице овогодишњег 
рода тече нормално, а цена ће одредити да 
ли ће ратари род оставити на лагеру или га 
одмах продати. 

Инеч, кукуруз и сунцокрет су у добром 
стању захваљујући великој количини 
падавина у јуну и, према тренутној 
ситуацији, обећавају добар род, чак 
рекордне приносе. 

Ј.Е. 

СКИДАЊЕ ОВОГОДИШЊИХ ЛЕТИНА У ПУНОМ ЈЕКУ 

ПОРАНИЛА ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ 
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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

У организацији СУБНОР-а града 
Вршца, уз подршку градске управе, у 
среду 4. Јула обележен је Дан борца. 
Свечаност у спомен на подизање 
устанка против фашистичког окупатора 
у Југославији, 4. Јула 1941. Године, 
приређена је у Руском парку, код 
споменика народном хероју Жарку 
Зрењанину Учи. Припадници СУБНОР-а 
и друге делегације положили су венце 

на споменике хероја у Градском парку: 
Анђи Ранковић, Живи Јовановићу и 
Сави Мунћану, и на споменик Страхињи 
Стефановићу на Тргу Светог Теодора. 

- Обележавамо Дан борца, да не 
заборавимо труд, допринос и жртве 
које је наш народ дао, као ни породице 
жртава које су иза њих остале како 
бисмо ми данас живели у слободи. 
Србија има чиме да се поноси, не треба 

да заборавимо нашу историју. Ово је 
још један начин да покажемо да смо 
антифашистичка држава и да народ зна 
шта значи слобода, родољубље и борба 
за властиту земљу – рекла је чланица 
Већа за здравство и социјалну заштиту 
Татјана Николић. 

Драгољуб Ђорђевић, председник 
вршачког СУБНОР-а, нагласио је да 
је антифашистички покрет у Вршцу и 
околини био изузетно јак, подсетивши 
на славна имена оних који су се на овим 
просторима борили за слободу, међу 
којима и на вршачку хероину Милу 
Матејић и њену младост, заустављену 
нацистичким злом. 

- Сећање на борце за слободу је 
сећање на оне који су у поробљеној 
Европи која је била згажена немачком 
нацистичком чизмом, у једној земљи 
каква је била Југославија, донели 
одлуку да се боре против силе за коју 
се веровало да је непобедива и четири 
године касније победили. Они су били 
визионари, били су неустрашиви 
и ставили су своје животе у залог 
слободе, не тражећи ништа заузврат – 
истакао је Ђорђевић. 

Т.С. 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА 

У СЛАВУ НАРОДНИМ ХЕРОЈИМА 

Градоначелница Драгана 
Митровић приредила је 
пријем за ученике генерације 
из 17 образовних установа са 
територије Града Вршца, у уторак 
3. јула, у свечаној сали Градске 
куће. Пријему су присуствовали 
и чланови Градског већа, 
директори основних и средњих 
школа, одељењске старешине 
и родитељи. Градоначелница 
је најбољим вршачким ђацима 
уручила на дар књигу и најавила 
да ће ускоро добити и новчану 
награду која је прошле године 
износила 30.000 динара. 

-Није лако бити најбољи у 
својој генерацији, тежак је то 
посао који се мора савладати и 
уз помоћ родитеља, професора и 
целог друштва које се брине о том 
ђаку, рекла је градоначелница и 
честитала ђацима генерације на 
постигнутом успеху. Али, највеће 
заслуге, свакако, припадају 
управо вама ученицима, јер 
није лако бити најбољи међу 

својим вршњацима када се 
узме у обзир колико паметне 
и даровите, вредне и марљиве 
деце има Град Вршац. Част ми 
је што, као градоначелник, могу 
данас да будем у вашем друштву, 
да поразговарамо о вашим 
даљим плановима и о томе како 
ми, као локална самоуправа и 

друштво, можемо да помогнемо 
ваш даљи развој и образовање. 
На вама је да само наставите 
истим темпом, а ми ћемо, као 
одговорна локална самоуправа, 
подржати и наградити ваш труд 
и рад и створити услове у којима 
ћете ви, надам се, бити будући 
правници, лекари, фармацеути, 
занатлије... све што је нашем 
граду неопходно. 

Да овај сусрет буде још 
свечанији потрудили су се 
ученици Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“ и Хемијско – 
медицинске школе музичким и 
рецитаторским програмом који 
су припремили са професоркама 
Татјаном Мрђа и Нађом Бранков. 

Престижно признање  
ученика генерације ове године 
понели су: Вишња Раша из ОШ 
„Бранко Радичевић“ из Уљме, 
Николина Вучинић из ОШ 
„Бранко Радичевић“ из Великог  
Средишта, Јована Бранков из ОШ 

„Жарко Зрењанин“ из Избишта, 
Милош Тодоровић из ОШ „Ђура 
Јакшић“ из Павлиша, Марина 
Цера из ОШ „Кориолан Добан“ 
из Куштиља, Бојана Бакић из ОШ 
„Вук  Караџић“ Вршац, Душан 
Дакић из ОШ „Младост“ из Вршца, 
Ана Вуков из ОШ „Паја Јовановић“ 
из Вршца, Данило Влаховић из 
ОШ „Јован Стерија Поповић“ 
из Вршца, Владимир Секулић и 
Адриан – Даниел Божин из ОШ 
„Олга Петров Радишић“ из Вршца, 
Дани Јанош и Алекса Беланов 
из ШОСО „Јелена Варјашки“ , 
Ања Павић из Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“, као 
и средњошколци Невена 
Гроздановски из Гимназије 
„Борислав Петров Браца“, Елена 
Стојковски  из  ШЦ „Никола 
Тесла“, Кристина Чикара  из 
Пољопривредне школе „Вршац“ 
и Марија Ђорђевић из Хемијско – 
медицинске школе. 

Ј.Е. 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ПРИРЕДИЛА ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВРШАЧКИХ ШКОЛА 

ДАРОВИ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ КОНКУРСИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДА ВРШЦА 

АКТИВНА 
ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА 
Национална служба 

за запошљавање и Град 
Вршац расписали су 
јавне конкурсе као вид 
мере активне политике 
запошљавања. 

Расписан је конкурс 
за организовање 
спровођења јавних 
радова на којима се 
ангажују незапослена 
лица и незапослене особе 
са инвалидитетом, затим 
јавни позив послодавцима 
за доделу субвенција 
за запошљавање 
незапослених лица 
из категорије теже 
запошљивих на 
новоотвореним радним 
местима, као и јавни позив 
за доделу субвенција за 
самозапошљавање. 

Све потребне 
информације о 
конкурсима могу се 
наћи на огласној табли 
Националне службе, 
Филијала Вршац, у листу 
„Послови“, као и на сајту 
Града. Јавни конкурси су 
отворени од 29. јуна до 
утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 
30. новембра ове године. 

РАДОВИ НА ПУТУ 
БЕОГРАД – ПАНЧЕВО  

Од четвртка 5. јула 
изводе се радови на 
поправци оштећеног 
коловоза на државном 
путу I Бреда број 10, 
на деоници Београд – 
Панчево, у смеру Панчево 
– Београд. Како саопштава 
ЈП „Путеви Србије“, у току 
трајања радова биће 
постављена одговарајућа 
радна саобраћајна 
сигнализација, а саобраћај 
ће се одвијати једном 
слободном саобраћајном 
траком. Радови ће трајати 
током пет радних дана, 
уколико временски 
услови то дозволе. 
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Песникињи Бојани Стојановић 
Пантовић у Градској кући у 
Вршцу је прошлог петка уручена 
награда „Васко Попа“. Признање 
за најбољу песничку књигу, 
које је овог 29. јуна, на Попин 
рођендан, додељено по 24. пут, 
песникињи је припало за збирку 
поезије „У обручу“  (Повеља, 2017), 
а о награди је одлучио жири у 
саставу: Радомир Андрић, Душко 
Новаковић, Владимир Гвозден, 
Славомир Гвозденовић и Јован 
Зивлак, председник, који је ове 
године разматрао 70 наслова 
из песничке продукције у 2017. 
години. 

Примајући награду, 
лауреаткиња се подсетила како 
је као шеснаестогодишњакиња, 
седамдесетих година у Београду 
упознала Васка Попу, када 
јој је као председник жирија 
доделио Октобарску награду за 
необјављену збирку песама. 

- Награда „Васко Попа“ за мене 
је увек била нека врста издвојеног 
света, нисам ни помишљала да 
могу да је добијем. Васко Попа је 
много утицао на мене, као и на 
читаву једну генерацију младих 
песника. Попин утицај на моје 
стваралаштво се временом 
изгубио, али је евокација 
пролазности нешто што и даље 
укршта наше две поетике – рекла 
је Бојана Стојановић Пантовић. 

- Бојана Стојановић Пантовић 
је песникиња памћења и сећања, 
песник евокације. То је, рекао бих, 
повезује са Попом. Оно што вас 
дубоко додирује и прожима кад 
читате поезију Бојане Стојановић 
Пантовић јесте прожетост њеног 

језика искуством и истовремено 
превазилажење пуког искуства 
фигурама језика, захтевима 
поезије која обликује тај живот у 
један еминентан уметнички облик 

– нагласио је председник жирија 
Јован Зивлак, оценивши награду 
„Васко Попа“ као најугледније 
признање за поезију у Србији. 

Награду која се састоји од 

Повеље с Попиним ликом, 
рада академског сликара 
Милана Блануше, и новчаног 
износа, добитници су уручили 
градоначелница Вршца Драгана 

Митровић и Марко Ракочевић, 
представник београдске фирме 
„Сензал капитал“, која је од ове 
године дародавац дела новчаног 
износа. 

- Ниједан песник, ниједно 
удружење, појединац, компанија, 
институција, не може више и боље 
да воли сећање на свог великана, 
него његов родни град Вршац – 
истакла је градоначелница Вршца 
изразивши задовољство што 
Вршац има прилику да и на овај 
начин очува сећање на великог 
песника. 

Бојана Стојановић Пантовић 
је рођена је у Београду 1960. 
године, магистрирала је и 
докторирала на Филолошком 
факултету  у Београду 1983. и 
1992. Од 1985. до данас запослена 
је на Филозофском факултету у 
Новом Саду (од 2000. на Одсеку 
за компаративну књижевност са 
теоријом књижевности, од 2004. 
у звању редовног професора). 
Хонорарно је предавала на 
Одсеку за српску књижевност 

Филолошког факултета у Београду 
(1995-2001), а од 1998. до 2008. 
била је стална критичарка 
листа „Политика“ за савремену 

поезију. Као гостујући професор 
предавала је у Љубљани, Халеу, 
Берлину, Хамбургу и Вроцлаву. 
Радила је и као уредница у 
издавачкој кући „Нолит“. Поезија, 
есеји и научни радови преведени 
су јој на енглески, француски, 
немачки, грчки, македонски, 
словеначки, пољски и шпански 
језик. Уређивала је листове 
и часописе: Знак, Књижевна 
критика, Књижевност, Књижевне 
новине. Приредила је и превела 
више књига српских и словеначких 
писаца, као и тематске бројеве 
зборника и часописа. Објавила 
је књиге поезије и  лирске прозе: 
„Бескрајна“, Књижевно друштво 
„Свети Сава“, Београд, 2005; 
„Заручници ватре, прозаиде“, 
Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“, Краљево, 2008; 
„Исијавање“, Арка, Смедерево, 
2009; „Лекције о смрти“, Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“, 
Краљево, 2013. Приредила је 
антологије:  „Српске прозаиде, 
антологија песама у прози“, Нолит, 
Београд, 2001; „Неболомство – 
Панорама српског песништва 
краја XX века“, Хрватско друштво 
писаца-Durieux, Загреб, 2006. 
Објавила је више монографија 
посвећених проблематици 
српског и европског 
експресионизма  и књига есеја 
посвећених савременој српској 
поезији. Добитница је награда 
за поезију и књижевну критику, 
између осталих, награде „Милан 
Богдановић“, „Исидорјана“, 
„Гордана Тодоровић“ и „Ђура 
Јакшић“. 

Т.С. 

НАГРАДА „ВАСКО ПОПА“ УРУЧЕНА ПО 24. ПУТ 

БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ – ПЕСНИКИЊА 
СЕЋАЊА И ПАМЋЕЊА 

Фото: Град Врш
ац 

У понедељак, 9. јула, са почетком 
у 21 час, биће свечано отворен 21. по 
реду, Међународни фестивал фолклора 
„Вршачки венац“. Вршац ће током трајања 
„Венца“ угостити око 600 учесника из 
осам земаља света, са три континента. 
Покровитељ овогодишњег Фестивала 
је Град Вршац, а организатор Културни 
центар Вршац. 

У програму 21. Фестивала учествоваће 
ансамбли из Мексика, Русије, Републике 
Српске (БИХ), Мађарске, Румуније и 
неколико врхунских ансамбала из Србије: 
ГКУД „Лаза Нанчић – Вршачки виногради“ 
Вршац, КУД „Гусле“ Кикинда, КУД „Копаоник“ 
Лепосавић и КУД „Станко Пауновић” НИС-
Рафинерије нафте Панчево. Ревијални 
програм почеће дан раније, у недељу 8. 
јула, а сутрадан ће свечаном отварању 
претходити традиционална Фестивалска 
поворка која ће градом проћи у 19 часова, 
као и пријем представника ансамбала код 
градоначелнице Вршца Драгане Митровић. 

У оквиру пратећег програма 
Фестивала, од недеље до четвртка 
трајаће и Етно сајам у организацији 
Туристичке организације Града Вршца, 
а у просторијама Дома војске биће 
организоване радионице учења српских 
народних игара. 

Међународни фестивал фолклора 
„Вршачки Венац“ основан је 1993. 
године са интенцијом да, попут познатих 
светских фестивала, сачува и негује 
оно што је највредније у богатом фонду 
народних песама и игара. На протеклих 
двадесет фестивала угостио је више 
од 500 ансамбала који су представили 
културу и традицију земаља са пет 
континената. 

Међународни фестивал фолклора 
„Вршачки Венац“, који је чланица ЦИОФФ-а, 
Интернациналне организације фестивала 
при Унеско-у, поред дефинисане 
програмске концепције, сваке године 
прати још читав низ интересантних 
садржаја у виду Етно сајма (пласман 
сувенира и производа етно карактера), 
изложби, радионица, предавања... 

Т.С. 

ПОЧИЊЕ 21. „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“ 

ВРШАЦ НАРЕДНЕ СЕДМИЦЕ У ЗНАКУ ИГРЕ 
ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА 

НЕДЕЉА, 8.7.2018. 
20:00 – Ревијални програм Фестивала 
ПОНЕДЕЉАК, 9.7.2018.
19:00 – Фестивалска поворка 
20:00 – Пријем представника 

ансамбала код градоначелнице 
21:00 – Отварање фестивала, прво 

фестивалско вече 
Учесници: Русија, Румунија, Мексико, 

Мађарска, Реблика Српска (БИХ), ГКУД 
„Лаза Нанчић“ – Вршачки виногради 
Вршац 

УТОРАК, 10.7.2018. 
21:00 – Друго фестивалско фече 
Учесници: Русија, Румунија, Мексико, 

Мађарска, Република Српска (БИХ), КУД 
“Гусле“ Кикинда 

СРЕДА, 11.7.2018. 
21:00 – Треће фестивалско вече 
Учесници: Русија, Мађарска, Република 

Српска (БИХ), КУД „Копаоник“ Лепосавић 
ЧЕТВРТАК, 12.7.2018. 
21:00 – Четврто фестивалско вече и 

затварање фестивала 
Учесници: Русија, Мађарска, Република 

Српска (БИХ), КУД „Станко Пауновић” 
НИС-Рафинерије нафте Панчево, КУД 
„Копаоник“ Лепосавић 

Пратећи програм Фестивала 
9 -12. јула – Радионица – учење српских 

народних игара (Дом војске) 
8 -12. јула – Етно сајам у организацији 

ТООВ-а 
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Највећи део радног 
века професорка Рада 
Цветићанин провела 
је у Економској школи. 
Предавала је прво 
математику, потом 
економију, а 11 година била 
је директорка поменуте 
вршачке средње школе. 
Извела је 27 генерација 
до матуре. Памти, каже, 
само највеће мангупе и 
најбоље ђаке. Волела је 
просветарски посао, борила 
се за своје ђаке. Много је 
урадила као директорка. 
Уз Суботицу, вршачки 
економци први су имали 
компјутер и штампач у 
Војводини, од 14 економских 
школа. 

Како памтите своје детињство? 
-Рођена сам у Драгачеву, у селу Доња 

Краварица, 7 км од Гуче. Село је испод 
планине, народ је, својевремено, био веома 
заостао. Имала сам ту несрећу да је мој отац 
Миладин био тежак алкохоличар, много је 
пио. Све што сам имала, постигла, било је 
маминих руку дело. Моја мама Јела била 
је изузетно вредна и способна жена. За 
време рата, ишла је у црну берзу, носила 
је пршуту, орахе, јабуке... за Београд где је 
имала двојицу девера и тамо продавала. 
Много је тога видела и научила. Живела је 
16 година са оцем, више није могла. Једном 
приликом док је мајка била на путу, отац је 
продао краву. 

Имала сам сестру Георгину- Гину, умрла 
је, нажалост, пре пар година. Када сам 
имала 6 година, мама је побегла од оца. 
Сестра није хтела, остала је код бабе, очеве 
мајке. Мама ме је узала за руку, понели 
смо само једну торбу са погачом, чанком 
сира и кајмака и флашом ракије, што јој је 
сестра дала, и кренуле смо возом. Мајка 
је намерила да дође у Банатски Карловац, 
било је ту пуно Србијанаца, чула је да може 
да се нађе посао. Прву ноћ смо преспавале 
на жељезничкој станици у Банатском 
Карловцу. Сутрадан је мама отишла да 
тражи посао. Нашла га је на имању чича 

Божовића. Радила је пољопривредне 
послове, прскала виноград... Спавале смо 
на отоману у народној кухињи, а после 
месец дана добили смо једну кућицу. Била 
је зидана фуруна, мама је ставила иза сламу, 
тако да смо спавале ту иза фуруне. Ложиле 
смо главе од сунцокрета које смо скупљале. 
Прве тањире и кашике, плаву ванглицу и 
једну канту добиле смо од комшија, тетка 
Илонке и чика Јожефа, који су ме много 
волели, нису имали децу. Касније је мама 
добила кревет и комоду из народног 
магацина. У сећању ми је остало када је на 
кревет бацила врелу воду, на ону дивну 
политуру, која је само побелела. Када сам је 
питала зашто је уништила тако леп кревет, 
рекла ми је да је морала, јер је било стеница. 

Колико сте остале у Банатском 
Карловцу? 

-Биле смо ту саме годину и нешто, а 
онда се мама удала за једног Мађара. Мама 
је у брак унела мене, касније је довела и 
Гину, а он је довео једногодишњег дечака 
Андраша, своје дете. Тако смо дошли у 
Вршац. Тих 50-тих година сви су тешко 
живели, било је велико сиромаштво. Мени 
то није тада тешко падало, а сад кад се 
сетим?! Међутим, мама је била сналажљива 
и вешта, много је научила од Мађарица и 
Немица, које су остале да живе овде, да 
прави тесто, насуво... Из детињства памтим 
нашу улицу, становала сам у Швајцарској 
улици, односно Васе Пелагића. Није било 
аутомобила, цео дан смо се играли на 
улици. Сећам се, ко је имао радио, метне га 
у прозор, и сви заједно слушамо. Старији 
су предвече играли око бунара, који је био 
на сред улице, уз фрулицу коју је свирао 
комшија. Мајка је јако лепо 
играла, мени је то много 
пријало, и очух је лепо 
играо. На нашу велику 
жалост, и очух је био 
пијанац. Зато је мајка увек 
говорила: „Ако не можеш 
да нађеш ујутро, немој да 
тражиш ни у подне“. 

Где сте ишли у школу? 
-Први разред 

завршила сам у Карловцу, 
пошла сам раније у школу, 
онда сам наставила у 
Вршцу. После основне, 
уписала сам Гимназију, 
све моје другарицу су отишле тамо. Била 
сам одличан ђак, активна у бројним 
секцијама, свуда ме је било. Мој тадашњи 
директор Ђура Кнежевић водио ме је у 3 
предузећа да ми обезбеди стипендију за 
студије, пошто ја нисам могла да рачунам на 
очуха. Рекао ми је да ме је доста школовао. 
Директор Кнежевић није успео да ми нађе 
стипендију, почела сам да радим и даље 

слала молбе свуда. Последња нада био ми 
је Житобанат где сам већ радила годину 
дана. У то време била сам и председник 
Омладинске општинске организације. 
Чудно како случајности могу да ти одреде 
живот. Чапајев је држао неки пленум где 
сам и ја била присутна и баш тада ми јаве 
да нисам добила стипендију од Житобаната. 
Расплакала сам се, уписи су почели, била ми 
је то последња шанса. Председник општине 
Миша Попов видео ме је како плачем, 

објаснила сам му 
зашто. Када се пленум 
завршио, Чапајев, кога 
сам први пут видела, 
рекао ми је да сачекам. 
Позвао ме је да сутра 
дођем у срез. Када 
сам дошла, уговор за 
моју стипендију био је 
спреман. 

Који факултет сте 
уписали? 

-Уписала сам 
економију. Хтела сам 
да студирам енглески, 
али не можеш како ти 

хоћеш. После друге година сам се удала. И 
мајка ми се разболела. Међутим, завршила 
сам факултет, трећу годину са стомаком, а 
четврту са дететом. За 3 године и 9 месеци 
дала сам све испите, са просеком 8,34. 
Имала сам прво 9 просек, али пао ми је када 
сам се удала, постала мајка, веће обавезе, 
кућа, породица. 

Где сте добили први посао? 
-Била сам стипендиста среза, који је 

укинут годину дана након мог студирања, 
па ме је срез пребацио „Вршачким 
виноградима“. У јуну сам дала последњи 
испит, а 1. јула сам почела да радим. Била 
сам годину дана у „Вршачким виноградима“, 
па сам прешла у Зем задругу, код Ђоке 
Статијева, као шеф плана и анализе. А, 
када је Љиља Матић отишла на порођајно 
боловање, професор Милован Тодор ме је 
позвао у Економску школу, на замену, 1965. 
Математику је тада могао да предаје само 
онај ко је завршио Економски факултет, 
нису могли математичари. 

Кад сам ухватила дневник у руке 
и одржала први час, свирала ми је 
филхармонија у ушима, била сам 
одушевљена. То је љубав на први поглед. 
Никад ми није пало на памет да радим 
у просвети! Директор је био задовољан 
мојим радом и када се указала прилика, 
почела сам да предајем економију. Било је 

ИНТЕРВЈУ

РАДА ЦВЕТИЋАНИН РАДОЈЕВИЋ, ПРОФЕСОРКА У ПЕНЗИЈИ: 

ЖИВОТ ЈЕ У СУШТИНИ ЛЕП, МАДА ЈЕ 
ВЕЧИТА, ПЕРМАНЕНТНА БОРБА! 

„Боже, дај ми снаге 
да поднесем оно што 

не могу да променим, 
дај ми храбрости да 

променим оно што не 
могу поднети и дај ми 

мудрости да разликујем 
једно од другог.“ 

Марио Јоханес Шимел 
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то велико, велико моје задовољство. 
Колико сте остали у просвети? 
-Радила сам 27 година, од 1965. до 1992. 

године. За мене је то био најлепши посао. 
И данас бих га поново изабрала. Ако неко 
воли људе, децу, рад у школи је изузетно леп. 
Увек се осећаш корисно. Имала сам, то сад 
могу да тврдим, врло леп однос са ђацима. 
Посматрала сам их као одрасле људе, свако 
је имао своју личност. У почетку сам била 
мало несигурна, знали су да ме изведу 
из такта, једном сам чак и плакала. Али, 
временом сам се снашла. Није ми падало 
на памет да некога избацим са часа, јер то 
је доказ немоћи професора. Не можеш са 
дететом да изађеш на крај?! Трудила сам 
се да према свима будем једнака, али људи 
смо, дозволимо да нам се неки ђаци просто 
увуку у срце, у леву преткомору, како ја 
волим да кажем. Али, веома се трудиш да 
остали не трпе због тога. Многих се ђака 
данас ни не сећам. Сећам се само највећих 
мангупа и најбољих ђака. 

Дуго година били сте и директорка 
Економске школе. Шта сте учинили да 
побољшате рад школе? 

-Директор сам постала када је Мија 
Лончар отишао у Марксистички центар. 
Колектив ме је избацио на површину. Била 
сам директор 11 година. Чак и касније 
код реизбора, имала сам подршку целог 
колектива, 34 њих, само је један глас био 
мање. 

Мој највећи проблем било је 
самоуправљање. Та глупост је толико 
оптерећивала тадашњи водећи кадар. 
Могли су да ти наместе нешто што не стоји. 
Не може глас чистачице да буде исти као 
једног стручњака. Велика мука било ми 
је и то што се школа 3 пута селила за пар 
година. Прво смо били у Стеријиној где 
је сада „Никола Тесла“, онда смо отишли 
у Хемијску школу, па кад су они добили 
2. разред, нисмо имали места и прешли 
смо у садашњу „Олга Петров“. Ту кад смо 
дошли, мишеви су нам претрчавали преко 
ногу. Простор није био коришћен 4 године, 
јер је било неусловно. Прокишњавало 
је, лавори, кофе, 2 учионице без дневног 
светла, прозори стари... нарадила сам се. 
Одобре ми нека средства, обиђем пар 
фирми, спакујем ђаке на екскурзију, а ми 
кренемо са радовима. Направили смо ВЦ, 
ни то нисмо имали. Средили смо подове, 
а учионице смо сами кречили, професори 
и ђаци заједно. Сами смо офарбали и 
тишлерај. Уредили смо нашу школу! 

-Решила сам да, као директор, купим 
ђацима компјутер. Била је инфлација. 
Идем од фирме до фирме, сагињем се, 
како ја кажем, молим, али никако да 
скупим довољно новца. Скупим 18.000, 
компјутер скочи на 22.000 и све тако, на 
54.000 сам га стигла! У то време у Вршцу 
су компјутер имали само Хемофарм и 

Новосадска банка. И наша Економска 
школа, као једина од школа не само у 
Вршцу, већ скоро у Војводини. Једино га је 
суботичка школа имала пре нас, а било је 14 
економских школа у Покрајини. Компјутер 
је био огроман. Онда сам се намерила да 
купим штампач. Ишла сам у Сарајево да га 

преузмем. Штампали смо књигу, уџбеник за 
наше ђаке. 

-За рад у школи добила сам признање 
„Жарко Зрењанин Уча“ које се додељује 
просветарима за значајне резултате рада у 
образовању и васпитању деце. 

Када сте отишли у пензију? 
-Када је Економска школа почела да 

смањује број одељења због Алибунара, 
нисам могла да се вратим у наставу, а тако 
сам чезнула. Кад дође крај године, ђаци се 
окупе око разредног старешине, сликају се, 
а директорку нико не зове. Ја сам и даље 
предавала у неким одељењима, па су се 

онда спојиле Гимназија и Економска школа, 
сви смо били ту. У пензију сам отишла 1992. 
Моја ћерка Тања је родила друго дете, 
хтела је да се запосли, па сам ја отишла 
пре времена у пензију. Чувала сам унуче, 
радила сам и код сина Зорана у фирми. 

Били сте врло свестрани у младости. У 
чему сте се све опробали? 

-У гимназији и за време студирања била 
сам на 3 савезне радне акције и на свакој 
сам била ударник. А, то је значило да имаш 
15 дана бесплатног летовања на мору, у 
Задру! Било је дивно, много младих. Били 

смо под шаторима, у интернационалном 
кампу. Те су радне акције један од лепших 
догађаја у мом животу. 

Играла сам у младости и фолклор, волела 
сам јако, а и лепо сам играла. Бавила сам се 
и глумом у гимназијској драмској секцији. 
Направили смо позоришну представу 
Молијерове „Смешне принцезе“, редитељ 
је био Иван Вуков, познати вршачки глумац. 
Играла сам мајку у представи „Кнез Иво од 
Семберије“, а статирала сам и у комадима 
које је изводио главни глумачки ансамбл 
вршачког Позоришта. Интересантно је да 
ми никад није пало на памет да студирам 
глуму, а бавила сам се глумом врло успешно. 

За време гимназијских дана, радила сам 
у „Виноградима“, тако сам могла себи да 
приуштим оно што сам желела. Капут, путна 
торба и кишобран били су ми дугогодишња 
жеља. Успела сам да је остварим кад сам 
почела да радим и зарађујем. Како сам била 
срећна! 

Када сте основали своју породицу? 
-Удала сам се у јануару 1962.за Будимира 

Цветићанина. Брак нам је трајао 22 године. 
Из тог брака имам ћерку Татјану и сина 
Зорана Цветићанина. Тања и Зоран су 
данас одрасли, успешни људи, имају 
своје породице, децу. Зоран је био први 
млади предузетник у Вршцу. Почео је са 
производњом пластичних производа, од 
нуле, није имао појма како и шта треба. Све 
је научио. Покојни Кишерев га је подучавао. 
Прве послове радио је за „ИМО“, фабрику 
обуће. Тих деведесет и неких година било 
је тешко наплатити, кренула је инфлација, 
све је морао да да у компензацију. Па смо 
онда, силом прилика, морали да се бавимо 
трговином, отворио је Марки маркет. 

Најтежи период био је кад је Зоран био 
на ратишту. Пола моје главе било је са њим, 
а пола овде. 

Како данас живите? 
-Задовољна сам. Имам петоро унучади. 

Зоран има Матеју и Константина, Тања има 
Филипа, Мину и Давида. Филип има Зоју, 
а Мина има троје деце: Анастасију, Луку 
и Екатарину. Тако да сам ја и прабака са 
четворо праунучади. То је врло леп осећај. 
Имаш прво децу – један доживљај, па 
добијеш унучиће и онда дођу праунуци. 
Стално имаш некога на крилу. Диван осећај. 

Ја сам велики креативац, стваралац, и 
најсрећнија сам кад могу да радим. У животу 
сам шила за моју децу, волела сам да везем, 
хеклам, да правим од канапа висеће саксије 
за цвеће, да радим гоблене. Продавала 
сам Цептер. Тиме се јако поносим. Јер, ме 
није било срамота да, као професор, као 
директор школе, узмем кофер са посуђем, 
одлазим и радим презентације. Добро сам 
то радила, једног тренутка била сам пета 
у великој Југославији, по резултатима. У 
Лазаревцу сам тако зарадила 1.000 марака 
за једно вече, на промоцијама Цептера. 
У просеку сам месечно зарађивала око 
5.000 марака, у оно време Анте Марковића. 
Купила сам Зорану машину, Тањи намештај. 
Била сам задовољна. 

Много волим да радим, баш сам 
радохолик. Тада сам најзадовољнија, а и кад 
имам неку муку, то се све лакше поднесе 
уз рад. Понекад помислим да имам башту, 
прекопала бих је за једно поподне. У раду 
најлакше пронађем спас. Највећа љубав 
су ми деца, и моја и ђаци док сам радила. 
Стално сам са њима нешто радила. Сећам 
се да смо за једно матурско вече, моји 
ђаци, ја и професорка Јуца Ћосић заједно 
направили торту од 140 јаја. Уживали смо, 
сви смо били и задовољни и поносни. 
Живот је у суштини леп, мада је вечита, 
перманентна борба! У животу увек мораш 
да се бориш са неким ситуацијама, једно 
решиш, друго ти се натовари! 

Јованка Ерски
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 У понедељак је у „Салону 
код Порте“ представљена 
књига „Румунски путници 
у Србији“ историчара др 
Мирче Марана. Поред 
аутора, о књизи су говорили 
историчар Невен Даничић и 
филолог др Ивана Ђорђев. 
Модератор вечери била је 
Снежана Ђенић, социолог, 
одломке из књиге читала је 
Марија Ђуричић, а музички 
увод извео је кларинетиста 
Марко Даничић. 

Представљена књига 
обједињује путописе 
четири знамените румунске 
личности које су Србијом 
пролазиле и о њој писале 
крајем деветнаестог и у 
првој половини двадесетог 
века, а публика је имала 
прилике да сазна под 
којим околностима су ови 
путописи настали и у каквим 
су друштвено-политичким 
контекстима живели њихови 
аутори. Др Мирча Маран 
превео је и представио 
путописе Николае Балческуа, 
румунског писца, историчара 
и револуционара, Илије 
Гергела, румунског филолога, 

историчара и публицисте 
који је бициклом обишао 
Балкан, Теодора Филипескуа, 
хемичара, етнографа и 
публицисте и Николае Јорге, 
историчара, политичара, 
писца и публицисте, једног 
од најзначајнијих имена 
румунске науке и културе 
крајем деветнаестог и 
почетком двадесетог века. 

Историчар Невен Даничић 
пружио је увид у биографије 
четворице знаменитих 
научника, истакавши да је 
реч о изванредним ауторима 
који су, сваки на свој начин, 
у великој мери допринели 
интелектуалном наслеђу, 
оставивши врло снажан печат 
у различитим областима. 

Аутор књиге др Мирча 
Маран нагласио је да је циљ 
ове књиге да се две културе, 
односно два народа, српски 
и румунски, боље упознају и 
сазнају више једни о другима. 

О значају путописа за 
општу, али и стручну јавност, 
говорила је лекторка књиге 
др Ивана Ђорђев. 

- Имала сам задовољство 
да међу првима прочитам 

књигу „Румунски путници 
у Србији“ и одмах сам 
осетила снажну литерарну 
вредност коју ови 
путописи и писма имају. За 
историчаре, путописи су од 
прворазредног значаја јер 
говоре о култури, економији, 

д р у ш т в е н о - п о л и т и ч к о м 
уређењу предела кроз 
које путници пролазе. 
Путописи су истовремено и 
плод стваралачког немира, 
огледало уметникове интиме 
и сведочанство његовог 

укуса – рекла је др Ивана 
Ђорђев. 

Историчар др Мирча 
Маран професор је на 
Високој школи за образовање 
васпитача у Вршцу „Михаило 
Палов“, са звањем предавача 
за предмете Историја 

цивилизације и Европски 
контекст националне културе. 
Дипломске, магистарске и 
докторске студије завршио је 
на Филозофском факултету у 
Новом Саду, а затим научни 
рад наставио бројним 

истраживањима, учешћем 
на научним конференцијама 
и у бројним пројектима. 
Др Мирча Маран је члан 
сарадник Матице српске, 
сарадник више домаћих 
угледних институција из 
области културе, науке и 
образовања, међу којима 
Завода за уџбенике и 
наставна средства у 
Београду, Института за 
педагошка истраживања у 
Београду, Историјског архива 
у Панчеву, Градског музеја 
у Вршцу, већине удружења 
и институција румунске 
националне мањине у 
Војводини, као и више 
научних и културних установа 
из Републике Румуније. 
Оснивач је и председник 
Центра за банатске студије. 

Истраживачки део 
рада на књизи „Румунски 
путници у Србији“ подржао је 
Румунски културни институт 
из Букурешта, а издавач је 
Центар за банатске студије 
у сарадњи са Историјским 
архивом Панчева. 

Т.С. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 

„РУМУНСКИ ПУТНИЦИ У СРБИЈИ“ ДР МИРЧЕ МАРАНА

У Вршцу је прошлог петка одржан 
24. Округли сто, међународни научни 
скуп, под називом „Достигнућа и 
перспективе у образовању даровитих“. 
Уводничар на конференцији проф. 
др Тејзир Супхи Јамин, директор 
Међународног центра за иновације 
у образовању, Улм, Немачка, говорио 
је на тему: Нова достигнућа у 
образовању даровитих и констатовао 
да „ако говоримо о интересовању за 
образовање даровитих у Србији, оно је 
заиста на завидном нивоу“. 

Организатор 24. округлог стола 
о даровитости је Висока школа 
струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов” из Вршца у сарадњи са 
Универзитетом „Аурел Влајку” из Арада 
(Румунија), Педагошким факултетом 
Универзитета у Марибору (Словенија), 

Универзитетом „Св. Климент 
Охридски” из Битоле (Македонија) 

и Универзитетом Метрополитен 
из Манчестера (Енглеска). Највећи 

број пријављених за учешће на 
конференцији, из Швајцарске, Русије, 

Румуније, Немачке, Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Македоније, Црне 

Горе и Србије, присуствовао је скупу 
који се одвијао у хотелу Вила Брег. 

Као неки од битних аспеката питања 
образовања даровитих издвојени 
су опремање и оспособљавање 
наставника, као и закони и системска 
решења. 

- Поред ентузијазма наставника 
који препознају даровите ученике и 
са њима додатно раде кроз систем 
диференцијације и обогаћивања, они 
заправо и сами, уз врло мали подстрек, 
постижу велике резултате. Ми имамо 
јако пуно потенцијала, и мало ветра у 
леђа од стране образовног система на 
институционалном нивоу, могло би да 
начини заиста велику разлику – каже 
доц. др Јелена Пртљага, директорка 
Високе школе струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов“. 

ОДРЖАН 24. ОКРУГЛИ СТО О ДАРОВИТОСТИ 

ПОТРЕБНА ПОДРШКА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

Туристичка организација 
Града Вршца (ТОВ) приредила 
је, у некадашњем Дому војске, 
још један Сајам половних 
уџбеника, пети по реду. 

Наиме, ТОВ је, пре недељу 
дана организовао Сајам за 
куповину и размену школских 
књига, који је наишао на 
велико интересовање 

како вршачких ђака, тако и 
њихових родитеља. Управо 
су то велико интересовање и 
посећеност били разлог да се 
убрзо организује нови Сајам 
половних уџбеника. 

- И други овогодишњи 
Сајам половних уџбеника 
окупио је велики број 
ђака, задовољно кажу 
организатори. Сајам је, 
из године у годину, све 
посећенији, како од ученика 
који продају књиге, тако и 
од оних ђака који су дошли 
да обезбеде уџбенике за 
следећу школску годину. Било 
је и ђака који су размењивали 
школске књиге. 

Овај потез Туристичке 

организације Града Вршца 
за сваку је похвалу, а са тим 
су се сложили и ученици и 
родитељи. Испуњен је главни 
циљ Сајма, а то је да ђаци 
дођу до потребних школских 
књига без одласка у Панчево 
и друга места, и то по врло 
повољним ценама. Ниске 
цене уџбеника велика су 
уштеда за кућни буџет, тако 
да су задовољни и родитељи, 
јер су успели да припреме 
децу за наредну школску 
годину, а у прилици су и да 
уштеђени новац усмере на 
друге потребе. 

-Још пре отварања 
Сајма, сви столови су били 
пуни половних уџбеника, 

задовољно кажу у ТОВ-у. 
Сајам је окупио мале 
продавце, много књига, 
а децу је задовоством 
испунило и занимљиво 
дружење. Сајам је свима 
био један врло практичан 
начин да набаве потребне 
уџбенике, школарцима је 
помогао да се благовремено 
и јефтино припреме за 
наредну школску годину. 

Сајмови половних 
уџбеника потврдили су се 
добро у пракси, а Туристичка 
организација Града Вршца 
најављује да ће наставити 
и наредних година овај 
успешан пројекат. 

Ј.Е.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА ПРИРЕДИЛА ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН САЈАМ ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА 

ЈЕФТИНИЈЕ ДО ШКОЛСКИХ КЊИГА 
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Мада је купалишна сезона 
званично почела 1. јула, на 
Градском језеру нема много 
купача. Томе је, свкако, кумовало 
лоше време, киша и температуре 
ниже од уобичајених јулских. 

Међутим, језеро спремно чека 
купаче. ЈКП „Други октобар“ је 
уредило приобаље, а Туристичка 
организација Града Вршца 
припремила је богат рекреативни 
програм који ће трајати до 
краја сезоне, последњег дана 
августа. Спортско-рекреативне 
активности на једином јавном 
купалишту у Вршцу, одржаваће се 
сваког викенда. 

-Припремили смо богат 
и занимљив програм за све 
узрасте, поручују из Туристичке 
организације Града Вршца и 
подсећају да је у току и упис 
малишана за школицу пливања, 
као и да часове воде лиценцирани 
спортски тренери. Школа 
пливања састоји се од 15 часова и 
омогућава деци, узраста од 5 до 12 
година, да науче основне технике 
сналажења у води. Вршчани који 
ће, током викенда, потражити 

спас од врућина на Градском 
језеру, имаће прилику да, поред 
купања, уживају и у бројним 
активностима, које организује 
Туристичка организација Вршац, у 
оквиру програма „Лето на језеру”. 

Први у низ је бич волеј, који је 
заказан за 7. и 8. јул, почетак је у 
17,30 часова, а у сарадњи са ОК 
Банат. 

Овог лета новитет су теретана 
на отвореном и сунцобрани 

од природне трске, који су 
постављени на дечјој плажи. 

-Циљ је да се купачима и 
посетиоцима омогући што 
пријатнији и занимљивији 
боравак, као и освежење у 

врелим летњим данима кажу 
организатори. Програми су 
осмишљени тако да ће се 
одржавати фитнес и рекреација, 
као и јога у својим редовним 
терминима, атлетика, бадминтон. 
За Петровдан, 12. јул, заказан 
је шах турнир, а викенди током 
јула и августа резервисани 
су за спортско – рекреативне 
догађаје, осмишљене тако да свим 
посетиоцима купалишта омогуће 
забаву и разоноду током летњег 
одмора. 

Бригу о чистоћи водиће ЈКП 
„Други октобар“. Туристичка 
организација Вршац апелује на 
све купаче на језеру, да поштују 
кућни ред и придржавају се 
упутства спасилачке службе. 
О безбедности купача и ове 
године брине 14 спасилаца, а 
координатор спасилачке службе 
Никола Банковић каже да су 
сви у кондицији и спремни за 
летњу сезону која је за спасиоце 
Вршачког језера већ почела 1. 
јула. 

Ј.Е. 

С ПРВИМ ЈУЛСКИМ ДАНОМ ЗВАНИЧНО ПОЧЕЛА КУПАЛИШНА СЕЗОНА 

МНОШТВО ЗАНИМЉИВОСТИ ОЧЕКУЈЕ КУПАЧЕ 

 По први пут ове године организована је акција 
сакупљања амбалажног отпада од средстава за 
заштиту биља које су користили пољопривредници 
у производном процесу на ораницама и 
воћњацима. 

-На иницијативу ПСС „Агрозавод“ Вршац, а у 
сарадњи са Удружењем Секпа, које је успоставило 
модел и годинама се већ бави сакупљањем 
амбалажног отпада од средстава за заштиту 
у пољопривреди, успели смо да први пут 
организујемо овакву акцију на терену који покрива 
„Агрозавод“, објашњава Еуген Баба, саветодавац 
пољопривредне стручне службе „Агрозавод“ 
Вршац. Акција је трајала 4 дана и покрила је 
територије Града Вршца и општина Пландиште, 
Бела Црква и Ковин. Нисмо баш задовољни 
одзивом пољопривредника, јер је сезона примене 
средстава за заштиту биља већ увелико прошла 
и они су се већ на неки свој начин ослободили те 
амбалаже. И поред добре воље, многи од њих нису 
имали шта да предају. Зато ћемо се потрудити да 
акцију спроведемо раније следеће године. 

Према речима Бабе, за учешће у поменутој 

акцији пољопривредници добијају потврду која ће 
им омогућити учешће на будућим конкурсима, јер 
ће потврда постати један од услова, део потребне 
конкурсне документације. 

-Сигурно да је ова акција значајна и за заштиту 
животне средине, истиче Баба. Однос према 
хемијском отпаду мора да буде много озбиљнији, 
јер је амбалажа са остацима заштитних средстава 
штетна. Садржи опасне материје које могу да уђу 
у земљиште, водотокове, зато је ова амбалажа 
дугогодишњи проблем. Овом акцијом проблем 
може да се реши и ми ћемо се потрудити да 
сакупљање амбалажног отпада од средстава за 
заштиту биља убудуће организујемо раније него 
ове године. Пољопривредници су обавештени о 
овом начину уклањања амбалаже, вољни су да се 
укључе и верујем да ће одзив бити бољи. 

Акција је значајан корак за екологију и заштиту 
животне средине, за разлику од досадашњег начина 
одлагања овог отпада који прети да контаминира и 
загади како земљиште, тако и водотокове. 

Ј.Е. 

ПСС „АГРОЗАВОД“ И „СЕКПА ЕКО МОДЕЛ“ ОРГАНИЗОВАЛИ ПРВУ АКЦИЈУ САКУПЉАЊА АМБАЛАЖЕ ОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

БЕЗБЕДНО ЗБРИЊАВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА

Национална служба за запошљавање 
организује атрактивне обуке које 
ће незапосленима обезбедити 
неопходна знања и вештине за рад 
у ИТ сектору: Јава програмирање, 
израда веб-апликација, ПХП и Нет 
програмирање... 

-Ово су само неки од програма које 
смо обезбедили за своје кориснике 
како би лакше нашли посао, поручују 
из прес службе Националне службе 
за запошљавање. Добро је познато да 
будућност припада ИТ сектору и да ИТ 
стучњаци имају највише могућности 
за запошљавање на тржишту рада у 
Србији, али и широм света. 

Национална служба за 
запошљавање је своје програме обука 
ускладила са потребама тржишта 
рада. 

-У плану је извођење 
специјалистичких информатичких 
обука у десет градова широм Србије, 

у које ће, у оквиру првог циклуса који 
почиње у септембру, бити укључено 
775 полазника, најављује прес служба 
НСЗ. Пријаве ће бити отворене на 
сајту: www.itobuke.rs, од 9. до 22. 
јула 2018. Услов је да су кандидати 
на евиденцији незапослених 
Националне службе за запошљавање, 
да имају најмање завршену средњу 
четворогодишњу школу, склоности 
за информатичко програмирање, да 
познају рад на рачунару и енглески 
језик најмање на А2 нивоу. На путу 
вашег професионалног развоја 
имамо заједнички циљ – брже и лакше 
запошљавање! 

За више информација 
заинтересовани треба да се обрате 
свом саветнику за запошљавање 
или да прате сајт www.nsz.gov.rs, где 
ће редовно добијати све актуелне 
и потребне информације о овом 
програму. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА УЗ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОБУЧИТЕ СЕ ЗА НАЈТРАЖЕНИЈА ЗАНИМАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА! 
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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 Народном позоришту 
„Стерија“ завршена је 
још једна, према речима 
директорке Позоришта 
Марине Лазаревић, врло 
успешна сезона. НП „Стерија“ 
извело је 74 представе, 51 
на матичној сцени и 23 на 
различитим гостовањима, 
док је Професионална сцена 
на румунском имала четири 
представе, две на матичној 
сцени и две на гостовањима. 
На вршачкој сцени одигране 
су и 23 гостујуће представе, 
као и 26 различитих 
програма: концерата, 
приредби, изложби. 

- У овој сезони учинили 
смо искорак у модерни 
театар, пре свега представом 
„Виктор или деца на власти“, 
а после дужег времена 
поставили смо и комедију, 
представу „Херој нације“ 
са којом ћемо у септембру 
гостовати у Македонији – 
рекла је Марина Лазаревић, 
додавши да је сезону 
обележила фебруарска 
турнеја по Хрватској, Босни 
и Херцеговини и Србији, а да 
се слична турнеја планира и у 
следећој сезони. 

Према речима директорке 
НП „Стерија“ продаја карата 
на билетарници повећана је 
за 30 одсто, а успостављена је 
и уска сарадња са Народним 
позориштем из Београда, 
где ће у будуће гостовати 
све представе вршачког 
позоришта. Ипак, проблеми 

још увек постоје, а на првом 
месту ту је проблем малог 
ансамбла. 

- Град је дао одобрење да 
се запосли четворо младих 
глумаца, а сада се чека 
одобрење Министарства 
културе. Позориште не 
може да функционише са 
осам глумаца, па се надамо 
да ћемо добити прилику 
обновимо ансамбл новом 
енергијом – изјавила је 
Марина Лазаревић. 

СЕЛЕКЦИЈА 26. „ВРШАЧКЕ 
ПОЗОРИШНЕ ЈЕСЕНИ“ 
Саопштена је и селекција 26. 

Фестивала класике „Вршачка 
позоришна јесен“ који ће се 
одржати од 19. до 28. октобра. 
У такмичарској селекцији биће 
одиграно седам представа, међу 
којима и вршачка, „Виктор или 
деца на власти“ Рожеа Витрака у 
режији Александра Швабића. 

- Трагано је за представама које 
ће испунити главне критеријуме 
Фестивала позоришне класике: 
оригиналност и иновативност 

редитељског поступка, 
актуелност и савременост, 
богатство глумачког израза 
и снагу укупног уметничког 
доживљаја – рекао је селектор 
фестивала Ђура Мрђа. 

Поред представе домаћина, 
вршачка публика ће ове 
јесени гледати и Пекићеву 
„Корешподенцију“ у режији 
Горчина Стојановића и 
извођењу Звездара театра, 
затим Пушкиновог „Евгенија 
Оњегина“ у режији Бориса 
Лијешевића (Позориште младих, 

Нови Сад), „Аникина времена“ 
Ане Ђорђевић, драматизована 
према приповеткама Иве 
Андрића, (Српско народно 
позориште, Нови Сад и Бео АРТ, 
Београд), Гогољев „Миргород“ 
Анђелке Николић у извођењу НП 
Кикинда, представу „Клошмерл“ 
Габријела Шевалјеа у режији 
Кокана Младеновића (БДП) и 
„Флорентински шешир“ Ежена 
Лабиша у режији Даријана 
Михајловића и извођењу 
Позоришта „Бошко Буха“. 

Т.С. 

УСПЕШНА СЕЗОНА У НП „СТЕРИЈА“ 

ПОЗОРИШТУ И ДАЉЕ НЕДОСТАЈУ МЛАДИ ГЛУМЦИ 

Поводом великог јубилеја – 200 година 
од смрти Карађорђа, али и од његовог 
боравка у Вршцу, прошле године је први 
пут одржана манифестација „Карађорђеви 
дани у Вршцу“ и покренута иницијатива 
за подизање споменика Вожду у порти 
Саборне цркве. Мала школа „Бранко 
Радунковић – Воља чини чуда“, организатор 
манифестације, „Карађорђеве дане“ 
организује и ове године, са жељом да они 
постану традиционални. 

Централни догађаји манифестације 
„Карађорђеви дани у Вршцу“, са великим 
бројем учесника, одржаће се у суботу 7. 
Јула – на Ивањдан, и то на више локација 
и у неколико термина. У суботу у 9 часова 
ујутру у Саборној цркви одржаће се 
Ивањданска Света Литургија, којој је пре 
тачно 201 годину присуствовао Вожд 
Карађорђе, последњи пут у животу, и у 

продужетку парастос Ђорђу Петровићу 
Карађорђу и другим јунацима који су 
своје животе положили за слободу. Истог 
дана у 19 часова на Тргу Светог Теодора 
биће приређено испаљивање из реплике 
трешњевог топа какав су користили 
Карађорђе и његови устаници током Првог 
српског устанка, а затим у 21 сат, у дворишту 
зграде „Два пиштоља“ сценско-музички 
спектакл под бакљама и пројекција филма 
о убиству Вожда Карађорђа „Црна зора“. У 
понедељак, 9. јула од 19 часова у Духовном 
центру „Свети Теодор Вршачки“ предавање 
на тему „Карађорђе – заветни витез и 
тополски бесмртник“ одржаће историчар 
Милован Балабан. 

Улаз на све програме током 
манифестације „Карађорђеви дани у 
Вршцу“ је слободан. 

Т.С. 

„КАРАЂОРЂЕВИ ДАНИ У ВРШЦУ“ 

ИВАЊДАНСКИ СПЕКТАКЛ У ДВОРИШТУ „ДВА ПИШТОЉА“ 
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ЖИВОПИСНА ИСТОРИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА  

ОД УТВРЂЕЊА ДО СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
На простору где се данас налази Градски 

парк, у 18. веку простирао се мајур угледне 
вршачке породице Шерибл. Вршачка 
муниципија откупила је „Шериблов мајур“ 
1797. године, а 1817. године мења назив у 
„Градски мајур“ а касније и у „Градски парк“. 

Доста раније, за време римске 
владавине (101–255. г.) на истом месту 
налазило се утврђење Канонија; 
Приликом археолошког ископавања 1885. 
године пронађен је део зида наведеног 
утврђења, а пронађене су и две камене 
плоче, од којих је једна представљала 
олтар посвећен Марсу Ултору, а друга 
надгробну плочу посвећену преминулој 
супрузи заставника у римској војсци. 
Нешто касније, на основу усменог предања 
Вршчана, сматра се да је за време турске 
владавине на простору парка живео ага 
који је владао овим крајевима, а јужно 
од парка, на месту данашњег дома за 
стара лица и простора спортског терена, 
налазио се агин сарај. 

Данас је Градски парк у Вршцу један 
од најстаријих паркова у Србији. Под 
заштитом је државе и споменик је природе 
од 2000. године, јер припада категорији 
природних добара од великог значаја. 
Заузима простор од близу шест хектара 
и пројектован је у мешовитом стилу 
у којем се мешају утицаји француског 
начина пројектовања  рундела и цветњака 
са енглеским слободним распоредом 
дрвећа, травњака и жбуња. Украсно 
грмље, шибље и разноврсно цвеће, од 
којих су многе врсте ретке и вредне, чине 
овај парк правом ботаничком баштом. 

Као што је наведено, тридесетих година 
18. века, место на коме се данас налази 
Градски парк, припадало је племићкој 
породици француских колониста фон 
Шерибл (von Scherübl; првобитно Жерибл 
– Gerubel), којој је Дворска комора 
доделила велики комплекс земље као 
племићко имање, са правом наслеђа. Ова 
земља се налазила на територији немачке 
политичке општине Вршац, а припадала 
је Зајфриду фон Шериблу. Оснивач првих 
засада данашњег Градског парка био је, 
вероватно, Јохан фон Шерибл (Зајфридов 
син). На том месту је 1777. године постојала 
„Зајфрид Шериблова баштенска кућица“ 
која је, највероватније, имала функцију 
гостионице. 

Након Зајфридове смрти због 
неизмирених дугова коморској управи, 
поклоњена земља је одузета, а башта 
намењена продаји. „Шериблов мајур“ је 
на лицитацији 15. јануара 1797. године 
откупила новооснована општина 
уједињеног Вршца. Почев од 1817. године, 
када је Вршац постао слободан краљевски 
град, ушао је у употребу назив „Градски 
мајур“ који је, непосредно пре Мађарске 
буне 1848. године уступио место називу 
„Градски парк“. Током Мађарске буне 
(1848-1849), посећивање Градског мајура 
је готово замрло. Тек након завршетка 
немира, посвећена му је много већа 
пажња. Већ 1856.године потпуно је 
засађен дрвећем, те добија форму правог 
парка. Наредне године, изграђена је и 
нова арена у којој су се одржавале бројне 
манифестације. 

Захваљујући Удружењу љубитеља 
старина „Феликс Милекер“ и Тамашу 
Фодору, и у наредним бројевима 
„Вршачке куле“ читајте о богатој 
историји Градског парка у Вршцу. 
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ЖИВОПИСНА ИСТОРИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА  

ОД УТВРЂЕЊА ДО СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Пословни форум туристичке 
привреде Војводине са 
туроператорима из Бугарске, у 
организацији Привредне коморе 
Војводине (ПКВ), уз подршку Амбасаде 
Републике Србије у Бугарској и 
АБТТА – Националног удружења 
туристичких агенција Бугарске, 
одржан је протекле седмице у 
Софији, у Амбасади Републике Србије 
у Бугарској. 

Том приликом, учествовало је 40 
представника туристичке привреде, 
а војвођанску привредну делегацију 
предводиле су Бојана Миљуш, 
заменик генералног секретара ПКВ 
и Драгица Самарџић, виши сарадник 
у Удружењу услуга ПКВ. Пословне 
сусрете отворили су први секретар 
Амбасаде Републике Србије Дејан 
Костић, директор АБТТА Бајко Бајков 
и заменик генералног секретара 
ПКВ Бојана Миљуш, која је нагласила 
значај унапређења постојеће 
сарадње Војводине и Бугарске. 

„Република Србија, а посебно 
Војводина увек су имале добру 
пословну сарадњу са Републиком 
Бугарском у свим областима 
привреде, која је у последње 
време подигнута на још виши ниво. 
Анализирајући статистичке податке 
РЗС за 2017. годину, уочили смо да 
се у односу на 2016. годину, бележи 
значајан пораст броја бугарских 
туриста, који посећују Војводину и по 

броју долазака, за око  11 одсто, и по 
броју ноћења за око шест одсто. Овај 
пословни сусрет, организовали смо 
са циљем да ову сарадњу поспешимо 
и повећамо туристички промет“, 
истакла је Миљуш. 

Након пленарног дела, на којем 
је била презентована туристичка 
понуда Војводине, одржани су и 
билатерални сусрети, у којем су, са 
војвођанске стране, учествовали: 
Туристичка организација Војводине, 
Хотел „Премиер Аква“ и Етно 

насеље „Врдничка кула“ Врдник, 
Хотел „Президент“ Нови Сад,  Хотел 
„Президент Премиер“ Сремски 
Карловци, Вила „Президент“ Сремски 
Карловци, Хотел „Гарсон лукс“ Нови 
Сад,  Хотел „Нови Сад“ Нови Сад, 
Хотел резорт „Релакс“ Ковачица, 
Пансион „Ана“ Сента, ТО Општине 
Сремска Митровица, Етно ресторан 
„Тошина кућа“ Јарак, ЈП за управљање 
пристаништем и марином „Марина“ 
Апатин, Туристичка агенција 
„Мегалос“ Нови Сад, Туристичка 

агенција „Компас-туризам и 
путовања“ Нови Сад. 

„Број присутних привредника са 
обе стране, говори у прилог томе 
да постоји велико интересовање 
за сарадњу. Након одржаних 
билатералних сусрета, привредници 
су нам пренели да су изузетно 
задовољни контактима које су 
остварили и да већ имају упите за 
достављање понуда за услуге које 
пружају“, рекла је Бојана Миљуш. 

Обраћајући се присутнима, Бајко 
Бајков рекао је да бугарске туристичке 
агенције имају добру пословну 
сарадњу са колегама из Војводине, 
али да су на овом Форуму, како 
каже, сазнали за бројне локалитете 
којима ће свакако проширити понуду 
туристичких аранжмана за Војводину 
и промовисати их кроз балканске 
туре на највећим светским сајмовима 
за туризам. 

Велико интересовање за сарадњу 
са војвођанским привредницима 
исказалесу туристичке агенције 
из Бугарске, тако да су скупу 
присуствовале: „Бохемиа“ Софија, 
„Мондел Травел“ Софија, „Елфитурс“ 
Софија, „Иваникотурс“ Софија, 
„Кораци турс“ Софија, „Алфатурс“ 
Софија, „Травелманиа“ Софија, 
„Калини“ Софија и „Мистралтравел“ 
Софија, „Интернационалтравел“ 
Софија, „Ес ди ај травел“ Софија.  

У С П Е Ш Н И  П О С Л О В Н И  С У С Р Е Т И 
Т У Р И С Т И Ч К Е  П Р И В Р Е Д Е  В О Ј В О Д И Н Е 

И  Б У Г А Р С К И Х  Т У Р О П Е Р А Т О Р А 
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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

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 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.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 
064/598-3898

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-
751. 

Продајем двособан стан од 65м² у 
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 
и 064/494-33-94. 

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 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.

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.

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

Издајем потпуно намештену 
гарсоњеру у Београду, код Ботаничке 
баште, за студенте. Тел. 064/23-53-130.

Продајем или издајем двособан 
стан од 67 м² на Омладинском тргу у 
Вршцу. Тел. 063/28-68-14

Издајем намештену собу у 
центру града, погодну за ученицу- 
студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-
0285

Издајем четворособни стан у 
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат, 
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

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

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 

1 1 7 6
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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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 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.

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
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.

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

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.

Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. 
годиште, купљена у Србији, Вршцу, 
регистрација  до јуна  2019. 132000км, 
цена 3900 евра. Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 
– 2 комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 
комада, 155/70 R13. Тел. 064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди 
запрежна преправљена за трактор. 
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-
100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та 
пећ(средње величине) 4500 kw, цена 
по договору. Тел. 061-166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал 
само са дозволом, нов бибер цреп 
око 400 комада, ксенон фарови за А6, 
угаону гарнитуру имитацију коже. Тел. 
064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, 
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. 
Вееома повољно.

Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м, 

питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и 

плинску пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 

062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред 

средње школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први 

власник, очуван, само лицима са 
дозволом. Буре за нафту од 200 л, 
кровни носач за аутомобил. Тел. 837-
124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-
26-09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 
062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, 
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 
ком, комоде 2 ком, писаћи сто, плински 
шпорет, шиваћу машину „Багат“, веш 
машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и 
063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, 
балконска врата са две стране квака, 
металан гелендер- ограда. Тел. 
069/185-05-65. 

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

1833. год. образована је 
у крилу речене „задруге“ 
под заштитом надслоге 
Сабова, дружина на акције – 
прва у Вршцу. Ову дружину 
сачињавали су најпре 60 
немачких удеоничара, а 
доцније још 40 српских. 
Она је купила Штенцерову 
гостионицу за 550ф. сребра, 
порушила ју је и назидала 
1847. за тадашње прилике 
величанствену, са двема 
приземнима собама за биљар, 
и једном двораном на спрату, 
давши кафани име „Concordia“ 
(слога). На ово здање ваљало 
је идуће године дозидати 
позориште, но то су спречили 
догађаји оног времена. Сваки 
удеоничар уплатио је био већ 
404 ф. шајна 1). Данас је оно 
здање главни спрат здања 
грађанске школе. 

За овом је следовала брзо 
друга дружина. 1838. год. 
образоваше немачки економи 
својевољачки „грађански кор.“ 
Оружје је узето од чланова 
бившег ландвера, но одело 
је сваки себи набавио. Овај 
кор имао је 1 капетана (Јован 
Шерибл), 2 поручника (1. Јован 
Брук, 2. Јосиф Михајловић), 
5 потпоручника (1. Урбан 
Кесел, 2. Фрања Ледерер), 
1 заставника (Мелхиор) 2 
добошара и 140 момака. 
Овај кор имао је и своју 
банду од 25 момака. Одевени 
беху овако: плави капут са 
црвеним пошивом, панталоне 
са црвеном пругом од палца 
широком, чаков са златним 
первазом. До почетка 1847. био 
је Јован Шерибл командант, 

а после Јосиф Михајловић 
старији 2). 

Удружењем и акцијама 
саграђена је 1840. и 1841. и 
немачка еснафска болница, 
ово удружење уређено 
је правилно, имало је 
своје изабрано чланство 
са управитељем на челу. 
После 1849. угушена је и 
ова дружина. Онда је имао 
Вршац скоро сваке године 
немачко позориште, путујућа 
друштва, која су приказивала 
позоришне и шаљиве игре 3). 

„Варошка башта“ ипак 
била је из дана у дан лепша 
као јавно место за забаву. 
Место воћњака постепено 
се подизао парк, а 1828. год. 
саграђено је трошком од 4000 
фор. стрелиште, које је 1883. 
порушено 4). Године 1842. пак 
саградио је колачар Фрања 
Ритингер прву арену у вар. 
Башти 5), а рестаурација стоји 
тамо од почетка нашег века. 

Како се онда својски 
живовало и благовало, 
сведочи н. пр. овај догађај: год. 
1836. за месојеђа саградило 
је у дворишту штенцерове 
гостионице неколико њих лађу, 
12 метара дугачку, у чијој су 
утроби била кола са точковима 
на каиш. Вукли су је, као неке 
саонице, 12 пари коња са 
предњаком на челу. Ова шала 
испала им је за руком, мада је 
време било непогодно. Прво 
су ишли костимирани свирачи, 
12 мађарски обучених момака 
водило је коње, а приређивачи 
ове шале беху у унутрашњости 
справе као Турци преобучени. 
Спровод се кретао главним 

улицама, застајући 
предстановима хонорациора, 
као проте Данијела, 
надслоге Сабова, владике 
Рајачића итд. Шала је ова 
завршена отвореним балом у 
штенцеровој гостионици, који 
је и сам Рајачић посетио 6).

Ради објашњења 
живописних прилика 
наводимо овде, да је 1838. 
год једна цента бела брашна 
стајала 10 ф, мало лоше 8 
ф, средњег 6 ф, обичног 4ф, 
земичка тешка 5 лота а од бела 
брашна стајала је 1 новч, по 
исту цену била је и земичка од 
6 лота а од мало лоша брашна, 
један хлеб од истог брашна, 
тежак 1 фунту, стајао је 6н. 
исто толико хлеб од обичног 
брашна, а тежак 1 фунту и 
8 лота 7). 1 фунта говеђине 
стајала је 1839. год 9 новч. 8). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (130)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр 47 и 51 и Josef 
Mihailovics´sche Aufzeichnungen..Управитељ ове дружине на акције 
био је Јосиф Михајловић старији 
2) Josef Mihailovics´sche Aufzeichnungen. 
3) Списи у варошкој архиви 
4) Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр 31 и записник 

економске седнице од 13. маја 1834. 
5) Записник Економске седнице од 27. августа 1842. 
6)  J. Mihailovics´sche Aufzeichnungen 
7) Екон. седн. од 22. децембра 1838. 
8) Исто од 15. октобра 1839. 

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 12, БРОЈ 161, 20. АВГУСТ 1986. 

СУТОМОРЕ У ЗНАКУ ВРШЧАНА 
Настављајући праксу да у оквиру своје активности шаљу 

на одмор раднике из вршачких колектива, Самоуправна 
интресна заједница за одмор и рекреацију радника је од 
места на Јадранској обали ове године одабрала Сутоморе. 
Мада богато природним леотама, ово место на Црногорском 
приморју одабрано је, пре свега, због приступачних цена, 
односно могућности да за исти новац одмор на мору 
проведе далеко више људи. Уз малу доплату, готово сваки 
трећи Вршчанин је право на бесплатан одмор искористио 
летујући у оближњој Будви. 

Што се тиче самог Сутомора, у почетку великог одласка на 
југ, стизале су бројне жалбе како на смештај, тако и на исхрану. 
Међутим, примедбе су, помоћу „Компаса“ и главног носиоца 
читавог посла „Таре“ из Цетиња биле и услишене. Стотинак 
Вршчана који су почетком августа боравили у Сутомору, били 
су отуда далеко задовољнији најпре исхраном и услугом, за 
шта највеће заслуге имају домаћини ресторана Јаков Лорис 
и шеф кухиње Драган Перић, управник „Таре“ у Сутомору 
Никола Радусиновић и директор ООУР „Угоститељство 
и туризам“ из Цетиња Саво Мрваљевић. Максималним 
ангажовањем малог броја упослених сви недостаци се 
решавају у ходу. 

У првој августовској смени разговарали смо са већином 
вршачких туриста у Сутомору. И према нашем старом обичају, 
док једни хвале и говоре да ће овде врло радо долазити, 
други исказују своје разочарење. 

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 161, 20. АВГУСТ 1986. 

СНИМАЊЕ ФИЛМА „ТОЧКОВИ 
ТЕРОРА“ У ВРШЦУ И ОКОЛИНИ 

Америчка компанија „Панорама филм интернешинал“ 
снима на теренима Вршца и околине, у Стражи, Јасенову, 
Избишту, Белој Цркви... сцене ратног филма под радним 

насловом „Точкови терора“. Редитељ је Гордан Хаслер, а 
међу носиоцима кључних улога налази се и наши глумци: 
Борис Комненић, Славко Штимац, Бранко Видаоквић 
и Андрија Марић. Услуге Американцима пружа наша 
филмска кућа „41 Авала-филм“, наравно уз ангажовање 
мноштва статиста и са овог подручја. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Сигурно сте више пута у филмовима 
гледали минијатурне летеће роботе инсекте 
који обављају специјалне задатке, од 
шпијунирања до постављања експлозива 
или мотрења на уљезе. Научници са 
Универзитета Вашингтон уложили су велике 
напоре у истраживање и развој ових мини-
робота. 

Летећи роботи величине инсекта у 
будућности ће моћи да обављају послове 
надзора усева из ваздуха, детекције цурења 
гаса и друге послове који могу да буду 
опасни по здравље човека. 

Роботи имају малена крила којима 
опонашају летење инсекта јер су исувише 
мали да користе пропелере као код дронова. 
Јефтини су за производњу и могу да се увуку 
и у најмањи простор. Главни проблем је што 
су и даље везани за земљу. Електроника 
која је потребна за напајање и контролу 
њихових крила је исувише тешка и налази се 
на земљи. 

Научници са Универзитета Вашингтон су 
сада први пут успели да „пресеку каблове” и 
омогуће свом роботу инсекту да самостално 
полети. Резултате су представили на 
међународној конференцији која је пре 
неколико дана одржана у Бризбејну у 
Аустралији. 

Летећи робот је мало тежи од чачкалице, 
док се напаја преко ласерског зрака. Користи 
минијатурно струјно коло које конвертује 
ласерску у електричну енергију како би 
могао да напаја крила. Великим научним 
напорима фикција полако постаје стварност. 
Махање крилима је процес који захтева 
велику количину енергије, док су извори 
енергије и уређај за контролисање крила 
исувише велики и гломазни, тако да не могу 
да стану на крила инсекта. Летећи робот пре 
овог је имао поводац преко кога је добијао 
енергију и примао контроле. 

Треба нагласити да ласер не може да 
обезбеди довољно енергије за покретање 
крила. Из тог разлога тим је дизајнирао 
струјно коло које седам волти пристигле 
од ласера конвертује у 240 волти, што је 
довољно за самосталан лет. А како би робот 
могао сам да контролише крила, у исто 
струјно коло убачен је микроконтролер. 

Микроконтролер се понаша као прави 
мозак који контролише крила. Он у сваком 
тренутку „каже” крилима да машу брже 
или спорије или да престану са махањем. 
Контролер шаље волтажу у таласима како би 
опонашали махање крила правих инсеката. 

Нови робот инсект тренутно је способан 
да полети и слети. Када његова ћелија 

престане да прима директно ласерски зрак, 
аутоматски остане без енергије и слеће. 
Планови су да модернија верзија робота 
буде у могућности да лети уз помоћ ласера 
којим ће моћи да се управља како би робот 
могао да лети у више смерова. 

Будуће верзије робота ће можда да 
користе и минијатурне батерије или да 
прикупљају енергију од радио таласа, 
истакли су научници. Они ће имати и 
модернији мозак и систем сензора који 
ће помагати роботима у навигацији и 
самосталном завршавању задатака. 

Практична примена ових робота је 
веома широка. У будућности ће моћи да 
контролишу и цурење метана или неког 
другог гаса. Рој робота инсеката летеће 
око зграда, завириваће у сваки угао и 
детектовати опасно цурење гаса. Смањењем 
цурења гаса повећава се безбедност 
станара зграде, али утиче се и на смањење 
загађености ваздуха. 

Роботи би били конструисани по 
угледу на муве које лете около и налазе 
храну по мирису. Машта режисера 
научнофантастичних филмова полако 
постаје стварност. 

Извор: Политика 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

РОЈ 
РОБОТА 

ИНСЕКАТА  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Солунска 28, Др Неле Карајлић 

2. Душанова клетва, Вања Булић 
3. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић 
4. Моја бака вам се извињава, 
Фредрик Бакман 
5. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ 
ЛАГУНЕ 

1. Откачена школа, Група аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
3. Пета девојчица, Марја, Градимир 
Стојковић 
4. Ово је моја шпијунска мисија, Ендру 
Џаџ и Крис Џаџ 
5. Све је екстра (мање-више) – Том Гејтс, 
Лиз Пишон 

Седмогодишњи хаски Нанук помогао је 
у спасавању повређене девојке на Аљасци. 
Нанук је, наиме, пронашао повређену 
студенткињу из Тенесија Амелију Милинг, 
након што се оклизнула на снежној падини 
и ударила у камен, наводи АП. Хаски 
је пришао и помогао јој да се врати на 
пешачку стазу. Са њом је провео цело вече, 
а када је следећег дана Милингова упала у 
реку Игл, пас јој је помогао да се извуче из 
ледене воде. 

„Оклизнула се и пала, пас је успео да 
је спасе и довуче је до обале”, рекао је 
поручник Ерик Олсен из полиције. 

Милингова је, након што је пас спасао, 
активирала локатор и тако ју је пронашао 

полицијски хеликоптер. Милинг је заједно 
с Нануком превезена у Енкориџ, где је 
хоспитализована због лакших повреда и 
убрзо пуштена. 

„Верујем да је пас анђео чувар”, рекла је 
21-годишња студенткиња. 

Полицајци кажу да Нанук већ годинама 
ради овакве ствари и да сам шета пешачким 
стазама и прави друштво планинарима које 
успут сретне. Интересантно је да он уопште 
није трениран да буде спасилачки пас. 

„Све ради сам. Ово је други пут да је 
спасао неког од дављења”, рекао је Нануков 
власник Скот Свифт, који је пса усвојио пре 
шест година. 

Извор: Политика 

Седмогодишњи хаски Нанук помогао је полицијски хеликоптер. Милинг је заједно 

ПАС ХЕРОЈ 

НАНУК, 
ХАСКИ КОЈИ САМ ШЕТА 
СКИЈАШКИМ СТАЗАМА 
И СПАСАВА ЉУДЕ 
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 1930  
МОНТЕВИДЕО 

УРУГВАЈ 
Прво Светско првенство у фудбалу, 

одржано у Уругвају 1930. године 
имало је неславан увод, невероватно 
занимљиве анегдоте и скандалозне 
заплете и расплете. Наиме, на њему 
је учествовало 13 земаља а мало 
је недостајало да на њему не буде 
европских тимова. Одлука о домаћину 
првог Светског првенства у фудбалу 
донета је на конгресу Међународне 
фудбалске федерације (ФИФА) 1928. 
када је процењено да би било добро 
да пионирски подухват заживи на 

јужноамеричком тлу и тлу првака 
Олимпијских игара 1924. и 1928. 
године. Љуте што је ФИФА одлучила 
да се игра у далеком Уругвају, до којег 
се путовало читаву вечност, европске 
репрезентације (Италија, Шведска, 
Холандија и Шпанија) су два месеца 
пре почетка такмичења одбиле да се 
нађу на Мондијалу. Било је ту више 
проблема за фудбалере, у то време 
аматере, јер и да су пристали да путују 
по две недеље до Монтевидеа, нису 
проналазили начин да добију плаћено 
одсуство са посла. Да првенство ипак 
прође и са учешћем Европљана, 
побринуо се иницијатор Мондијала 
Жил Риме, па је тако ауторитативним 
тоном послао Французе до Уругваја, 
а њој су се придружиле Румунија, 
Југославија и Белгија. Француски 
скулптор Абел Лефле дизајнирао је 
први трофеј намењен освајачу титуле 
првака света. Златна статуа била је 
тешка 3,8 килограма, а висока 35 
сантиметара. Још 1930. је одлучено 

да она пређе у трајно власништво 
тима који први три пута освоји 
титулу првака света, па је од 1970. 
године била у трајном власништву 
Бразила - док није украдена. Уругвај 
је био добар домаћин. Не само што 
су за потребе Мондијала саградили 
велелепни стадион Сентенарио који 
је примао скоро 100.000 гледалаца, 
већ су и сносили део путних трошкова 
земљама учесница са других 
континената. Ипак, Сентенарио није 
завршен на време, па се на почетку 
турнира играло на другим објектима, 
међутим, на крају је и то сређено 
па се титула могла славити заједно 
са обележавањем стогодишњице 

независности. 
Иако су Мондијал обележили 

Уругвај и Аргентина, новинари су за 
највећи “хит” прогласили Југославију 
и њеног голмана Милована Јакшића, 
који је добио надимак “Велики 
Милован” (Ел Гранде Милован). У 
редовима Југославије играли су 
искључиво српски фудбалери јер 
су Хрвати бојкотовали национални 

тим због премештања седишта ФСЈ 
из Загреба у Београд. Југословени 
су елиминисали велики Бразил у 
групној фази, а у полуфиналу су 
неспортским средствима спречени да 
елиминишу домаћина. Југославија је 
голом Бранислава Секулића повела 
већ у 4. минуту што је био сигнал 
за домаћина да и ван терена ништа 
не препусте случају. Судија је био 
Алмеида Рега из Бразила, којем је с 
једне стране вероватно било криво 
што је Југославија избацила Бразил, 
а којем је с друге стране сигурно 
наложено да “интервенише” ако дође 
до обрта на терену. Зато је Рега гледао 
како на све начине да зауставља 

нападе Југославије, а читав скандал 
у његовој режији отишао је толико 
далеко да је пред трећи гол Уругвајаца 
лопта изашла у аут, а један полицајац 
ју је ногом вратио у терен и упослио 
нападаче домаћих. Судија је само 
показао да се игра даље и мало му је 
недостајало да после гола полети у 
загрљај домаћим играчима. 

Иначе невероватни судија је и пре 
овог меча направио благо речено 
скандал - меч између Француске и 
Аргентине (0:1) грешком је скратио за 
шест минута, а када је схватио шта је 
учинио, тражио је од играча, од којих 
су многи већ почели да се туширају, да 
се врате на терен! 

Шампионат су обележиле и 
друге веома занимљиве приче. 
Тако је за време полуфиналног меча 
са Аргентином, тренер америчке 
селекције пао у несвест након 
што је случајно разбио бочицу са 
хлороформом приликом указивања 
помоћи једном свом играчу. 

Стрелац једног од четири гола 
за Уругвај на финалној утакмици са 
Аргентином Хектор Кастро био је 
незамењив члан репрезентације иако 
је имао само једну руку. Кастро је без 

руке остао још као дечак, али га то није 
омело да направи изузетну спортску 
каријеру. Репрезентација Румуније 
учествовала је на СП на захтев краља 
Кароља II. Румунски владар, који је 
обожавао да гледа фудбалске мечеве, 
сам је одредио екипу за наступ на 
Мондијалу, а од послодаваца за које 
су радили изабрани играчи, захтевао 
је да им обезбеде плаћено тромесечно 
одсуство. 

Голман уругвајске репрезентације 
Антонио Мацали одстрањен је из тима 
непосредно уочи почетка шампионата, 
зато што је напустио хотел и посетио 
породицу. Осам недеља пре старта 
првенства уругвајски национални 
тим био је изолован у једном хотелу 
у Монтевидеу, а Мацали се једне 
вечери искрао из собе и отишао да 
види фамилију. Искусни голман, који 
је освојио две златне олимпијске 
медаље 1924. и 1928, избачен је 
из екипе иникада у каријери није 
одиграо ниједан меч на Мондијалу. 

Капитен репрезентације 
Француске на мечу са Мексиком, првој 
утакмици те земље на шампионатима 
света, Алекс Вилплан убијен је 1945. 
године због сарадње са нацистима. 
Вилплан, који је рођен у Алжиру, 
током рата је сарађивао са Гестапоом 
и одговоран је за смрт многих 
француских родољуба. 

Репрезентативци Аргентине 
и Уругваја уочи почетка финалне 
утакмице нису могли да се договоре 
којом лоптом ће одиграти меч. Након 
консултација са судијом постигнут 
је споразум, па је прво полувреме 
одиграно лоптом коју су понели 
Аргентинци, док је других 45 минута 
на терену био фудбал који су донели 
Уругвајци. 

Фудбалери уругвајске 
репрезентације победом на првенству 
стекли су статус националних хероја. 

Сваки члан државног тима на поклон је 
добио велику парцелу, са изграђеном 
кућом у Монтевидеу. 

Шампионат је одигран у само 
једном граду, Монтевидеу, што је 
једини случај у историји досадашњих 
првенстава. То је, такође, једини 
шампионат на коме није одигран меч 
за треће место. Играчима по завршетку 
турнира нису уручене медаље, већ је 
сваки играч примио плакету.

1934 
 ИТАЛИЈА 

Други Мондијал, одржан у Италији 
1934. године, памтиће се по одсуству 
актуелног шампиона света Уругваја и 
промоцији фашистичког вође Бенита 
Мусолинија. 

Уругвајци су одбили да допутују у 
Европу и бране титулу јер им се није 
допало што се водеће селекције са 
„старог континента“ нису удостојиле 
да дођу на њихово тле четири године 
раније. 

На шампионату су уз изузетак 
првака света и Енглеске, играле 
све екипе које су у том тренутку 
представљале „крем“ фудбала. 
Југославије није било у Италији јер 
је елиминисана у квалификацијама. 
Првенство је од првог до последњег 
судијског звиждука обележио 
Мусолини који је од малена био 
ватрени навијач Болоње. 

Поучен искуством Адолфа Хитлера 
са Олимпијаде у Берлину, Мусолини је 
гледао да се на све начине промовише 
на турниру. Одобрио је буџет од 
3,5 милиона лира за организацију 
Мондијала, „преотео“ Аргентини 
тројицу веома квалитетних фудбалера, 
присуствовао готово свим мечевима 
„азура“, а последњих седам дана 
шампионата вршио је огромну 
пропаганду и мобилисао навијаче 
да дођу на стадион и подрже екипу у 
финалном дуелу са Чехословачком. 

За разлику од претходног турнира, 
који је одржан само у једном граду, 
Мондијал у Италији одигран је у 
осам градова - Риму, Трсту, Фиренци, 
Напуљу, Ђенови, Болоњи, Милану и 
Торину (на стадиону који је добио име 
по фашистичком вођи), а 16 тимова 
учесника шампионата играло је по куп 
сустему. 

Пролаз у четвртфинале 
обезбедило је осам европских 
селекција, а у том кругу је одигран 
један од најдраматичнијих дуела свих 
времена између Италије и Шпаније. 
На том сусрету је бруталну повреду 
ока зарадио легендарни голман 
Шпаније Рикардо Замора који је 
спречио Италијане да славе па је због 

ИСТОРИЈАТ СВЕТСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ 

ОД МОНТЕВИДЕА ДО ИСТОРИЈЕ (1) 
ФУД БА Л

Светско првенство 1930. 
Домаћин: Уругвај 
Шампион: Уругвај (прва титула) 
Финале: Уругвај - Аргентина (4:2) 
Најбољи стрелац: Стабиле (Аргентина) 8 
Укупно голова: 70 (18 мечева) 
Најефикаснија селекција: Аргентина (18) 
Први гол икада на Мондијалима: Лусијен Лоран (Француска) 
Гледаност: 434.000 
Просек гледалаца по мечу: 24.111 

Резултати Југославије: 
Биланс: Две победе, пораз у полуфиналу 
Југославија - Бразил 2:1 (2:0) 
(Тирнанић 21, Бек 30 - Жоао Коељо Нето Прегуињо 62) 
Југославија - Боливија 4:0 (0:0) 
(Бек 60, 67, Марјановић 65, Вујадиновић 86) 
Уругвај - Југославија 6:1 (3:1) 
(Сеа 18, 67, 72, Анселмо 20, 31, Ириарте 61 – Вујадиновић 4) 

Светско првенство 1934. 
Домаћин: Италија 
Шампион: Италија (прва титула) 
Финале: Италија - Чехословачка (2:1 после продужетака /1:1) 
Најбољи стрелци: Наједли (Чехословачка), Конен (Немачка), 

Скијавио (Италија) 4 
Укупно голова: 70 (17 мечева) 
Најефикаснија селекција: Италија (12) 
Гледаност: 363.000 
Просек гледалаца по мечу: 21.352 

Резултати Југославије: Елиминисана у квалификацијама 
Биланс у квалификацијама: Један реми, један пораз 
24.9.1933 Београд: Југославија – Швајцарска 2:2 (2:0) 
24.9.1933 Берн: Швајцарска – Румунија 2:2 (0:1) 
29.4.1934 Букурешт: Румунија – Југославија 2:1 (1:0) 
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ФУД БА Л

ремија меч морао поново да се игра 
сутрадан, када је победника решио 
Ђузепе Меаца. Домаћини су затим 
елиминисали и Аустрију па су ушли у 
финале са Чехословацима, одиграно 
на стадиону Националне фашистичке 
партије. 

Иако су губили са 1:0, Италијани 
су успели да преокрену резултат и 
улепшају дан, месец и читаву годину 
Мусолинију. 

Ни на овом првенству занимљиве 
и необичне приче нису недостајале. 
Капитен италијанске репрезентације 
Луиђи Алеманди подигао је пехар 
намењен победнику, иако је неколико 
месеци раније избачен из државног 
тима због примања мита. 

Алеманди је, како је утврђено 
истрагом, прихватио мито од 50.000 
лира да учествује у лажирању меча 
који је његов Јувентус играо са 
градским ривалом Торином. Дакле, 
Калчополи је у Италији постојао и пре 
Калчополија. 

Стрелац изједначујућег гола за 
Италију у финалу Рајмондо Орси дан 
после одлучујуће утакмице дошао 
је на стадион са фоторепортерима, 
који су тражили да им још једном 
демонстрира начин на који је постигао 
спектакуларан гол. Орси је више од 20 
пута покушао да понови оно што му 
је успело у дуелу са Чехословацима, 
али лопта ниједном није завршила у 
мрежи. 

Италија је једини организатор 
првенства које је учествовао у 
квалификацијама за завршни турнир 
шампионата света. У дуелу са Грчком 
Италијани су, на свом терену у Милану, 
победили са 4:0 и пласирали се на 
шампионат чији су били домаћини. 

Леополд Килхолц био је 
најефикаснији играч швајцарске 
репрезентације на Мондијалу у 
Италији, иако је све утакмице играо 
носећи наочаре. На два меча, против 
Холандије и Чехословачке он је дао 
три гола, од којих је један постигао 
главом! 

За репрезентацију Италије 
наступио је Луис Монти, који је на 
претходном шампионату играо за 
Аргентину. Он је први играч који је 
играо за две различите земље на 

првенствима света. 
У Италији је први пут учествовао 

тим из Африке. Египат је у 
квалификацијама победио Палестину 
укупним резултатом 11:2, а на 
Мондијалу је одиграо само један меч 
против Мађарске, који је изгубио са 
4:2. 

Грађански рат у Шпанији прекинуо 
је на неко време каријеру једног од 
јунака другог Мондијала, славног 
голмана Рикарда Заморе. Светски 
медији у јулу 1936. пренели су вест да 
су републиканци ухватили и стрељали 
Замору, што су касније националисти 
генерала Франка покушали да 
искористе за своју пропаганду. 

Замора је само ухапшен, али је 
захваљујући спремности да прича о 
фудбалу и игра га са чуварима, стекао 
њихову наклоност и успео да се извуче 
из затвора и побегне у Ницу где је 
наставио каријеру. 

1938 
ФРАНЦУСКА 

Трећи Мондијал имао је прави 
предратни увод. Репрезентација 
Аустрије квалификовала се за СП, 
али није могла да наступи јер је 
Немачка три месеца пре почетка 
турнира извршила анексију те земље. 
Због припајања Аустрије Немачкој, 
шампионат је остао без једног 
учесника, пошто је ФИФА одлучила 
да не попуњава упражњено место, 
па се Шведска директно пласирала у 
четвртфинале. 

Ово је био и први Мондијал на 
којем су играчи носили бројеве 
на леђима дресова, а први пут је 

учествовао и тим из Азије. Наступала 
је Холандска Источна Индија, данас 
Индонезија и то без претходног 
учешћа у квалификацијама. Италија је 
успела да одбрани титулу што и не чуди 
ако се узме у обзир да је фашистичка 
власт претила својим фудбалерима 
смрћу. Они су наиме, уочи почетка 
финалног меча са Мађарском из 
Рима примили телеграм у коме је 
кратко писало „победа или смрт“. 
Уобичајеним фашистичким поздравом 
италијански вођа намеравао је да 
додатно мотивише репрезентативце, 
а неубичајни садржај тог телеграма 
изазвао је касније бројне полемике. 

Голман мађарске репрезентације 
Антал Сабо после меча неколико пута 
је изјавио, али му је ретко ко веровао, 
да је намерно пуштао голове, плашећи 
се за животе италијанских играча. 
Мусолини је уплео прсте, додуше 
непроверено и у полуфинални дуел 
Италије против Бразила. Популарне 
„кариоке“ су на терен истрчали без 
најбољег играча Леонидаса, који 
је наводно био уморан, како га је 
правдао селектор Адемар Пимента. 
Историја никада није утврдила 
прави разлог његовог одсуства из 
веома важног меча, али поједини 
стручњаци деценијама уназад тврде 
да је Мусолини ургирао да он не игра 

због боје коже. Италијански диктатор 
је, што је опште позната ствар био 
расиста и није желео да црвени 
пред нацијом уколико би фудбалере 
са СП избацио један тамнопути 
фудбалер.Има још занимљивих 
прича у вези са Леонидасом. Он је 
током каријере у Бразилу радио и 
као приватни детектив. Тај посао је 
напустио пред крај каријере, када га 
је народ већ увелико називао „црним 
дијамантом“. Послефудбала је радио 
као радио репортер, да би се потом 
заинтересовао за намештај па је 
отворио један велики салон. Леонидас 
ће бити упамћен и као први фудбалер 
Мондијала који се због клизавог 
терена изуо и намеравао да игра бос. 
То се догодило на мечу Бразила и 
Пољске, али му судија Иван Еклинд 
није дао да трчкара без копачки. 

И легендарни италијански 
фудбалер Ђузепе Меаца ушао је у 
анале Светских првенстава али не само 
због голова, који су додуше у једној 
занимљивости били узрок. Њему је 
наиме после поготка из једанаестерца 
против Бразила спао шорц за који 
су га током меча стално хватали 
противнички фудбалери. Меаци није 
било пријатно када је схватио да је 
усред радовања остао без шорца, али 
су га у тренутку окружили саиграчи 
како слика не би обишла свет. 

Четвртфинални дуел Бразила 
и Чехословачке више је личио на 
рагби меч. Већ на почетку сусрета 
бразилски дефанзивац Зезе повредио 
је противничког нападача Неједлија 
и одмах је искључен из игре. Пред 
одлазак на одмор покошкали су се 
Маћадо и Јан Риха, па су и они морали 
у свлачионицу пре предвиђеног 
времена. Сусрет два ривала завршен 

је са чак тројицом искључених и 
петорицом повређених играча. У 
општој фудбалској тучи најтеже су 
прошли Неједли, коме је сломљена 
нога и голман његовог тима 
Франтишек Планичка, који је зарадио 
прелом руке!

Трофеј који је Италија освојила 
доживео је необичну судбину после 
Мондијала. Потпредседник ФИФА 
Италијан Оторино Бараси током 
Другог светског рата чувао га је у 
свом стану, у кутији за ципеле испод 
креветау спаваћој соби. Плашећи 
се за судбину „Златне богиње“ он ју 
је подигао из сефа у једног римског 
банци и пренео у свој стан. 

1950 
БРАЗИЛ 

После паузе од 12 година изазване 
Другим светским ратом, публика 
широм света поново је имала прилику 
да прати збивања на Мондијалу, овог 
пута у Бразилу. Шампионат је, као 
и они пре њега, имао своју нимало 
симпатичну увертиру у облику бојкота 
појединих земаља, забрана, арогантних 
ставова и нажалост, самоубистава 

несрећних навијача. ФИФА је Бразилу 
доделила организацију СП јер је био 
поштеђен ратних страхота, а пред 
почетак турнира је трофеј назван 
Куп Жила Римеа. Бразилци су били 
толико уверени у тријумф екипе да 
су, попут Уругвајаца 20 година раније, 
саградили огромно здање које ће 
примати 200.000 гледалаца и које ће 
се звати Маракана. На турнир по трећи 
пут узастопно нису дошли Аргентинци. 
Сада им је главни разлог бојкота била 
свађа са руководством репрезентације 
Бразила. И Италијани су желели да се 
повуку и не бране титулу јер им је 1949. 
године погинуло осам играча, али су 
на крају ипак дошли. Турци се нису 
појавили из економских разлога, док 
су Индијци окренули леђа Светском 
првенству јер им није дозвољено 
да играју боси. Занимљиво је да су 
и Шкоти одбили да учествују али из 
сасвим других разлога. Првенство 
Британије, на коме су се надметали 
Енглеска, Шкотска, Велс и Ирска, 
вредновано је и као квалификационо 
такмичење за Мондијал а право да 
се такмиче у Бразилу изборили су 
победници Енглези и другопласирани 
Шкотланђани. Британски 
вицешампиони су одустали од учешћа 
јер су пре тога јавно обећали да ће у 
Бразил путовати само као шампиони 
Велике Британије. Након бројних 
отказа у Бразил су допутовали играчи 

13 екипа, укључујући и Југославију, а 
први и једини пут у историји светских 
шампионата примењен је формат 
такмичења који није предвиђао 
полуфиналне дуеле и финални меч. 
Бразил се мучио до финалне групе, 
док је Уругвају био отворен пут јер су 
у њиховој групи били Шкоти и Турци 
па су малтене аутоматски отишли у 
финале. Енглези су разочарали иако су 
их сви сматрали великим фаворитом. 
Тукли су их САД и Шпанија и морали 
су раније кући. Старији љубитељи 
фудбала сигурно памте приче да су 
Енглези све до Бразила ’50 одбијали 
да играју на Мондијалима уз просто 
образложење да ниједан ривал 
није дорастао њиховим звездама. 
У финалној групи су били Бразил, 
Уругвај, Шведска и Шпанија. Бразилу 
је у последњем колу био довољан и 

бод против Уругваја али догодило се 
оно што нико није очекивао – Уруси су 
славили са 2:1 и постали по други пут 
светски прваци. Колико је Бразил био 
сигуран у освајање титуле, довољно 
сведочи изјава градоначелника Рија де 
Жанеира који је пре меча са Уругвајем 
своју земљу увелико прогласио 
шампионом и који је све суграђане 
унапред частио са следећа два, 
нерадна дана. Пораз од Уругваја донео 
је масовни талас депресије, хистерије и 
самоубистава. 

А сад мало и занимљивости. 
Одлучујућем сусрету за шампионску 
титулу између домаће селекције 
и Уругваја присуствовало је скоро 
200.000 гледалаца, што и данас 
представља рекорд по броју навијача 
на једној утакмици.  

Стрелац јединог поготка на мечу 
САД – Енглеска Американац Џо Гетјенс  
умро је у затвору у Хаитију 14 година 
по завршетку шампионата у Бразилу. 
Гетјенс је у затвор доспео након што 
је оптужен да је био организатор 
антидржавних активности. 
Некадашњи фудбалски ас није био 
политички ангажован на Хаитију, али 
су најближи чланови његове породице 
представљали главну опозицију 
диктатору Франсоу Дивалијеу. Уз 
помоћ гангстерске полиције „Тотон 
Макут“ немилосрдни „Папа Док“ 
уклањао је све ривале, а међу његовим 
бројним жртвама је и стрелац гола који 
је осрамотио енглески државни тим и 
спустио на земљу фудбалску јавност 
те земље. Гетјенсово тело никада није 
пронађено. 

Југославија је у Бразил допутовала 
са младим саставом који су 
предводили Чајковски, Бобек, Митић 
и Вукас и наговестили су успехе у 
наредним годинама. На Мондијалу су 
играли само фудбалери из Партизана, 
Црвене звезде, Хајдука и Динама. Рајко 
Митић је доживео велику незгоду 
пред меч са Бразилом.Један од 
најбољих југословенских фудбалера 
свих времена повредио је главу 
приликом изласка из тунела на терен, 
па је пропусто почетак утакмице, 
пошто су лекари морали да му превију 
рану. Домаћи тим је искористио 
његово одсуство и повео са 1:0 голом 
Адемира већ у четвртом минуту.Након 
што је Митић ушао у игру, Југославија 
је успоставила равнотежу на терену, 
па се на одмор отишло резултатом 
1:0. Пошто није знао за примљени 
гол, Митић је на полувремену, у 
свлачионици, критиковао саиграче 
због малодушности и међусобних 
размирица, тврдећи даје све у реду и 
да екипа има добар резултат.На крају 
су југослевенски репрезентативци 
поражени са 2:0, па су тако остале 
недовољне за већи успех њихове 
претходне победе над Швајцарцима 
и Мексиканцима.Треба рећи да је 
овај тим Југославије две године пре 
Мондијала, на Олимпијским играма 
освојио сребро. 

Извор: Београдска ка5анија 

Светско првенство 1938. 
Домаћин: Француска 
Шампион: Италија (друга титула) 
Финале: Италија - Мађарска (4:2) 
Најбољи стрелац: Леонидас (Бразил) 8 
Укупно голова: 84 (18 мечева) 
Најефикаснија селекција: Мађарска (15) 
Гледаност: 376.000 
Просек гледалаца по мечу: 20.888 

Резултати Југославије: Елиминисана у квалификацијама 
Биланс у квалификацијама: По једна победа и пораз 
10.10.1937. Варшава: Пољска – Југославија 4:0 (2:0) 
3.4.1938. Београд: Југославија – Пољска 1:0 (0:0) 

Светско првенство: 1950. 
Домаћин: Бразил 
Шампион: Уругвај (друга титула) 
Финале: Уругвај - Бразил (2:1) 
Најбољи стрелац: Адемир (Бразил) 9 голова 
Укупно голова: 88 (22 меча) 
Најефикаснија селекција: Бразил (22) 
Гледаност: 1.069.354 
Просек гледалаца по мечу: 48.607 

Резултати: 
Југославија - Швајцарска 3:0 (3:0) 
(Митић 60, Томашевић 70, Огњанов 76) 
Југославија - Мексико 4:1 (2:0) 
(Бобек 20, Чајковски 20, 51, Томашевић 80 - Ортиз 89 п) 
Бразил - Југославија 2:0 (1:0)(Адемир 4, Зизињо 89) 
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