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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”

Почетак нове школске године 
обележен је и у ШОСО „Јелена 
Варјашки“. Школу су посетили 
Милош Васић, председник Савета за 
безбедност саобраћаја Града Вршца 
и Драган Виторовић, председник 
удружења „Параквад“ Вршац, а деци су 
подељени саобраћајни сетови. 

- Савет за безбедност Вршца одржао 
је састанак са директорима свих 
основних школа и главна тема била 
је безбедност ученика у саобраћају. 
Акценат је стављен на ђаке прваке 
и особе са инвалидитетом – рекао 
је Васић, додавши да су патроле 
саобраћајне полиције са почетком 
школске године повећале своје 
присуство на важним раскрсницама. 

Град Вршац трећу годину за 
редом финансира превоз особа 
са инвалидитетом у сарадњи са 
удружењем „Параквад“ а број 
корисника се са почетних 14 повећао 

на 30, што је, истакли су надлежни, 
доказ успешности овог пројекта. 

- Удружење „Параквад“ активно 
учествује у Савету за безбедност 
саобраћаја, а ове године су особе са 
инвалидитетом први пут укључене 
у стратегију коју је овај Савет донео 
– рекао је Виторовић и додао да 
је веома важно да сва деца добију 
исте могућности, да сва буду исто 
дочекана, да се уклоне све баријере и 
сви трагови дискриминације. 

У циљу подизања безбедности у 
саобраћају, Град Вршац је свим ђацима 
првацима поделио саобраћајне 
комплете у којима се налазе 
флуоресцентни прслуци и саобраћајни 
буквари, а препорука родитељима 
је да децу упуте у правила безбедног 
понашања у саобраћају, као и да им 
током првих неколико недеља школе 
облаче саобраћајне прслуке који ће их 
учинити видљивијим за возаче. 

Т.С. 

У ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТ – БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 

Овог септембра Вршац је добио 
470 ђака првака, од чега 330 у 
самој градској средини и 140 

у сеоским школама. Пријем нових 
ученика традиционално је одржан 
у свим школама, а прваке Основне 
школе „Младост“ посетили су и 
представници Града. 

- Град води рачуна о свим ђацима. 
Обезбеђен је превоз до школа за 
децу која путују на наставу, а имамо 
и педагошке асистенте који помажу 
деци са посебним потребама и налазе 

се уз њих током читавог боравка у 
школи. Међу првацима је ове године 
свега дванаесторо деце која похађају 
наставу на румунском језику, од тога 
само једно дете у самом Вршцу у ОШ 
„Олга Петров Радишић“. Успешно 
започињемо ову школску годину, а за 
све оно што је преостало да се уради, 

доделићемо средства из општинских 
резерви – рекао је Вељко Стојановић, 
члан Градског већа задужен за 
образовање. 

Помоћник командира Саобраћајне 
полиције ПС Вршац Милосав Дачић 
истакао је да је почетак школске 
године прилика да се још једном 
апелује на возаче да се савесно и по 
правилима понашају у саобраћају. 

- Један од основних циљева 
Министарства унутрашњих послова 
јесте заштита деце у саобраћају. И 
ове године осим појачаних контрола, 
МУП Србије ће за ђаке четвртих и 

шестих разреда основних школа 
организовати предавање на тему 
безбедности у саобраћају, а по 
први пут исто предавање у другом 
полугодишту школске године 
организоваће се и за ђаке прваке – 
додао је Дачић. 

И ОШ „Младост“ спремно је 
дочекала нову школску годину. У 
овој школи у клупе је први пут село 
64 првака, што је према речима 
директорке школе Татјане Јашин 
Мојсе, велики број када се има у виду 
укупан број првака. 

Т.С. 

ВРШАЧКЕ ШКОЛЕ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛЕ ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

У КЛУПАМА 470 ЂАКА ПРВАКА 

Са почетком нове школске године, усељени су и 
нови станари у Дом ученика средњих школа Вршац. 
Капацитети су потпуно попуњени, а према наводима 
управе Дома, ове године је у интернату места било 
само за најбоље ђаке. 

- Ове године је одзив ученика био веома добар, 
имали смо добру конкуренцију, а због тога је нажалост 
много средњошколаца остало и испод црте – каже 
Ивана Обрадовић, директорка Дома ученика средњих 
школа Вршац. 

У Дом се овог септембра уселило 160 корисника, 
усељење је обављено почетком недеље, када је 
и почела школска година. У првом уписном року 
примљено је 142 кандидата (44 мушких и 98 женских), 
а преосталих 16 места у оквиру смештајних капацитета 
Дома опредељено је за смештај ученика из осетљивих 
друштвених група. 

Интернат је нове станаре дочекао сређен, током 

распуста су као и сваке године окречене и освежене 
све просторије, а овог лета реновирана су и купатила 
у мушком делу Дома. Услови још увек нису сјајни, јер 
по једно купатило деле сви станари једног спрата, али 
су она сада у далеко бољем стању, тврди управа Дома. 

- Постојећа купатила у мушком делу Дома била су 
у доста лошем стању, а раније није било прилике да 
се она адаптирају. Сада су комплетно реновирана и 
ученици имају на располагању добро опремљена и 
функционална купатила – додала је Ивана Обрадовић. 

Станарима Дома ученика и ове школске године 
на располагању су бројне ваншколске активности. 
Дом настоји да омогући ученицима што квалитетније 
испуњавање слободног времена и нуди богату понуду 
различитих садржаја. У дому се организују предавања, 
трибине, дебатни клубови, књижевне вечери, квизови 
знања, филмске пројекције и бројне секције. 

Т.С. 

ПОПУЊЕНИ КАПАЦИТЕТИ ДОМА УЧЕНИКА 

МНОГО СРЕДЊОШКОЛАЦА ОСТАЛО ИСПОД ЦРТЕ 

Почетак најлепшег доба

Добродшлица првацима
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Градоначелница Вршца, Драгана Митровић данас 
је у Нерадину, општина Ириг са представницима још 
19 локалних самоуправа свечано потписала уговор 
за суфинансирање пројекта изградње, санације и 
реконструкције водних објеката у јавној својини 
и објеката фекалне канализације у вредности 
од 3.781.192,35 динара. Уговор је у присуству 
покрајинског премијера Игора Мировића, у име 
АП Војводине потписао покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук 
Радојевић. Добијена средства биће удружена са 
срествима које је локална самоуправа у Вршцу 
издвојила за завршну фазу пројекта фекалне 
канализације непарне стране насеља уз гудурички 
пут у Вршцу, чија је укупна вредност 11.634.438,00 
динара. 

Овај део Града до сада није имао канализацију 
нити је био повезан на главни канализациони 
вод, а изградњом ове канализационе мреже 
трајно ће, после 30 година, бити решен проблем 
канализације у насељу Гудурички пут. Радови ће 
се изводити у делу насеља на падинама Вршачких 
планина, у уским улизава формираним у засеку, са 
отежаним приступом механизацији и значајним 
ушећем ручног рада.

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА

РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА 
ГУДУРИЧКОМ ПУТУ ПОСЛЕ 30 ГОДИНА

Нова седница Скупштине Града Вршца 
биће одржана у понедељак, 10. септембра 
и почеће у 9 часова. Одборници актуелног 
сазива расправљаће о 16 тачака међу 
којима ће се наћи усвајање Плана јавног 
здравља, доношење Одлуке о измени 
Локалног акционог плана запошљавања 
као и разматрање Извештаја о раду Јавног 
комуналног предузећа “Други октобар” и 
доношење Одлуке о давању сагласности 
на Одлуку Надзотоног одбора ЈКП “Други 
октобар” о расподели нето добитка.

Пред одборницима ће бити и следеће 
тачке дневног реда: 

- Доношење Одлуке о покретању 
поступка отуђења непокретности у јавној 
својини Града Вршца - пословног простора 
у улици Николе Тесле 1.

- Доношење Одлуке о прибављању у 
јавну својину Града Вршца катастарске 

парцеле у Парти на основу поклона ради 
изградње спортског игралишта за децу.

-Доношење одлуке о прибављању у јавну 
својину Града Вршца катастарске парцеле 
у Гудурици путем размене непосредном 
погодбом.

- Доношење Одлуке о установљавању 
права службености на непокретностима 
у јавној својини Града Вршца у корист 
инвеститора ЕПС ДОО Београд огранак 
Електродистрибуција Панчево.

- Доношење Одлуке о конверзији 
потраживања Града Вршца у капитал ГП 
“Мостоградња” АД.

- Доношење Одлуке о образовању 
Локалног кординационог тела за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња.

- Доношење Одлуке о образовању 
мобилне јединице за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња.

- Доношење Решења о престанку 
обавезе вршења дужности заменика 
Градоначелника Града Вршца Александра 
Ђорђевића због потпуног губитка радне 
способности као последице болести.

Такође, на дневном реду наћи ће се 

и измене Решења о именовању чланова 
Школски одбора у школама: “Јосиф 
Маринковић”, “Младост”, “Паја Јовановић”, 
као и у Културном центру Вршац.

Б.Ј.

У месним заједницама вршачких 
села теку припреме за такмичење на 
ком ће бити одабрано најуређеније 
село. Удружење грађана „Село плус“ у 
партнерству са Градом, Туристичком 
организацијом Вршца и Јавним 
комуналним предузећем „Други 
октобар“ покренуло је овај конкурс, 
а села су подељена у две категорије 
према броју становника, како би и 
она мања имала једнаке шансе за 
победу. 

Ипак, у месним заједницама 
објашњавају да је новац велика 
препрека и да, иако постоји воља, без 
довољно средстава и радне снаге, 
припреме нису тако једноставне. 

- Припремамо се, али не много. 
Неке зелене површине су уређиване, 
међутим, село је мало, нема ко да 
га уређује, а нема ни новца – каже 

Марчел Попа, председник Савета МС 
Војводинци. 

- Ове године нисмо имали 
средстава, улагали смо у одржавање 
гробља више него у одржавање села 
– каже Јонел Серман, председник 

Савета МС Сочица и додаје: - Мештани 
су заузети радовима на пољу и 
нисмо се баш толико ангажовали ове 
године, али ако такмичење постане 
традиционално, идуће године ћемо 
бити мало спремнији. Село је јако 

мало и мислим да бисмо имали шансе 
ако бисмо се мало потрудили. 

Награду, ипак, прижељкују сви. 
Кажу да би им трактор косилица 
и тримери за одржавање зелених 
површина у великој мери олакшали 
уређење села.  

- Месна заједница се припрема, 
иако немамо много времена јер 
смо заузети и текућим обавезама. 
Мештани учествују у припремама, 
уређен је парк, уређује се површина 
поред главног пута. Надамо се 
награди, веома би значила селу, 
немамо како да косимо траву, 
користимо дотрајале тримере 
– објашњава Милан Радованов, 
председник Савета МС Загајица. 

У оквиру такмичења „Бирамо 
најуређеније вршачко село“ бираће 
се и најуређеније сеоско двориште, а 
за власнике кућа који желе да пријаве 
своја дворишта све информације су 
доступне у месним заједницама или 
на сајту www.seloplus.org. 

Т.С. 

ИЗБОР ЗА НАЈУРЕЂЕНИЈЕ СЕЛО 

ВОЉЕ ИМА, АЛИ НЕ И НОВЦА 

САЗВАНА 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ДНЕВНИ РЕД СА 16 ТАЧАКА
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Припреме за 
традиционалну вршачку 
Бербу грожђа, која ће се у 
Вршцу одржати по 61. пут 
од 13. до 16. септембра, 
улазе у завршну фазу. Према 
речима Тање Палковач из 
Туристичке организације 
Вршац, манифестација ће 
имати своје препознатљиве 
садржаје на које су Вршчани и 
њихови гости навикли, али и 
новитете. По старом добром 
обичају празник грожђа и 
вина почеће у четвртак у 17:30 
часова на Брегу, на потесу 
Видиковац, програмом “У 
сусрет Грожђебалу”. 

- Ове године избор за мис 
Бербе померен је за четвртак 
у 20 часова и одржаће се 
у ресторану “Стари млин”. 
Идеја је била да посетиоци 
избора за најлепшу 
девојку вршачке бербе, 
који је претходних година 
организован петком, не буду 
ускраћени за церемонију 
свечаног отварања, уживање 
у ватромету као и за музичка 

збивања на грожђебалској 
бини, каже Палковачева и 
додаје да ће уколико се тај 
новитет покаже добрим он 
постати традиција, као и да ће 
најлепша девојка на тај начин 
бити промовисана током сва 
три дана Грожђебала.

Церомонија свечаног 
отварања Грожђебала 
предвиђена је за петак са 
почетком у 21 час, када ће 
Градоначелница Драгана 
Митровић на три дана 
предати кључ града винопији 
и боему Винку Лозићу, 
чувеном Вршчанину рођеном 

у машти великог вршчаког 
и српског комедиографа 
Јована Стерије Поповића.

- У овом тренутку још увек 
не можемо да саопштимо које 
ће велико име српске музичке 
сцене одржати концерт 
после церемоније свечаног 
отварања Грожђебала 
јер још увек није окончан 
поступак јавне набавке и 
нису потписани уговори, али 
сам сигурна да ће и Вршчани 
и гости бити задовољни, 
наглашава Палковач.

- Још један новитет ове 
године је снимање емисије 
“Жикина шареница” која ће 
на ТВ Пинк бити директно 
преношена са грожђебалске 
бине у суботу од 9 до 11 
часова. Потом ће уследити 
наступи вршачких студија 
модерне игре и спортског 
плеса, културно - уметничких 
друштава, представиће се 
витезови вина и на крају 
вечери предвиђен је још један 
велики концерт.

Традиционални дечији 
грожђебалски маскенбал 
предвиђен је за недељу са 
почетком у 9 часова и трајаће 
до 12 часова. 

-Желимо да све дечије маске 
учествују у традиционалној 
грожђебалској поворци која 
почиње у недељу у подне, 
потом ће уследити наградна 
игра “Грожђе из авиона”, 
наступи културно - уметничких 
друштава на бини и на крају 
свечано затварање Бербе уз 
још један музички концерт. 
Предиђене су и пратеће 
спортске манифестације, 
грожђебалске уличне трке 
и као и бициклистичка тура 
путем вина. 

Б.Ј.

ЗАВРШНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА 61. ГРОЖЂЕБАЛ

“ЖИКИНА ШАРЕНИЦА” УЖИВО СА ГРОЖЂЕБАЛСКЕ БИНЕ

Има ли плоднијег тла за причу о 
храбрости, љубљењу слободе, жртви 
за отаџбину, мартирима Кошара, него 
што је гнездо јуначко - Црна Гора?

На позив удружења Просвјета, 
Карађорђе, Кола српских сестара, 
групе грађана  гђе Наде С. Лалић), а 
под покровитељством Митрополије 
и Градске куће вршачко поетско – 
музичко сабрање „ Христодарје“ , 
заједно са нашим народним херојем, 
пуковником Љубинком Ђурковићем, 
гостовало је у Нерцег Новом.

Имали смо част  и достојанство да 
будемо конац дешавања на чувеном 
Тргу од ћирилице и уприличимо 
духовно – родољубиву академију у 
порти Манастира Савина, поводом 
славе и великог Хришћанског 
празника Успенија Пресвете 
Богородице.

 Ова несвакидашња академија 
Кошаре, битка која траје – Христу на 
дар - је истовремено и драгоцен час 
историје. Прича о бици на Кошарама 
и њеним херојима, који су 1999. иако 
малобројни, надљудским напорима 
издржали земаљски пакао и спречили 
копнену агресију НАТО пакта, 
Албаније, ОВК и страних плаћеника у 
нашу земљу, ушла је у легенду. Беседу 
пуковника Ђурковића, команданта 
одбране Кошара, уметнички је 
оплеменило Христодарје (Нађа 
Бранков, песникиња и професорка, 

Анђелија Стојановић и Адријан 
Царан, вокални солисти).

Нађа Бранков, редитељ академије, 
казивала је ауторску поезију 
посвећену Кошарама,  Косову и 
Метохији, коју су музичком пратњом, 
традиционалним и духовним песмама 
украсили Анђелија Стојановић и 
Адријан Царан.

Немерљива је радост и достојанство 

бити причасник културних дешавања 
на Тргу од ћирилице, наћи се у плејади 
великана пера, витезова Српства, 
заточника свог језика и писма. Још је 
небеснија била благодат да свечаним 
програмом уресимо славу  Савине 
и узнесемо, ка звездама, свако свој 
принос (причу, поезију, песму) и 
запишемо се, над отвореним Сводом, 
у књиге Горње.

Магичан је доживљај наступа у 
том нестварном амбијенту из 11. 
века (Манастир је посвећен Светом 
Сави, а подигнут руком Светог 
Јована Владимира), чаролија ноћних 
боја, мешавина мириса мора и 
медитеранског биља, јек наших 
гласова у жедној тишини публике 
-  монаштва, свештенства, нашег 
Генералног конзула, градоначелника 
са сарадницима, верујућег народа...

Сутрадан, на свечаном пријему у 
Конзулату, господин конзул Зоран 
Дојчиновић, изразио је жељу да 
помогне наставак наше турнеје по 
Црној Гори.

Живот није вредан, ако није  
мисија. А наше хододарје је у служби 
сабрања нашег народа, ма где он био, 
чувања Светосавске личне карте, 
слободарског духа, пројављивање 
Истине!

У расрбљеном времену губљења 
идентитета, одрицања језика и 
писма, трговина свеколиких, где 
онај који купује, већ наредног трена, 
себе продаје, у таквом времену 
– невремену, однесмо браћи и 
сестрама у Црној Гори, зрно наде из 
Епархије банатске.  Јер, што је тама 
гушћа,  светлост подршке и Љубави 
мора бити јача.

„ Све је свето и честито било, и 
миломе Богу приступачно...“   

Нађа Бранков

КОШАРЕ, БИТКА КОЈА ТРАЈЕ

ХРИСТУ НА ДАР

Нађа Бранков, конзул Зоран Дојчиновић, Анђелија Стојановић, 
Адријан Царан и пуковник Љубинко Ђурковић

ТРИ ТУРИСТИЧКЕ ТУРЕ ЗА ГОСТЕ ГРОЖЂЕБАЛА

За госте бербе Туристичка организација Вршац 
припремила је и три посебна програма, обилазак 
града, обилазак вршачких планина и тура 
“Путевима вина”, за сва три програма обезбеђен 
је по један полазак и у суботу и у недељу. Сви 
вински подруми у Великом Средишту и Гудурици 
припремају атрактивне програме. живу музику и 
посебне повољности у време Грожђебала. 

БРЕНЕР ЗА ПЕЧЕЊЕ КОБАСИЦА ИЗА ГОМЕКСА

Стара виноградарска традиција печења кобасица 
и ове године биће оживљена на Градском тргу иза 
Гомекса где ће бити постављен бренер.  То ће према 
речима Тање Палковач бити једина локација на 
којој ће гости Грожђебала моћи да пеку кобасице.

- Надамо се да ћемо у наредним годинама успети 
да обезбедимо још неку локацију на којој ћемо 
поставити бренере, за сада место на тргу остаје 
једино, закључила је Палковач.
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- Рођена сам у Београду, али отац ми је из 
Вршца, односно из Великог Средишта, па се 
ипак делом осећам и као Вршчанка. Долазила 
сам у Вршац као мала, код бабе и деде. Због 
тога сам желела да овде нешто створим и да 
на неки начин допринесем култури у Вршцу. 

Музичко образовање сте започели у 
Србији, а затим га наставили у Норвешкој? 

- Клавир сам почела да свирам у Београду, 
у Музичкој школи „Станислав Бинички“, 
са шест година. Када сам са 11 година са 
породицом отишла у Норвешку, тамо сам 
наставила школовање. Мислим да сам имала 
велику срећу што сам тако рано отишла у 
Норвешку, јер сам тако открила своју потребу 
да се бавим музиком. Нисам знала језик 
и било ми је најлакше да се кроз музику 
повежем са другим људима. 

Родитељи су ме чим смо дошли у 
Норвешку одвели у музичку школу, али они 
су рекли да код њих постоји листа чекања и 
да то чекање може да потраје и две године. 
Ја сам била јако разочарана, али стицајем 
околности добила сам прилику да свирам 
пред директором те школе, који је, када ме је 
чуо како свирам, решио да направи изузетак 
и одмах сам примљена. У међувремену је 
покренут програм за младе музичке таленте 
при Универзитету у Ставангеру, којем сам се 
ја врло брзо прикључила, са око 12 година. 
Пратила сам предавања и мастеркласове, 
наступала заједно са осталим студентима 
Музичке академије. Касније сам прешла 
у Музичку школу за таленте „Barratt Due“ 
у Ослу, где сам провела још две године. 
Паралелно сам завршила гимназију. Са 17 
година сам отишла у Немачку на Музичку 
академију „Франц Лист“ у Вајмару. После тога 
сам се вратила у Норвешку и тамо завршила 

основне студије у Ослу, затим мастер у 
Копенхагену. Тамо сам завршила такозвану 
„класу за солисте“, највиши ниво извођачких 
уметничких студија, на нивоу уметничког 
доктората. Добила сам стипендију и једно 
пролеће провела у Њујорку, на Квинс колеџу, 
где сам радила истраживање о савременој 
класичној музици америчких композитора. 
Тамо сам имала неколико премијера и то је 
било веома лепо искуство. 

По чему се музичко школовање 
разликује у Србији и остатку Европе? 

-  Морам да кажем да је музичко 
образовање ипак озбиљније у Србији, када 
је реч о основном, почетничком нивоу. У 
Норвешкој, а генерално и у целој западној 
и северној Европи, то се схвата као хоби. 
Програми се веома разликују. Примера ради, 
у Норвешкој се доста касно у државним 
музичким школама уче ноте, касно се креће 
са стицањем навика вежбања. Мислим да је 
основно музичко образовање у Србији ипак 
развијеније, али наравно, западна Европа 
нуди далеко веће могућности за касније 
школовање, усавршавања. Сем тога, у Европи 
се сматра нормалним да професионални 

музичари живе од свог рада, од свирања, 
као фриленсери. Концерти им се плаћају. 
Ми смо сада на Фестивалу имали госте из 
иностранства који су овде наступали без 
хонорара, што је у Европи незамисливо. 
Сви су ме питали колико коштају улазнице 
за концерте на Фестивалу, било им је 
невероватно да се улаз не наплаћује... 

Како је даље текла ваша каријера? 
- Радим као асистент на Академији у 

Копенхагену. Неколико година сам предавала 
у школи, али сам схватила да ми је потребно 
више времена за вежбање, припрему 
концерата... Тренутно покушавам да живим 
од свирања, као фриленсер, што нигде није 
лако. Мислим да је подучавање битан део 
сваке музичке каријере, сваки музичар има 

потребу да пренесе знање и љубав према 
музици. 

Како је дошло до тога да оснујете 
Међународни фестивал камерне музике у 
Вршцу? 

- У граду у Норвешкој у који сам се 
ја преселила са 11 година постоји један 
јако познат фестивал камерне музике, где 
долазе дивни, врхунски музичари. Ја сам тај 
фестивал пратила од малена, ту сам научила 
да волим музику, ту сам први пут чула много 
репертоара. Као мала сам волонтирала 
на фестивалу како бих могла да добијем 
слободан улаз на све концерте. А касније сам 
и наступала на истом том фестивалу. Ту се 
родила моја љубав према камерној музици. 

Међународни фестивал камерне музике 
у Вршцу настоји да окупи реномиране 
музичаре и младе таленте из Србије и целог 
света. После одличног одазива публике 2017. 
године, друго издање фестивала садржало 
је још већи број концерата и међународних 
учесника. Концерти су били тематски 
повезани, разноврсног програма и карактера. 
На фестивалу су се представити камерни 

ансамбли и солисти из Србије, Немачке, 
Норвешке и Кине. Ову манифестацију 
организује добровољно удружење „Музика 
у виноградима”, које смо основали са жељом 
да не само Вршчанима, већ и целом региону 
обезбедимо богату, разноврсну и квалитетну 
културно уметничку понуду, са акцентом 
на извођење уметничке музике. У исто 
време желимо да промовишемо локалну 
клутуру и традицију. Циљ удружења је да 
фестивал постане значајна манифестација 
коју ће посећивати љубитељи класичне 
музике из Србије и са свих страна света. 
Међународни фестивал камерне музике 
прати модел фестивала класичне музике који 
се одржавају у европским земљама попут 
Италије, Немачке и Аустрије, где не само 

већи градови, већ и скоро свако мање место 
организује свој фестивал камерне музике. 
Љубитељи класичне музике долазе из целог 
света, како би слушали еминенте музичаре и 
уживали у концертима, атмосфери, природи 
и традицијама. Често је у ту причу укључено 
вино поднебља, које заокружује целокупан 
доживљај. Вршац поседује све те квалитете, 
као и адекватне људе који су у могућности да 
у наш град доведу најталентованије уметнике. 
Фестивал се већ прве године показао као 
веома значајан за локалну публику која је из 

ИНТЕРВЈУ

КРИСТИНА СОЧАНСКИ, ПИЈАНИСТКИЊА, ОСНИВАЧИЦА И УМЕТНИЧКА ДИРЕКТОРКА МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КАМЕРНЕ МУЗИКЕ У ВРШЦУ: 

„МУЗИЧАРА ИНСПИРИШЕ СВАКА 
ПУБЛИКА КОЈА ЗАИСТА СЛУША“  

Кристина Сочански оснивачица је и уметничка 
директорка Међународног фестивала камерне 
музике, који је прошле седмице по други пут одржан 
у Вршцу. Током четири дана фестивала, одржано је 
шест концерата на којима су наступили врхунски 
камерни састави и солисти: Гудачки квартет 
„Колорес“ из Немачке који чине Јохана Руперт, 
Шарлот Кремер, Анамари Биркнер и Хаук Зиверцен, 
пијанисткиња Мари-Луиз Бодендорф из Немачке, 
пијаниста Микел Торуп из Данске, Лиса Цоу, 
виолинисткиња која живи у Немачкој, пореклом 
из Кине, две Вршчанке – сопран Миљана Радиновић 
и пијанисткиња Ана Шинковић, као и оснивачица 
фестивала – пијанисткиња Кристина Сочански. 
Фестивал је организовало Удружење „Музика 
у виноградима“, а подржали су га Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе са верским заједницама и Град Вршац, 
спонзоисала га је Винарија „Сочански“, а подршка 
је стигла и од вршачких институција културе, 
на првом месту од Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“. 
Пијанисткиња Кристина Сочански је рођена у 
Београду 1990. године, а са 11 година се са породицом 
преселила у Норвешку. Почела је да свира клавир у 
музичкој школи „Станислав Бинички“ у Београду, 

а убрзо након селидбе у Норвешку, примљена 
је на програм за посебне музичке таленте на 
Универзитету у Ставангеру. Студирала је у Ослу, 
Вајмару и Копенхагену. 2018. године, позвана је да 
као „гостујући стручњак“ истражује савремену 
америчку музику за клавир, на Квинс Колеџу 
у Њујорку. Добитница је преко 10 државних и 
приватних стипендија Краљевине Норвешке и 
Данске и освојила је награде на такмичењима у 
Норвешкој, Србији, Немачкој, Италији и Аустрији. 
Кристина је магистрирала на „Краљевској данској 
музичкој академији“ у Копенхагену 2016. године, 
а ове године завршава престижну „класу за 
солисте” на истоименој академији. Тренутно ради 
као асистент клавирске наставе на Краљевској 
музичкој академији у Копенхагену. Наступала је 
широм Европе и у Америци. 
Недавно је имала концерт у „Моцартеуму“ у 
Салцбургу, а следећи наступ очекује је у Њујорку у 
чувеном „Карнеги Холу“. У међувремену, на кратко 
борави и наступа у Вршцу. Тврди, међутим, да 
није битно да ли се наступа за њујоршку или 
вршачку публику, у светски познатој концертној 
дворани или на камерној сцени – магични моменат 
који инспирише музичара свуда је исти, док год у 
публици има макар један који заиста слуша.  
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дана у дан пунила све дворане, а имао је и 
посетиоце из осталих крајева Србије, као и 
туристе из Немачке, Румуније и Чешке. 

У чему је специфичност камерне 
музике? 

- Камерна музика се може дефинисати као 
уметничка музика намењена за мањи простор 
и ужи круг слушалаца. На италијанском језику 
„camera“ значи соба, дакле реч је о класичној 
музици, коју изводи мања група музичара, 
у интимној атмосфери. Камерни музичари, 
наравно, морају да буду и врсни солисти, 
али је потребно и да су у стању да међусобно 
комуницирају. Фестивал камерне музике 
је једнан посебан догађај, где се различити 
музичари сусрећу и размењују идеје, мисли и 
емоције, да би их поделили са публиком, која 
је подједнако важна као и сами уметници. 
Карактеристично за фестивал камерне 
музике је посебна атмосфера и то нешто 
недефинисано, што настаје у току проба, 
дијалога и концерата, атмосфера коју сви 
заједно стварају и која оставља посебан траг. 
Вршац је по много чему идеалан град за ову 
врсту манифестације, са својом историјом, 
природом и наравно вином, које је ту да 
употпуни целокупан доживљај. 

Колико је класична музика 
интересантна и доступна широкој 
публици? 

- Осетила сам да публика овде изузетно 
цени класичну музику и концерте које 
смо приредили. Врло брзо се створи лепа 
размена енергије и емоције са публиком. На 

овогодишњем фестивалу смо имали шест 
концерата за четири дана и стварно је било 
пуно људи. Заиста сам јако задовољна, мада 
ми увек желимо још више људи у публици, 
нарочито младих, јер то је део културе, 
образовања, али и неке посебне емоције која 

се не може доживети када слушате снимљену 
музику. Живо свирање и оно што током њега 
настаје међу музичарима и у интеракцији са 
публиком, заиста је нешто посебно што увек 
оставља утисак на оне који то доживе. 

Како додатно популаризовати 
уметничку музику? 

- Мислим да треба почети што раније, 
од деце. Концерти за децу су веома важни. 

Ми смо на прошлогодишњем фестивалу за 
децу организовали концерт под називом 
„Карневал животиња“, а ове године „Карневал 
пијаниста“. Одушевило ме је што су деца у 
публици заиста слушала музику. Било их је 
пуно и били су врло мали, али је деловало 
да се заиста забављају. Треба рећи да смо 
имали и наратора, затим видео презентацију, 
објашњено им је шта слушају. Мислим да је 
битно да се класична музика објасни, да се 
прекине та баријера која постоји управо због 
тога што људи мисле да је класична музика 
нешто озбиљно, нешто што је само за елиту. 
Класична музика је уствари за свакога, она је 
нешто што апсолутно свако може да осети. 
Вжно је да и музичари мисле о томе. Мени 
је у почетку било тешко да се вербално 
обратим публици пре наступа, али сам 
приметила да ако публика чује неке податке, 
на пример шта је инспирисало композитора 

да напише одређено дело или у ком периоду 
свог живота га је написао, то много утиче на 
целокупан доживљај. Мислим да се на тај 
начин класична музика може приближити 
публици. 

У „Салону код Порте“ смо у сарадњи са 
Удружењем „Тачка сусретања“ ове године 
одржали концерт, гудачки квартет „Колорес“ 
извео је Шостаковичев „Гудачки квартет“ 
који је посвећен жртвама фашизма, а пре 
почетка извођења, публици је објашњен 
сваки став и сваки мотив. Њихово извођење 
је добило потпуно нову димензију, било је 
веома снажно и емотивно, публика је седела 
са сузама у очима. 

Постоје ли планови за наредне 
фестивале? 

- Није једноставно организовати овакав 
фестивал. Препрека увек има и не може све да 
иде по плану, нарочито кад нас је пуно и када 
се узме у обзир да ја не живим овде и овде 
проводим врло мало времена. Сем тога, овде 
неке ствари функционишу на мало другачији 
начин од оног на који сам ја навикла. Било 
је тренутака када сам помислила да не знам 
да ли ћу се поново упустити у ово, али када 
се фестивал завршио и када сам први пут 
успела да погледам снимке са концерата и 
доживим све што се десило из перспективе 
публике, видела сам колико је заправо било 
лепо и колико су људи заиста уживали. Сви 
музичари који су наступали на фестивалу, 
моје су колеге и пријатељи, за које знам да 
су врхунски музичари, али и да су довољно 
отворени и заљубљени у музику да пристану 
да наступе на фестивалу који није у стању 
да им обезбеди услове на које су навикли. 
Наравно да то даје инспирацију и снагу да 
се настави. С обзиром на то, фестивала ће 
свакако бити и следеће године, али је рано 
да говоримо о томе како ће то изгледати. 
Надам се да ћемо опет имати музичаре из 
целог света и да ћемо наставити сарадњу и са 
музичарима из Вршца и Србије. Та размена је 
веома битна. 

Т.С. 

ФЕСТИВАЛ У ВРШЦУ – ЗАДОВОЉСТВО 
ЗА ПУБЛИКУ, АЛИ И ЗА УЧЕСНИКЕ 

И публика и учесници фестивала у 
Вршцу, сагласни су у једном – концерте је 
обележила сјајна атмосфера. 

- Верујем да је организација фестивала 
била врло стресна, али атмосфера је 
била фантастична. Сви смо се одмах 
осетили опуштено и добродошло – прича 
виолинисткиња Лиса Цоу. 

- Први пут сам у Србији, па нисам 
имала никаква очекивања, желела сам да 
се изненадим. И јесам била изненађена, 
природа је невероватна, а људи су љубазни 
и весели, отворени и срдачни. Када су људи 
топли, сви се осећају инспирисано – каже 
Мари-Луиз Бодендорф, пијанисткиња из 
Немачке. 

Ана Шинковић, пијанисткиња и 
професорка у Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“ у Вршцу, каже да се нада да 
ће овај фестивал у годинама које долазе 
имати све више публике која ће умети да 
цени наступе музичара који су свој живот 
посветили музици и култури. 

- Томе у великој мери доприноси и 
вршачка музичка школа која сада већ има 
две деценије дугу традицију образовања 
не само музичара, већ и музичке публике. 
Вршчани немају често прилику да уживају 
у толико наступа у тако кратком року, шест 
концерата за четири дана заиста звучи као 
немогућа мисија у Србији. Популаризација 
културе и класичне музике је генерално 
јако битна у Србији, а то не мора обавезно 
да почне из великих средина. Интеракција 
са интернационалним музичарима који 
су цео живот посветили само музици, и то 
претежно извођачком аспекту, велика је 
част – додаје Ана Шинковић. 

 -  Радовала ме је атмосфера и људи. 
Односи су доста другачији него у делу 
Европе из којег ми долазимо. Осећао сам 
се веома опуштено, било је задовољство 
свирати на тако великом броју концерата. 
Било је веома интензивно, сви смо све 
време били заједно, то је било необично али 
дивно искуство – закључује Микел Торуп, 
пијаниста из Данске. 
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Предметотуђења су моторна возила, прецизиранауТабелaма 
1. и2. (у даљем тексту: Табеле).

Табеле садрже ближу идентификацију моторних возила, 
почетну цену истих и др.напомене и исте су саставни део овог 
огласа. 

У почетну цену возила није урачунат ПДВ.
Продају ће спровести Комисија за спровођење поступка 

отуђења моторних возила, прикупљањем писмених затворених 
понуда.

Право учешћа на јавном надметању, имају домаћа и страна 
правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да доставе 
копију важеће личне карте, а правна лица и предузетници, 
одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, 
односно предузетника:

- извод о упису у регистар АПР-а, односно у др.  одговарајући 
регистар, не старији од 6 (шест)месеци од дана објављивања 
огласа, 

- уговор о отварању и вођењу рачуна код банке;
На јавном надметању, као понудиоци, могу да учествују само 

лица која су положила депозит, у висини 30% утврђене почетне 
вредности предмета надметања, и то уплатом на рачун бр. 
205-0000000001593-62, који се води код Комерцијалне банке, 
са позивом на број 01-6-19/2018-6 и сврхом уплате: „Учешће на 
јавном надметању“.

Понуда, доказ о уплати депозита, као и тражена документација 
за домаћа и страна, правна и физичка лица, достављају се 
непосредно или препорученом поштом, у затвореној коверти, 
на адресу ул. Стевана Немање бр. 26, Вршац, канцеларија бр. 
18, са назнаком: „Учешће на јавном надметању за купопродају 
моторног возила, бр. __Табела бр.1. / 2. - не отварати“.

Уколико исти понуђач, подноси више од једне понуде, за 
различите предмете продаје, дужан је да исте достави посебно 
за сваки од наведених предмета, на начин како је то предвиђено 
у претходном ставу.

На полеђини коверте,заинтересовано лице наводи своје име и 
презиме/назив, пребивалиште/седиште,а за правно лице и име 
зак. заступника.

Благовременом се сматра само понуда, која са пратећом 

документацијом, Предузећу стигне најкасније 26.09.2018.године 
до 15:00 часова, без обзира на начин како је послата.

Понуде које стигну након рока означеног у претходном ставу, 
неће се узети у обзир, а подносиоци истих неће имати право да 
учествују у поступку.

Подносиоцима чија је Понуда неблаговремена или чија понуда 
није прихваћена, депозит се враћа у року од 3 (три) дана од дана 
закључења поступка надметања.

Отварање понуда обавиће се јавно, дана 01.10.2018.године 
у 11:00 часова, у просторијама Предузећа у Вршцу, ул. Стевана 
Немање бр. 26, у Свечаној сали.

Овлашћени представник понуђача, има право да, приликом 
отварања понуда, изврши увид у податке из понуде који се уносе 
у записник о отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне 
примедбе на поступак отварања понуда.

Предмети продаје на јавном надметању, купују се у виђеном 
стању, исти су расходовани од стране Продавца, који не гарантује 
за њихову исправност. 

Уговор о купопродаји, биће закључен са понуђачем који 
понуди највишу цену, у року од 10 (десет) дана од дана избора 
истога, а која мора бити већа од почетне цене. У случају да, 
изабрани понуђач, не уплати цену у наведеном року, губи право 
на повраћај уплаћеног депозита.

Трошкови који настану у вези са закључењем и реализацијом 
Уговора о купопродаји моторног возила, припадајући порези, 
као и др. трошкови који се односе на пренос власништва на 
возилу, падају на терет купца.  

Заинтересована лица могу разгледати предмет продаје 
сваког радног дана, у времену од  08:00 – 14:00 часова, почев од 
наредног дана од дана објављивања огласа, уз претходну најаву.   
Контакт особа: Стефан Радојевић,тел: 069/8435320.

Оглас објавити у недељним листовима „Вршачка кула“, 
„Вршачке вести“, „Вечерње новости“, као и на званичном сајту 
Предузећа http://www.oktobar.co.rs/.

У Вршцу,04.09.2018.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Бојан Марјанов, дипл.правник

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила,именована Одлуком директораЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ, бр. 01-
194/2018 од 20.08.2018.године, на основу ст. 1. наведене Одлуке, чланова 26. и 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 
72/2011, 88/2013…113/2017), као и члана 49. ст. 1. тачка 12. Статута предузећа, бр.01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године, објављује

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
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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 оквиру манифестације „Дани 
Градске библиотеке Вршац“ у 
понедељак је у читаоници Градске 
библиотеке отворена изложба 
сликара Емила Сфере „Сан летње 
банатске ноћи“. Директорка Градске 
библиотеке Вршац Весна Златичанин 
отворила је изложбу истакавши да 
су мотиви са Сфериних слика свима 
познати и буде код посматрача 
најранија сећања из детињства. 

- Изузетна је част када вас неко 
позове да се два пута представите 
са две различите изложбе у овако 
лепом здању у једном лепом граду. 
После изложбе у којем је представљен 
мој циклус Хиландара, Вршчанима 
представљам циклус „Сан летње 
банатске ноћи“. Овај циклус је у вези 
са свим оним што носи наша култура 
и традиција, са свим оним детаљима 
поред којих често пролазимо, а чију 
лепоту понекад не запажамо – изјавио 
је аутор изложбе Емил Сфера. 

О Сфериним сликама ликовни 
критичар Васа Павковић каже: „Стара, 
банатска кућа са Сферине слике 
стоји пред нама као симбол једног 

доба које нестаје, у свој пуноћи 
различитих смислова који се могу 
учитати, почев од облих линија крова, 
преко традиционалних симболичких 
венчића при врху забата, преко игре 
прозора у којима ћемо назрети саксију 
са цвећем, јаје на маленом пиједесталу 
или отачкани бокал односно неки 
други интересантан предмет“. 

Емил Сфера је рођен 1969. године 
у Панчеву. Сликарство је дипломирао 
на Академији ликовних уметности у 
Београду у класи професора Марије 
Драгојловић и Славољуба Чворовића 
1994. године. Колективно излаже од 
1990. године, а прву је самосталну 
изложбу имао већ 1994. године у 
Савременој галерији, Панчево. Излагао 
је на више од 60 самосталних изложби. 
Добитник је две награде Октобарског 
салона у Панчеву, као и војвођанског 
признања за сликарство за 2010. 
годину „Нађапати Кукац Петер“. Члан 
је националних и локалних удружења 
ликовних уметника. Студијски је 
боравио у Паризу 1996. и 2003. године. 
Живи и ради у Панчеву. 

Т.С. 

У БИБЛИОТЕЦИ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА „САН ЛЕТЊЕ БАНАТСКЕ НОЋИ“ 

БАНАТСКА КУЋА – СИМБОЛ ДОБА КОЈЕ НЕСТАЈЕ 

Изложба иновативног финског дизајна отворена је у 
уторак у Великој галерији Културног центра. На изложби 
је представљено десет фото-панела којима је посетиоцима 
дочарана иновативност и аутентичност финског дизајна. 

- Ове године Финска је проглашена шампионом за 
иновације у свету. Фински дизајн је веома једноставан, 
истовремено прихватљив, разигран и шаренолик. 
Поседује елементе традиционалног нордијског дизајна, 
али и сопствене карактеристике – рекла је Паиви Алатало, 
заменица амбасадора Финске у Србији. 

Изложбу је организовао Културни центар у сарадњи са 
амбасадом Финске и Градом. 

- Ова изложба је један вид наставка сарадње између 
Града Вршца и амбасаде Финске. Прошле године су поводом 
сто година независности Финске градоначелница Вршца 

Драгана Митровић и амбасадор Финске Перти Иконен 
посадили дрво у Вршцу и током те посете договорено је да 
се сарадња настави. Данашњи догађај показује да култура 
спаја људе, а сама тема изложбе говори да једна држава 
која има високообразоване кадрове може много да уради 
ако је отворена за нова знања – рекао је Дејан Сантрач, 
помоћник градоначелника Вршца. 

Дизајн је кључни стратешки елемент успеха финских 
компанија. Финци су одувек брзо прихватали нове 
технологије и даље их усавршавали, а данас имају напредне 
индустрије намештаја, бродоградње и информационих и 
комуникационих технологија. Поставка у Културном центру 
трајаће до 17. септембра. 

Т.С. 
 

„ИНОВАТИНИ ФИНСКИ ДИЗАЈН“ 
У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 

У салону Градске библиотеке 
Вршац представљена је књига 
Бориса Булатовића „Оклеветана 
књижевност“. 

Књига је намењена пре свега 
стручној јавности, али не само њима, 
будући да није реч о теми која се не 
тиче шире популације, каже аутор. 

- Моја књига се на неки начин 
обрачунава са идеолошким видовима 
перцепције српске књижевности 
у иностраној славистици, 
историографији, политикологији, 
која је постала преовлађујући вид 
изучавања српске књижевности 
од средине деведесетих година на 
овамо, и то не само када је реч о 

неким маргиналним писцима српске 
књижевности, већ и о кључним 
ауторима 19. и 20. века – Његошу, 
Андрићу, Павићу, Селенићу – 

објашњава Булатовић. 
Књига је настајала током готово 

десет година и то на разним 
дестинацијама, где је Булатовић 

истраживао углавном литературу 
која раније није изучавана међу 
домаћим изучаваоцима рецепције 
српске књижевности. 

- Реч је о битном феномену, будући 
да аутори који на критички начин 
сагледавају српску књижевност, 
на пресудан начин учествују у 
обликовању најшире представе о 
српској књижевности у иностранству 
– додао је Булатовић. 

Булатовићева књига „Оклеветана 
књижевност“ награђена је „Печатом 
времена“ за 2017. годину, признањем 
које се додељује у области 
друштвених наука. 

Т.С. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 

„ОКЛЕВЕТАНА КЊИЖЕВНОСТ“  
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Рафтинг на на реци Караш, у 
организацији Клуба екстремних 
спортова Изазов, постаје део 
традиције када су у питању 
летње спортске активности и 
претендује да буде сврстан у ред 
најатрактивнијих туристичких 
понуда Вршца. Петочасовна 
вожња реком Караш дуж читавог 
његовог току у дужини од 15 
километара од Војводинаца до 
Јасенова окупила јепреко 60 
учесника а по речима идејног 
творца ове атрактивне спортско 
- туристичке манифестације, 
Милоша Лазаревића Лазе, ове 
године имала је и један новитет. 
По први пут су се међу учесницима 
појавили и љубитељи екстремних 
спортова из других градова и 
других држава.

- Због изузетног интересовања 
ово је трећи пут ове године да 
организујемо рафтинг на Карашу. 
На првом рафтингу имали смо 
веома интересантну ситуацију да 
је ниво воде на брани у Јасенову 
био чак један метар изнад ње па 
су учесници експедиције, који 
су то желели, имали јединствену 
прилику да уживају у спусту. За 
све остале учеснике обезбедили 
смо сигурносно уже па су помоћ 
њега савладали прелаз преко 
бране. Наравно посебну драж 

свакој експедицији даје пловидба 
кроз неуређене обале Караша и 
његове природне лепоте, нагнута 
стабла са којих се спушта бршљан. 
Нарочито испред Страже где је 
ширина караша преко 25 метара, 
то заиста оставља фасцинантан 
утисак, нагласио је Лазаревић.

Сви учесници експедиције, 
пре почетка, добијају кратку 
теоретску обуку и инструкције 
за управљањем кануом односно 
кајаком. Пловила су веома 
стабилна и безбедна, али 
Лазаревић упозорава да упркос 
томе може доћи до превртања. 

- Авантура траје око пет 
часова, сви учесници су изузетно 
задовољни, о томе најбоље 
говори тенденција раста учесника 
из године у годину. Идеја је да се 
22. септембра одржи финална 
експедиција којом би затворили 
овогодишњу сезону, наравно 
уколико временски услови то 
дозволе. Наш клуб нема своје 
кајаке и кануе, па експедицију 
организује у сарадњи са 
Клубом екстремних спортова 
Авантура из Панчева. Они су 
прваи професионалци у том 
послу, задовољство нам је што 
сарађујемо са њима, закључио је 
популарни Лаза.

Б. Ј.
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MAGYAR TÜKÖR
NEMZETKÖZI MINISTRÁNSTALÁLKOZÓT TARTOTTAK A VATIKÁNBAN

„Keresd a békét, 
és járj a nyomában!”
A Nagybecskereki Egyház-

megye fiataljai is részt ve-
ttek a 12. nemzetközi mi-

nistránstalálkozón Rómában jú-
lius 29-e és augusztus 4-e között. 
Bánát ministránsai számára azért 
is volt különös jelentőségű ez a 
találkozó, mert főpásztoruk, DR. 
NÉMET LÁSZLÓ SVD a Nemze-
tközi Ministránsszövetség (CIM) 
elnöke, egyúttal a 18 országból ér-
kező mintegy hatvanezer fiatalt 
számláló zarándoklat főszervező-
je is volt.

A ministránszarándoklat 
résztvevői színes programot kere-
tében ismerkedtek Róma neve-
zetességeivel, fürödtek az Adriai 
tengerben, de ellátogattak Velen-
cébe és Padovába is. A legnagyobb 
élményt kétségkívül valamennyi 

jelenlévő számára a Ferenc pápá-
val történő találkozó jelentette jú-
lius 31-én. A német nyelvű zarán-
dokok mellett a magyarok voltak 
a legnépesebbek – mintegy ké-
tezren az egész Kárpát-meden-
céből. Így a Szent Péter téren tör-
ténő többórás várakozás során a 
német és angol nyelvű moderátor 
mellett Pindroch Csaba színész 
személyében magyar anyanyel-
vű sztármoderátora is volt a talál-
kozónak.

A Szentatyát főpásztorunk 
köszöntötte, akinek beszédét te-
ljes terjedelmében közöljük:

„Szentatya, nagy öröm szá-
munkra, hogy itt, Rómában talál-
kozunk önnel. Köszönjük, hogy 
ma, Szent Ignác, a Jézus Társasá-
ga alapítójának liturgikus napján 
fogadott minket. Mi, a világ tizen-
kilenc országából érkezett minis-
tránsok, zarándokként jöttünk el 
Rómába, hogy megéljük a min-
ket határtalanul szerető Isten ta-
pasztalatát, szeretetközösség-
ben egymással és önnel, Szen-
tatyánk. Zarándoklatunknak, az 
oltárszolgák tizenkettedik nem-
zetközi zarándoklatának mottó-
ja a következő: „Keresd a békét, 
és járj a nyomában!”. Ez mindan-
nyiunk számára életre szóló fela-
dat. Önnel itt, Rómában jobban 
meg akarjuk érteni és magunkévá 
tenni ezt az életre szóló feladatot, 
hogy mindig keressük a békét.

Ma Európában csaknem min-
denütt békében élünk. Nagyon 
gyakran úgy fogadjuk el ezt a bé-
kés állapotot, mint egy teljesen 
normális, szinte magától értetődő 

tényt. És milyen szép lenne, ha a 
békés élet a világ minden részén 
ilyen természetes lenne! Sajnos, 
békében élni a világ számos tér-
ségében csak egy vágy, mély só-
várgás. Mindannyiunk szívében 
él ez a vágy a békés életre. Ez az 
előfeltétele a jó és teljes életnek. 
Szeretnénk komolyan venni ezt 
a béke iránti vágyat, amely szí-
vünkben és mások szívében él, 
és szeretnénk bátran követni ezt 
a szándékunkat. Ahhoz, hogy ezt 
tegyük, szükségünk van nyílt szí-
vekre, olyan szívekre, amelyek ér-
tékelik a különbözőségeket, ame-
lyek szeretetteljesen találkoznak 
olyan emberekkel, akik másmi-
lyenek és másképpen gondolkoz-
nak. Itt, Rómában megpróbáljuk 
gyakorolni annak művésze-

tét, hogy szívünket bátran nyit-
va tartsuk a találkozók során, az 
imában, a közös játékban és az 
eucharisztiában, amelyben in-
tenzíven arra törekszünk, hogy 
megtapasztaljuk Isten irántunk 
és minden ember iránti végtelen 
szeretetét. Így itt, Rómában akar-
juk megtenni kis lépéseinket a vi-
lág békéje felé.

A békét keresni kell, mert nin-
cs mindig jelen. Úgy építjük a bé-
két, ha nyílt szívvel elkötelezzük 
magunkat felebarátunk érdeké-
ben. De ez nem könnyű, ezt ész-
revesszük már a családban, az is-
kolában, a ministránscsoporto-
kban, amikor ki vagyunk téve a 
kísértéseknek, amelyek elválaszta-
nak felebarátunktól. De a vágy 
fennáll. Arra kérem, Szentatya, 
hogy bátorítson bennünket, ho-
gy több helyet adjunk béke iránti 
vágyunknak, félelmeink helyett.

A nyitott szív tapasztalatát 

akarjuk magunkkal hazavin-
ni: családunkba, iskolánkba, 
barátainknak és rokonainknak, 
nem mindig egyszerű környeze-
tekbe. Szilárdan hisszük, hogy bé-
kevágyunk kis köreinkből eljut az 
egész társadalom széles rétegeibe. 
Világunkat olyan hellyé akarjuk 
tenni, ahol békésen és jól élhe-
tünk együtt. Mert egy ilyen vilá-
gban Isten is szívesen van otthon.

Elhoztuk önnek, Szentatyánk 
az ajándékokat, amelyeket most 
szeretnénk bemutatni, közös 
esténk kezdetén. Az első egy 
zarándokkarkötő, különböző 
kis kitűzőkkel – ezek a mi szí-
nes közösségünket jelképezik, 
különböző országokból az oltár 
körül: a mi szeretetközösségün-
ket önnel, Szentatyánk.

A második egy zarándok-
kendő, rajta zarándoklatunk 
mottója: „Keresd a békét, és járj 
a nyomában!”. Az ön kendője az 
egyetlen fehér kendő. Személye-
sen önnek készítettük. Tudjuk, 
hogy ön milyen sokat tesz a világ 
békéjéért. Csodálattal tekintünk 
bátor és mindig konkrét lépései-
re. Minden bizonnyal ez nem 
mindig könnyű. Ezzel a kendő-
vel meg akarjuk önnek ígérni, ho-
gy imádkozunk önért, hogy min-
dig megtaláljuk a helyes utat és a 
helyes szavakat a világ békés jö-
vőjéért. Fogadja el most, Szen-
tatya, az ajándékokat a minis-
tránsok kezéből, akik az Egyesült 
Államokból, Németországból és 
Ukrajnából érkeztek. Ezzel erőtel-
jes jelét kívánjuk adni annak, hogy 
békében akarunk élni egymással. 
Szentatya, most szeretnénk az ön-
nel való találkozónkat a béke je-
gyében folytatni.”

Tóth Imre Dániel a muzslyai 
Emmausz fiúkollégium harma-
déves növendéke számára élete 
egyik meghatározó jelentőségű 
eseménye marad a Ferenc pápá-
val történő találkozás. Öt fiatal – 
mindegyikük az anyanyelvén – te-
hetett fel kérdést a Szentatyának. 
A franciául, portugálul, angolul, 
németül elhangzott kérdéseket 
követően Dániel magyar nyelven 
tette fel kérdését: Szentatya, a mi 
ministránsi szolgálatunk szép, na-
gyon szeretjük. Szolgálni akarjuk 
az Urat és felebarátunkat. De jót 
tenni nem mindig könnyű, nem 
vagyunk még szentek. Hogyan 
fordíthatnánk át szolgálatunkat 
a mindennapi életben a szeretet 
konkrét tetteire az életszentség 
felé vezető úton?

Ti jól ismeritek őket…, tu-
djátok-e, melyek az irgalmasság 
cselekedetei? Ha nem ismeri-
tek, hogyan tudjátok megtenni 
őket? Ezek nagyon fontosak: az 
irgalmasság cselekedetei. Köve-
telményeket támaszt előttünk ez 
az út, de mindenki előtt nyitva 
áll. Ahhoz, hogy az irgalmasság 
valamely cselekedetét megte-
gyük, nem kell egyetemre járni, 
diplomát szerezni. Mindnyájan, 
valamennyien megtehetjük az ir-
galmasság cselekedeteit! Minden-
kinek lehetősége van rá! Elég, ha 
elkezdjük megkérdezni magun-
któl: „Mit tudok tenni én, ma, ho-
gy segítsem felebarátom szüksé-
gleteinek kielégítését?” A melle-
ttem lévő felebarátomét: a test-
véreimét, apukámét, anyukámét, 
nagyszüleimét, barátaimét, a sze-
gényekét, a betegekét…, egyet, 

egyet naponként. Mit tudok ten-
ni én, hogy segítsem felebarátom 
szükségleteinek kielégítését? Az 
pedig mindegy, hogy barátról va-
gy ismeretlenről, honfitársamról 
vagy külföldiről van szó: ők a fe-
lebarátaim! Higgyétek el, ha így 
cselekszetek, valóban szentekké 
válhattok, olyan férfiakká és nő-
kké, akik Krisztus szeretetét me-
gélve átalakítják a világot. Igaz, 
nem könnyű, fáradozni kell ér-
te. De ne felejtsétek, újra elmon-
dom: az életszentség útja nem a 
lustáknak való!”

A ministránszarándoklat ma-
gyar anyanyelvű résztvevői – Ma-
gyarországról, Kárpátaljáról, Fel-
vidékről, Vajdaságból, Erdélyből 
–számára közös programot szer-
veztek augusztus 1-én.  A római 
belváros jezsuita Szent Ignác 
temploma adott otthont annak 
a szentmisének, amelynek főce-
lebránsa Ternyák Csaba egri ér-
sek mellett négy magyar püspök 
és mintegy ötven pap misézett, a 
templomot megtöltő közel kéte-
zer Kárpát-medencei magyar mi-
nistráns jelenlétében.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

JENOVÁN FLÓRIÁN TOLLÁBÓL

XII. Nemzetközi 
Ministránszarándoklat 
Róma, 2018

2018. július 28-tól augusztus 5-ig tartott a XII. Nemzet-
közi Ministránszarándoklat, melyen Szerbia ministránsai 
is részt vettek. Országunkat a Szabadkai és Nagybecskere-
ki Egyházmegyék ministránsai képviselték.

Ezen esemény, mely minden ministráns számára külön-
leges élmény volt, a bánáti fiataloknak még értékesebb, hi-
szen DR. Német László SVD, a nagybecskereki egyházme-
gye főpásztora a Nemzetközi Ministránsszövetség elnöke is.

Fiataljaink a találkozó hete alatt megismerhették Ró-
ma nevezetességeit, ellátogattak Velencébe és Padovába. 
Zarándokutunk csúcspontja a pápai audiencia volt, melyen 
minstránsaink Ferenc pápával találkozhattak.

Augusztus elsején, szerdán, a találkozón résztvevő összes 
magyar ajkú ministráns (közel 2000 fő) közös szentmisén 
vett részt, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált, négy 
püspök- és közel ötven paptársával a római Loyolai Szent 
Ignác templomban.

Zarándoklatunk utolsó Rómában töltött napján főpász-
torunk látogatott meg minket, majd közös szentmisével 
ünnepeltünk.

A sok közös kaland és emlék mellett, hitben megerősöd-
ve tértünk haza. NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

 »Német László nagybecskereki püspök köszöntötte Ferenc pápát

„
Igen, fáradoznunk 
kell, hogy mindig jót 
tegyünk és szentté 
váljunk…

SIKERES VOLT A TANYASZÍNHÁZ KÖZÉP-BÁNÁTI ÚTIRÁNYA 

VASTAPS A FIATAL ÉS TEHETSÉGES 
SZÍNÉSZEKNEK 

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső ellenére közel kettőszáz muzslyai 
és környékbeli lakos jelent meg a fennállásának negyvenedik születésnapját 
ünneplő Tanyaszínház idei bemutatótúrnéján. A fiatal és tehetséges 
színészekből álló lelkes csapat a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola 
labdarúgópályáján Marin Držič: Péz, hová mész című darabját vitték színre. 
A színészek között volt Váczi Nándor nagybecskereki fiatalember is, aki a 
Madách Amatőr Színház tagjaként a János vitéz című darabban nyújtott 
szerepéért érdemelte ki ezt a lehetőséget. A Tanyaszínházasok ezt követően 
Torontálvásárhelyen és Tordán is előadták a darabot.  BORBÉLY TIVADAR

A SZÉCSÁNYI KÖZSÉG HÍRE
ELSŐÁLDOZÁS NEZSÉNYBEN

A nemrégiben elsőáldozást tartottak a nezsényi  Havas Boldogasszony 
templomban. A mai számunkban az elsőáldozók csoportképét közöljük ft. 
Fehér Roland atyával és Cecília nővérrel.

 »Részlet az előadásból

 »Elsőáldozók

A SZENTATYA VÁLASZA

A Szentatya válasza a következő volt: „Igen, fáradoznunk kell, hogy 
mindig jót tegyünk és szentté váljunk… Tudod, az életszentség 
útja nem a lustáknak való: erőfeszítést igényel! Látom, hogy ti, 
ministránsok elkötelezetten ezen az úton jártok. Az Úr Jézus 
egyszerű programot adott nekünk ahhoz, hogy az életszentség útján 
járjunk: ez pedig az Isten és a felebarát iránti szeretet parancsa. 
Gyökerezzünk bele mind jobban az Istennel való barátságba, 
legyünk hálásak szeretetéért, vágyjunk arra, hogy mindenben 
őt szolgáljuk, és így nem tehetünk mást, mint hogy megosztjuk 
szeretetének ajándékát a többiekkel. Hogy konkrét formában 
tudjuk teljesíteni a szeretet parancsát, Jézus felsorolta nekünk az 
irgalmasság cselekedeteit. Szívesen megkérdezném, ismeritek-e 
mindnyájan az irgalmasság cselekedeteit. Biztos vagyok abban, 
hogy püspökeitek megtanították nektek. 

A BÁNÁT HANGJA MAGYAR NYELVŰ OLDAL CÍMŰ 
PROJEKTUM RÉSZTÁMOGATÓJA SZÉCSÁNY 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.  
A LAPBAN MEGJELENT CIKKEK A SZERKESZTŐSÉG  

VÉLEMÉNYÉT FEJEZIK KI ÉS NEM FELTÉTLENÜL 
AZONOSAK A TÁMOGATÓ VÉLEMÉNYÉVEL
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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„Привредна комора Војводине (ПКВ) 
узеће значајно учешће на овогодишњем 
17. Међународном пољопривредном 
сајму ‘ИНТЕРАГРО 2018’ у Бијељини, 
који се одржава од 20. до 22. септембра, 
где ћемо предводити делегацију од 12 
војвођанских привредника“, рекао је у 
понедељак, 3. септембра 2018. године, 
председник ПКВ Бошко Вучуревић на 
конференцији за новинаре одржаној у 
ПКВ. У оквиру конференције, потписан 
је Уговор о партнерству између ПКВ и 
организатора Сајма АД „Град“ Бијељина.

„ПКВ је ранијих година учествовала 
на овом Сајму, али након четири године 
паузе, ми смо поново покренули 
иницијативу како би се привреда АПВ 
тамо презентовала. А све то у циљу јачања 
привредне сарадње кроз умрежавање 
наших привредника. Спољнотрговинска 
размена између АПВ и БиХ, у првих седам 
месеци ове године, достигла је износ од 
345 милиона евра, од чега је највећи део 
извоз и то у износу од око 280 милиона 
евра, што је повећање за 10 одсто у 
односу на исти период прошле године. 
Наравно да се највећи део поменуте 
размене односи на територију Републике 
Српске“, рекао је Вучуревић.

Он је подсетио да ПКВ има потписан 
Споразум о сарадњи са Привредном 
комором Републике Српске, што 
представља кровни споразум на основу 
којег је направљен акциони план, а 

учешће на Сајму у Бијељини, како каже, 
представља реализацију дела активности 
предвиђених тим планом.

„Циљ је да увезивањем привредних 
субјеката, подигнемо робну размену 
на виши ниво. У последње време, ту 

видимо одређен напредак, а нарочито 
јер је у Републици Српској покривеност 
увоза извозом са прошлогодишњих 
68 процената дошла на 73 процента.  
Оваквом сарадњом на сајамским 

манифестацијама, наши привредни 
субјекти имају могућност да се представе, 
да се чвршће повежу са привредницима 
који су заинтересовани за сарадњу и на 
тај начин, може доћи до имплементације 
одређених пројеката које финансира 

ЕУ, а ту је и заједнички наступ на трећим 
тржиштима“, истакао је председник 
Пордучне привредне коморе Бијељина 
Анте Гајић.

Овом приликом, он је позвао све 

заинтересоване привредне субјекте да 
посете  Међународни пољопривредни 
сајам „ИНТЕРАГРО 2018“, који ће бити 
одржан на простору Агротржног центра 
„Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини, на 
којем се очекује око 200 излагача.

„Нама овакве врсте помоћи и подршка 
које смо добили од ПКВ и Покрајинске 
владе, много значе. Ова сајамска 
манифестација је прилика за размену 
искустава и проширење пословне 
сарадње између наших привредника. 
Сајам обухвата све области аграра, 
од изложбе стоке, пољопривредне 
механизације и осталих садржаја који се 
тичу аграра“, рекао је директор АД „Град“ 
Славиша Цацановић. 

Конференцији су присуствовали 
координатор за сајмове АД „Град“ 
Предраг Мићић и замених генералног 
секретара ПКВ Бојана Миљуш.

Захваљујући традицији дугој шеснаест 
година, „ИНТЕРАГРО“ као највећа и 
најзначајнија сајамска манифестација 
овог типа на територији Републике 
Српске и Босне и Херцеговине, стекла је 
репутацију места на којем се окупљају 
успешне компаније, институције, 
удружења и појединци из области 
агробизниса. 

Кабинет председника Привредне 
коморе Војводине

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ „ИНТЕРАГР 2018“ У БИЈЕЉИНИ
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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

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. 065/33-
55-343

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. 

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

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, 
вода, струја, укњижено, Николино поље, 
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², 
стан је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-
245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве 

Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 м²на 
плацу од 5 ари, тел013/807-809

Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 
од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем  кућу на селу 30 км од Вршца, са  
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69. 

Продајем нову недовршену  спратну кућу на 
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 
013/ 806-815 и 065-647-36-55.

Продајем два ланца земље потез Јарак, 
поред пруге. Тел 064-124-75-57.

Продајем стан 35 m², Радничка 4. Тел. 063/878-
90-67. 

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 

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 

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.

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.

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.

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.

Издајем једнособан стан 47 квадрата на 

Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 063/28-68-14
Издајем двоипособан стан у Београду, 

Вождовац, насеље Степа Степановић, први 
спрат, комплетно намештен, погодан за 
студенте.Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13. 

Издајем дворишни полунамештен стан, без 
шпорета и веш машине, слободан од 1. августа. 
Тел. 064/157-29-48.

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 м2, иза 
Педагошке академије, погодан за занатлије, 
продавницу или намени по жељи закупца. Тел. 
064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Издајем нов једноипособан стан у Новом 
Београду (Ледине), на дужи период, цена 200 € 
плус комуналије. Одлична веза са Београдом и 
Земуном. Тел. 065/299-78-01.

Издајем нов једнособан намештен стан на 
дужи период, Нови Београд ( Ледине), усељив, 
200€ плус струја. Погодно за пар или две 
студенткиње. Тел. 065/299-78-01.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69. 

Радионица за издавање, аутомеханичар – 
електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69. 

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

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

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

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

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

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

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

Продајем “Самсунг“ колор 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 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 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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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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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.

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 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. 

Продајем трокрилни регал дрво са 
огледалом и ципеларник. Цена по договору. 
Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом и трофазни електромотор. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску пећ. 
Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере због 
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/ 
482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел. 
064/280-58-81.

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

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и 
викендица, гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду. Тел. 
013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00. 
Тел. 061/718-05-87.

Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила окућница и викендица. 
Гаранција дугогодишње одржавање зеленила 
у Хемограду.Тел: 060/0806-872

Продајем бетонске цеви за ћуприје 
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел: 
065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ на 
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски 
бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме 
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43, 
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој женској 
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике и 
физике за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-
125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без кабине  
и сетвоспремач запремине 1,90 корпу за 

трактор, шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. 
Тел. 063/320-019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 
л. дечји креветац са мадрацем 1 постељина 
гратис. Тел. 062/600-447 и 826-396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-
92-47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42 
исправни,  бренери за варење, телефони 
фиксни 3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни 
кофер, усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 
064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 
064/168-58-94

За  продају бутан боца 10л., пуна.  Цена 25 €. 
Тел. 837-631 и 064/285-862.

Продајем цитроен C4, произведен године 
2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587 cm³/80 
kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао 196.000km, 
регистрован. Тел. 062/1175-59-55.

Продајем врата за фијат крому (пасује и за 
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-
210 и 060/740-12-10.

Косим зелене површине косачицом и 
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.

Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством 
и пуно љубави. Волим животиње и мислим 
да су нам они добри пријатељи. Нећете 
погрешити ако их мени поверите. Сат времена 
200 динара. Тел. 013/807-873

Продајем Југо 55, регистрован до октобра, 
годиште 2003. у одличном стању, први власник. 
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34. 

Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 
062/18-365-55.

Продајем петостепени мењач и мотор за 
југа- заставу у врло добром стању. Тел. 064/163-
01-18.

На продају фијат пунто 1.2, бензинац, 60 кс, 
клима, прва регистрација март 2003, прешао 
119.000 км, 5 врат. Тел. 064/26-40-857.

Продајем круњач, круни и меље, 
електрични. Тел. 064/128-43-34.

Продајем електрични грил, мало коришћен 
под гаранциојом, лак за коришћење и за 
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и 
061/609-79-17.

Купујем полице (половне) дрвене и 
металне, самостојеће и зидне (висеће). Тел. 
060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер 

оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ 

на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, 
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10. 

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw нов, 
није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 

Тел.061/166-07-02.
Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 

Адама. Тел. 805-107.
Поклањам лабрадора једногодишњег, црне 

длаке. Тел. 064/357-325.
Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 

лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 

бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. 
год. Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински 
бојлер некоришћен, делове за „ Фићу 750“ 
нови. Тел. 063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 
каљева по цени од 80 динара комад. Тел. 
066/374-757. 

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

Осим пуковника Бломберга, 
који је брилирао својом ратном 
вештином, још су се особито 
одликовали у овом сукобу, 
који је био прва правилна 
битка у српском рату, мајор 
гроф Александар Естерхази, 
командант хусара, капетан 
Крешћански, командант једног 
одељења илирско-банатске 
граничарске пуковније, и ћес. 
краљ. официри Илијић и Крајци. 

Па ипак побеђени непријатељ 
није гоњен, које што су Мађари 
млоштво лаких, по високим 
кукурузима сакриваних кола, 
каквих су Срби, неимајући 
каваљерије, ради бржег кретања  
своје силе, у изобиљу имали, 
држали за другу непријатељску 
колону, које опет, што је  
пуковник Бломберг изрично 
забранио гонити непријатеља, 
који се дао у бегство.

Ноћу између 12.и 13., дакле 
сутрадан по битци, учињено је 
у Вршцу ужасно недело. 11. у 
подне, баш кад је битка испред  
вароши најжешће беснила, 
изаслат је један улански трубач 
са разбојништа у вароши  с 
налогом,  да одведе у бој и 
остале људе народне гарде, 
као и оне немачке становнике, 
који су кадри понети оружје. 
Овај трубач, како се прича, 
дувајући и вичући јурио је 
господском улицом. Кад је био 
наспрам кумановићеве куће, 
ал Кумановић опали на њега, у 
намери, да осујети изашиљање 
помоћи. Но Кумановић рани 
само коња, а војнику не би 
ништа. Доцније се све дознало.

На очиглед војничке власти 
и уз припомоћ самих војника, 
раздражена светина нападне на  
кумановићев дом и делимично 
га поруши. Кумановић се шћаше 
спасити бегством. Али разјарена 
светина стигне га у суседној 
башти р.к. парохијског дома и 

ту га једним метком из пушке 
убије. Одавде светина је хтела 
потражити и друге познате Србе, 
али Естерхази и мирније немачко 
становништво одвратише је од 
тога 1). Вуковић је посматрао 
читав овај призор са прозора 
Берначкове куће.

Вест о вршачкој битци стигла 
је у Будапешту већ 15. јула. 
Заступнички дом држао је баш 

своју прву седницу, у којој је 
министар позват на одговор о 
ратним приликама. Тада је стигла 
из Вршца штафета о победи. Но 
појединости битке не беху још 
познате. Том приликом министар 
је приопштио све припреме, 
учињене ради концентрованог 
нападаја на Алибунар 2). 

Кад су сутрадан по битци 
заробљеници одведени у 
Тамишград, Тамишграђани 
радосно поздравише и 
угостише Вршчане гардисте, 
што су допратили заробљенике. 
Вршчани се поподне искупише 
и добише од команданта 
тамишградске тврдиње, барона 
Рукавине, који их је најпре 
кратким говором похвалио, 
750 карабинака, 8 сандука 
(по 25 комада) циндерки и 2 

шестфунтовна топа, али под 
тим условом, да се  бране тим 
оружјем, но да јемче за њ´ 
својим имањем, да ће га само 
њему вратити натраг. Вршчани 
се увече повратише опет својим 
кућама. 

Ова победа беше веома 
значајна. На један мах нестаде 
сваког знака од устаника у 
свима банатским жупанијама, 
а нарочито  у вршачкој 
околини. Они, који су пређе 
својим понашањем навлачили 
на се највећу сумњу, сада 
су се привидно натицали у 
изјављавању своје радости 
о задобивеној победи. 
Граничарске општине, које су 
симпатисале с Мађари, једна 
по једна опростише се српског 
уплива и отворено захтеваше, 
да мађарска војска уђе у 
Границу те да коначно уништи 
српски устанак. И Белоцрквани 
су наваљивали на Бломберга, 
обећавајући да ће спојити 
своју народну гарду с његовом 
војском. И доиста овај корак 
био би успешан, јер и оне 
општине, које су најпре држале 
са устаницима, беху се сада 
преплашиле,тако, да су неке од 
њих, заједно са граничарском 
кумнанијом, која је још пре 
услед преговарања Драјхановог 
отишла из Беле Цркве, положила 
своје оружје. 

Колики је био страх и ужас  
по свему Банату после вршачке 
битке, види се најбоље отуда, што 
је у подоста удаљеном Панчеву, 
средишту устаника банатских 
Срба, било све као утучено, тако, 
да је сам Рајачић морао доћи на 
лице места, да охрабри клонуле 
духове. 

Па ипак Бломберг, који 
се, уосталом, за време битке 
беспрекорно владао, није 
се никако  дао склонити на 
офензиву према Граници.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (139)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Ch. Baumann´sch Aufyeichnungen, стр. 54. и 55. - Horvát M.: 
Magyarország függetl. harez. történ. sv. I. стр. 321. – A. Streckfuss: Der  
Freiheitskmpf in Ungaru, str. 96.-98. Klapka, I drugi.

2)Julijan Chovntiz: Geschichte der ungar. Revolution, Stuttgart, 1849. sv. 
I.str.246.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање 

народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове 
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула. 
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне 
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару. 

- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање 
варошког заступништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 326, 30. ЈУН 1995.

ЗАМАК ЗНАЊА И КУЛТУРЕ
На десетак километара од Вршца у центру Великог 

Средишта затећи ће вас нестваран призор, бајковит, 
филмски мистичан, али, ипак, стваран. 

Иза благих лукова древног каменог зида, који више 
повезује него што дели, заклоњен крошњама дрвећа – 
назире се дворац породице Лазаревић. Друга кућа деце 
Великог Средишта. 

У обичном банатском селу: урушеном, ратарском 
и мирном – никао је некада давно замак. Власник је 
комбинујући градитељске стилове, створио дворац за 
уживање. А данас, то је храм знања и просвете - понос 

и место за одмор и рекреацију целог села. Једна од 
најлепших школа у Војводини.

На три хектара негованог парка своје место нашли су 
тениски, рукометни, кошаркашки и одбојкашки терени, 
као и „дечији градић“ за најмлађе.

Од раних јутарњих часова овде све ври од живота. У 
четинарско-листопадној шуми дечије игре не престају.  
После наставе, по подне и викендом терени и школско 
двориште запоседну спортисти, рекреативци или 
једноставни љубитељи природе у потрази за освежењем.

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 326, 30. ЈУН 1995.

ВРШЧАНИ НА ТУРНИРУ У 
БЕЛОЈ ЦРКВИ

 
На овогодишњем међународном „Опен“ турниру, 

10-ом по реду стартовало је 95 такмичара из земље и 
иностранства, а међу њима нашло се и неколико Вршчана. 
То су Лаза Петровић, Љубиша Петровић и седмогодишњи 
Бобан Богосављевић који је уједно и најмлађи учесник 
турнира па је његова појава у сали била права атракција 
за све шахисте. 

Турнир се игра по швајцарском систему од 10 кола, на 
њему се могу освојити међународне титуле  и наравно 
нови рејтинг поен. 

Главни фаворити за прво место су свакако олимпијски 
репрезентативац Златко Илинчић, Драган Костић, а ту је и 
велемајстор Бошко Абрамовић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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После Епла и америчка платформа 
за онлајн трговину, Амазон, 
премашила је тржишну вредност од 
1.000 милијарди долара. Амазон је 
тако постао друга америчка компанија 
која је достигла толику вредност, 
преноси Ројтерс. 

Технолошки гигант Епл, чијим се 
акцијама тргује на берзи, постао је 2. 
Августа прва компанија на свету чија 
је тржишна капитализација достигла 
1.000 милијарди долара. Разлог таквог 
успеха Епла је, како пише „Њујорк 
тајмс”, био једноставан јер је реч о 

компанији која производи уређаје 
на које многи људи желе да потроше 
велике суме новца. 

Сада је Амазон, чији је оснивач 
и извршни директор Џеф Безос 
„тежак” готово колико и Бил Гејтс и 
Ворен Бафет, постао друга америчка 
компанија која је прешла ту некада 
незамисливу линију. Међутим, овај 
пут, разлог успеха је нешто другачији. 

Наиме, Амазон узима 49 центи 
од сваког долара потрошеног у 
е-трговини у Сједињеним Државама, 
запошљава више од 550.000 људи и 

генерише годишње приходе у висини 
178 милијарди долара. 

Продаје све и свашта – од 
компјутерских компоненти за 
меморијски простор до путера од 
кикирикија, али ствар коју је одувек 
највише продавао инвеститорима, 
купцима, медијима – јесте узбуђење, 
јер је у самом почетку Амазон пре 
свега био нови узбудљив начин за 
онлајн куповину књига, пише „Њујорк 
тајмс”. 

Извор: Политика 

СВЕТСКА БЕРЗА  

ВРЕДНОСТ АМАЗОНА 
ДОСТИГЛА 1.000 

МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман 

2. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић 
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик 
Бакман 
4. Солунска 28, Др Неле Карајлић 
5. Душанова клетва, Вања Булић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Вежбај мозак: књига мозгалица 1, 

Група аутора 
2. Откачена школа, Група аутора 
3. Мождано разгибавање за паметну 
децу, Грпа аутора 
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
5. Генијалне идеје (углавном) – Том Гејтс, 
Лиз Пишон 

Загађење ваздуха „шкоди 
интелигенцији”, показује 
најновије истраживање 
спроведено у Кини. 

Према том истраживању, 
загађеност ваздуха највише 
утиче на старије мушкарце, а 
стална изложеност загађеном 

ваздуху могла би бити 
повезана са когнитивним 
способностима, пренео је Би-
Би-Си резултате истраживања 
Пекиншког универзитета 
и универзитета Јејл из 
Сједињених Америчких 
Држава. 

Амерички и кинески 
истраживачи четири године 
пратили су 20.000 људи оба 
пола у Кини, а најмлађи 
испитаници имали су 10 
година. 

Научници верују да штетни 
утицај расте са годинама 

старости и да штетне материје 
највише утичу на мушкарце 
нижег образовања. Један 
од разлога због којих је 
истраживање показало да су 
старији мушкарци без високог 
образовања изложенији 
загађењу је тај што се обично 
ради о мушкарцима који раде 
напољу. 

Они верују да су резултати 
истраживања важни за цео 
свет будући да 80 одсто 
светске популације дише 
ваздух са високим процентом 
штетних честица. 

Истраживачи су повезали 
ниво загађења и резултате 
тестова из математике, али 
нису успели да докажу да 
загађење утиче на то колико 
су испитаници добро урадили 
тестове. 

„Доказали смо да је утицај 
загађења на резултате 
усмених тестова израженији 
код старијих мушких 
испитаника слабијег нивоа 
образовања”, наведено је у 
закључцима истраживања. 

Загађење повећава 

и ризик од развоја 
Алцхајмерове болести и 
других облика деменције, 
тврде истраживачи. 

Истраживање је 
спроведено између 2010. и 
2014. године и садржало је 
24 питања из математике и 34 
питања о познавању света. 

И раније рађена 
истраживања показала су да 
загађење негативно утиче 
на когнитивне способности, 
а загађивачи повећавају 
ризик и од обољевања од 
депресије. 

Иако се резултати 
истраживања односе на Кину, 
они могу помоћи земљама у 
развоју и указати на важност 
загађености ваздуха, сматрају 
истраживачи. 

Аутори су истакли да је 
у 98 одсто градова у којима 
живи више од 100 хиљада 
становника ниво загађености 
ваздуха виши него што 
то прописује Светска 
здравствена организација. 

Извор: Политика 

НОВА ИСТРАЖИВАЊА ПОКАЗУЈУ 

ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА ЛОШЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 3. КОЛО

ОФК Вршац - ДунаВ   0 : 1
Кабел - цемент    2 : 1
Железничар - ОмлаДинац  1 : 0
раДничКи (зр) - бОрац   1 : 1
СрбОбран - црВена зВезДа  1 : 1
млаДОСт - бачКа 1901   1 : 0
чСК ПиВара - ХајДуК 1912  0 : 1
ДинамО 1945 - братСтВО 1946  3 : 1
раДничКи (нП) - раДничКи (См)  0 : 4

1.Железничар  3       3  0        0  +4  9
2.Динамо 1945  3       2  1        0  +5  7
3.Хајдук 1912  3       2  1        0  +3  7
4.ОФК Вршац  3       2  0        1  +4  6
5.Омладинац  3       2  0        1  +2  6
6.братство 1946  3       2  0        1    0  6
7.Кабел   3       2  0        1    0  6
8.раднички (зр)  3       1  2        0  +1  5
9.Дунав   3       1  1        1    0  4
10.цемент  3       1  0        2  +1  3
11.раднички (См)  3       1  0        2    0  3
12.чСК Пивара  3       1  0        2   -1  3
13.бачка 1901  3       1  0        2   -2  3
14.младост  3       1  0        2   -2  3
15.Србобран  3       0  2        1   -2  2
16.борац  3       0  1        2   -3  1
17.црвена звезда  3       0  1        2   -3  1
18.раднички (нП)  3       0  1        2   -7  1

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 4. КОЛО
 
јединство (В) - Стрела   3 : 2
Војводина (ц) - раднички (б)  0 : 4
Вултурул - Дунав    2 : 2
Долина - Партизан (у)   0 : 2
Војводина (С) - југославија   3 : 2
црвена звезда - јединство Стевић  2 : 0
Полет- борац (Ст)    1 : 4
Слога (бнС) - Партизан (Г)   0 : 1
Спартак 1911 - Потпорањ   1 : 0

1.борац (Ст)  4       4  0       0  +9  12
2.Партизан (у)  4       4  0       0  +7  12
3.Партизан (Г)  4       3  1       0  +23  10
4.Потпорањ  4       3  0       1  +7  9
5.раднички (б)  4       3  0       1  +6  9
6.Спартак 1911  4       3  0       1  +5  9
7.јединство (В)  4       2  1       1  +1  7
8.јединство Стевић 4    2  0       2  +2  6
9.југославија  4       2  0       2    0  6
10.Дунав  4       1  1       2  +1  4
11.Слога (бнС)  4       1  1       2   -1  4
12.Вултурул  4       1  1       2   -3  4
13.црвена звезда  4       1  1       2   -4  4
14.Стрела  4       1  0       3   -1  3
15.Долина  4       1  0       3   -2  3
16.Војводина (С)  4       1  0       3  -17  3
17.Војводина (ц)  4       0  0       4  -13  0
18.Полет  4       0  0       4  -20  0

КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 4. КОЛО

борац (нС) - ОФК Вршац   0 : 0
ОФК бачка (бП) - раднички (з)  2 : 3
раднички (С) - раднички (См)  2 : 0
Пролетер (нС) - Динамо 1945  1 : 0
Железничар - Петар Пуача   0 : 4
Хајдук 1912 - Омладинац   2 : 1
бачка 1901 - рФК н.С. 1921   4 : 2
Војводина - тСц    4 : 0

1.Војводина  4       4  0        0  +17  12
2.тСц   4       3  0        1  +6  9
3.раднички (См)  4       3  0        1  +5  9
4.раднички (з)  4       3  0        1  +2  9
5.раднички (С)  4       3  0        1  +2  9
6.Хајдук 1912  4       2  1        1   -2  7
7.Омладинац  4       2  0        2  +3  6
8.Пролетер (нС)  4       2  0        2  +2  6
9.Петар Пуача  4       2  0        2  +1  6
10.Железничар  4       2  0        2   -5  6
11.ОФК Вршац  4       1  2        1    0  5
12.борац (нС)  4       1  1        2   -1  4
13.рФК н.С. 1921  4       1  0        3   -4  3
14.бачка 1901  4       1  0        3   -7  3
15.Динамо 1945  4       0  0        4   -8  0
16.ОФК бачка (бП)  4       0  0        4  -11  0

Вршац, Градски стадион, 
гледалаца 500, судија: Дино 
Калафат (нови Сад) 6, стрелци: 
марчетић у 72. минуту, жути 
картони: левићанин, лазевски, С. 
благојевић, Жерађанин, Петрић 
(ОФК Вршац), лазић, Дошен, 
Ћурко (Дунав)

ОФК Вршац: Ђулчић 7, б. 
благојевић 6,5 (од 58. Станков 
6,5), Петрић 7, С. благојевић 6,5, 
Жерађанин 6,5, ивановић 6,5, 
левићанин 6,5 (од 78. белић -), 
божић 7, мандић 6,5, лазевски 7 
(од 70. марковић -), балан 6,5.

ДунаВ: јевтић 7, антић 6,5, 
Дошен 6,5, милутиновић 7, 
јаворац 6,5, јакшић 6,5, Дрча 
6,5, Ћурко 7,5 (од 89. рауковић 
-), Спасић 6,5 (од 70. мирчетић 
7), ратковић 7, лазић 5,5 (од 56. 
Пањак 7).

играч утакмице: Ћурко
Фудбалери Вршца нису успели 

да наставе низ победа у Српској 
лиги Војводина и пред око 
500 симпатизера на Градском 
стадиону доживели су минималан 
пораз од чврсте и борвбене екипе 
Дунава из Старих бановаца.

меч у којем су оба ривала 
заслужила да буду непоражена 
одлучио је резервиста 
гостију из Старих бановаца, 
мирчетић, прецизним ударцем 
из слободњака са 18 метара. 
тренутку одлуке претходио је 
дуел дефанзивца домаћих Саше 
благојевића и јакшића у којем 
је гостујући играч стартовао 
оштрије, а арбитар Калафат донео 
је врло контроверзну одлуку 
досудивши фаул за Дунав.

Вршчани су у првом 
полувремену били бољи 
противник, Жерађанин је после 

акције балана и ивановића 
снажно шутирао из казненог 
простора, али је један од 
најбољих у тиму Дунава, голман 
јевтић, сигурно интервенисао. 
у 30. минуту Жерађанин је имао 
прилику из слободног ударца да 
доведе Вршчане у вођство, али је 
његов шут са 20 метара отишао 
мало преко гола.

у јеку иницијативе ОФК Вршца, 
гости су показали колико су 
опасни из контранапада. најбољи 
играч утакмице, Ћурко, упутио је 
идеалан пас Спасићу, али је његов 
шут у ситуацији један на један 
маестрално зауставио Ђулчић.

Домаћу у другом полувремену 
нису имали енергију из првог дела 
меча, гости су одуговлачењем 
при сваком извођењеу прекида 
потпуно умртвили игру, па ОФК 
Вршац у другом делу меча није 
створио озбиљну прилику за 
гол. После повреде и изласка из 
игре капитена лазевског одбрана 
Вршца значајно је изгубила на 
чврстини. Судијска надокнада 

трајала је чак седам минута, а 
могла је бар још толико.

тренер домаћих ненад 
мијаиловић истакао је да је ово 
било најслабије издање његових 
играча од почетка припрема, али 
и да су још неки фактори утицали 
на коначан исход.

- Гол смо добили после 
непостојећег прекршаја који је 
само судија Калафат видео, али 
то није оправдање, подбацили 
смо, кратко је прокоментарисао 
мијаиловић.

- у наредном колу идемо у 
Сакуле на веома “врућ”терен. 
Домаћини су лошије стартовали 
у односу на квалитет њихове 
екипе имају само један бод, 
имају новог тренера и већ су 
показали у зрењенину да је 
њихова форма у узлазној путањи. 
Очекујем неизвесну утакмицу 
пред пуним трибинама. имамо 
кадровских проблема неизвесни 
су лазевски,Жерађанин, божић и 
чукић.

Б.Ј.

ПРВИ ПОРАЗ ОФК ВРШЦА У НОВОЈ СЕЗОНИ

АЛАСИ ЗАЧАРАЛИ МРЕЖУ
ОФК ВРШАЦ – ДУНАВ 0:1 (0:0)

ФУД БА Л

Кошаркаши Вршца налазе се 
у завршној фази припрема за 
нову сезону и ускоро ће почети 
серију припремних мечева. 
такође, управа клуба у сарадњи 
са шефом стручног штаба 
бранком максимовићем ради на 
комплетирању састава.

- мислим да смо направили 
добар посао у селекцији, да смо 
изабрали квалитетне момке и 
добре кошаркаше. Отприлике је 
састав комплетиран, чекамо једну 
или две опције, у питању су играчи  
са којима смо у фази договора, 
надам се да ће нам се прикључити 
што пре, рекао је максимовић.

Од новајлија, стигли су: Вељко 
бркић, доскорашњи играч 
земунске младости, који је овог 
лета био на турнеји у Кини са б 
репрезентацијом Србије, ранко 
Симовић, кога сам већ тренирао 
у ФмП-у и звезди и утицао 
на његов долазак из чачка у 
београд. Он је такође некадашњи 
млади репрезентативац Србије. 
Прикључио нам се и немања 
Капетановић из Динамика, пре 
тога је две године провео у меги.

шеф стручног штаба Вршца 

изнео је и план припремних 
мечева, серија почиње 11. 
септембра.

- Прву припремну утакмицу 
одиграћемо у Вршцу, против 
зрењанинског Пролетера. затим, 
15. септембра играћемо против 
Динама, члана руске Суперлиге, 

такође у Вршцу, а 19. септембра 
одиграћемо прву од три утакмице 
против панчевачког тамиша. 

нова сезона за Вршчане 
почиње 27. септембра када ће 
гостовати у Сплиту у оквиру првог 
кола аба 2 лиге.

Б. Ј.

КО Ш А Р К А
ПРИПРЕМЕ КОШАРКАША ВРШЦА У ПУНОМ ЈЕКУ

НОВАЈЛИЈЕ ПОПУЊАВАЈУ ИГРАЧКИ КАДАР
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