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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”

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ВРШАЧКИХ 
УДРУЖЕЊА

ПОМОЗИМО 
МАГДАЛЕНИ 
И АНДРИЈИ

У организацији удружења 
“Весела породица” Вршац, 
удружења “Едуакција” Вршац, Уније 
студената Вршац  и Делтикс-а на 
Вршачком језеру је 12. септембра 
организована Хуманитарна акција 
“Вршачка деца за Магдалену 
и Андрију”. Програм на језеру 
подржали су и употпунили својим 
представљањима бројни спртски 
клубови из град, удружења,  
културно уметничка друштва, денс 
групе и хорови и којима овим путем  
желимо да се захвалимо. Желимо 
да се захвалимо и бендовима 
који су то вече наступали за нашу 
Магдалену и Андрију.

Овом акцијом успели смо 
сакупити 531.805,00 динара, од чега 
смо 134.500,00 динара намененили 
рехабилитацији нашег Андрије 
Рашајског и 403.305,00 наменили 
нашој Магдалени Марковић. 
Оваква расподела прикупљених 
средстава договорена је на 
почетку акције са родитељима 
Андрије и Магдалене да једна 
четвртина иде Андрији, а три 
четвртине Магдалени.

Наша акција је овде тек почела 
јер Магдаленин живот и крајњи рок 
за операцију  зависи од операције 
која је заказана за 12.11.2018 у 
Лондону. Потребна средства за 
операцију су 50.000,00 евра, а 
овом акцијом и прикупљеним 
средствима Магдалена није 
прикупила ни половину од износа 
од ког јој живот зависи. И зато 
позивамо медије, привреднике 
и све људе великог срца да нас 
подрже и потпомогну сакупљање 
средстава за нашу малу суграђанку. 

Средстава је још увек мало, а 
операција је јако близу. Живот 
Магдалене зависи од свих нас.

Број за СМС поруке: 522 на 3030

Уплате на рачун:
Динарски: 160-511848-42
Девизни: 00-540-0002822.6
IBAN broj: RS35160005400002822603
SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Стручни скуп супервизора под називом 
„Емоционална писменост и емоцинално писмена 
комуникација у социјалној заштити“ одржан је 
у Геронтолошком центру, 13.септембра. Скуп је 
одобрен од стране Коморе социјалне заштите, 
а предавачи су били саветници Покрајинског 
завода за социјалну заштиту Јелена Вишекруна 
и Александра Раичевић. Учесници су били 
запослени у социјалним установама на 
територији Јужног и Средњег Баната. 

Присутне је, у име Града Вршца, поздравила 
Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за здравство и социјалну заштиту, и 
пожелела успешан рад стручном скупу који су 
организовали Град Вршац и овдашњи Центар за 
социјални рад.

-Скуп је врло значајан за запослене у области 
социјалне заштите и ми смо задовољни јер смо 
у прилици да организујемо овакве скупове на 
актуелне теме што пружа могућност социјалним 
радницима да се едукују и усаврше, каже чланица 
Већа Николић. Данашња тема- унапређење 
комуникације, првенствено емоционалне 
комуникације која је значајан сегмент рада 
у препознавању, поверавању и разговору са 
самим корисницима услуга. А, кроз овакве 
семинаре, они ће остваривати одређене поене 
неопходне за остваривање лиценце за рад.

Коментаришући број запослених у сектору 
социјалне заштите, који је дефицитаран у већини 
установа ове врсте широм Србије, Николићева је 
рекла:

-Код нас је попуњеност по нормативима 
које нам даје ресорно Министарство, 
задовољавајућа је и сва радна места, која постоје 
по систематизацији, попуњена су. Међутим, 
потребе постоје за даљим проширењем, јер је 
оптерећеност бројем предмета које води један 
социјални радник далеко изнад у поређењу са 

европскиим земљама. Ми тежимо ка томе, али 
другачије је када се социјални радник бави са 30 
или 50 корисника социјалне заштите, него са њих 
300. Уз то немојмо заборавити и старатељство, 
смештај у породице, остваривање права за туђу 
негу и помоћ, као и друге надлежности Центра за 
социјални рад. 

Николићева је похвалила заједничку 
активност свих установа укључених у борбу 
против насиља у породици и додала:

-Јесте сада евидентан пораст броја насиља, 
али то су регистровани случајеви. Насиља је 
било и раније, али људи нису били оснажени 
да га пријаве. Организованим деловањем 
свих система, мултисекторском сарадњом 
и протоклима, који су потписани, начином 
поступања, људи су оснажени да то насиље 
пријављују, а не да га трпе годинама и да ми 
можемо да реагујемо тек када су евидентне 

консеквенце насиља.
Татјана Грнчарски, директорка Покрајинског 

завода за социјалну заштиту, истакла је значај 
колико наше емоције могу да оптерете неки 
однос и закомпликују ситуацију у којој се 
налазимо. 

-Важно је да знамо да препознамо своје 
емоције, јер од нас зависи однос, а не од те 
ситуације, сматра Грнчарски. Важно је да 
каналишемо своје емоције, да их будемо свесни и 
да их ускладимо са нашим обавезама. Управљати 
емоцијама значи бити професионалан. Треба 
показати емпатију према кориснику, да разумете 
проблем у коме се он налази, али то не значи да 
ћете однос градити у складу са својим емоцијама. 

Према речима Грнчарски, највећи и 
најсложенији посао којим се тренутно баве 
социјални радници јесте насиље. 

Ј.Е.

ВРШАЦ ДОМАЋИН СТРУЧНОГ СКУПА СУПЕРВИЗОРА И СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА

ЕМОЦИОНАЛНО ПИСМЕНА 
КОМУНИКАЦИЈА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Татјана Николић, отворила скуп социјалних радника

У присуству више од две 
стотине мештана,ученика сеоске 
Основне школе Жарко Зрењанин 
и чланова СУБНОР, у Избиште 
је, 11. септембра, приређена 
свечаност посвећена сећању 
на хероје, антифашисте и борце 
за слободу, који су своје животе 
уткали у темеље  будућности. 
Невелико село дало је немерљив 
допринос борби и сламању зла 
фашизма у Другом светском рату. 

На споменику у сеоском  парку 
налазе се имена храбрих: Жарко 
Зрењанин Уча, Анђа Ранковић и Иса 
Јовановић, народни хероји из овог 
села. Ништа мање значајни, само 
мање знани су и њихових саборци, 
49 њих страдалих у борби широм 
Војводине.

-Овај Мали час историје 
посвећен је Фридрих Тот 
Фрицу, Немцу, рођеном у 
Избишту  12. фебруара 1909, 
објашњава Драгољуб Ђорђевић, 
председник СУБНОР Града Вршца, 
организатора овог догађаја. По 
положају у друштву, Фриц је 
припадао пролетаријату, па је 
тако у револуционарном Избишту 
приступио радничком покрету 
коме је одано служио све до краја 
свог живота. Као члан КПЈ, радио 
је на развијању антифашистичког 
демократског фронта и био  крвни 
непријатељ Хитлера. Радио је 
на прикупљању потписа против 
Тројног пакта са фашистичким 
силама и залагао се за савез са 
СССР-ом. По задатку партије, 
као Немац, прихватио се улоге 
потпредседника општине, чиме је 

увелико доприносио спречавању 
акција окупатора на депортовању 
грађана у логоре 1941. Баш тих 
дана обезбеђивао је легитимације 
Жарку Зрењнанину  и другим  
активистима за легално кретање 
окупираном Србијом. Одбио је да 
приступи дивизији Принц Еуген, да 
буде фашистички војник, рекавши 
да се осећа као Немац, али и као сви 
његови сељаци из Избишта. 

Шпилеров прогон и хајка 
на комунисте, није мимоишла 
ни Фридриха Тота. Ухапшен је, 
подвргнут страшним мукама. 
Спроведен је у Панчево, потом у 
Петровград (данашњи Зрењанин) 
где је и даље злостављан, али није 
одао никога. Заједно са Рудолфом 
Корнауером, Лајошем Ленђелом 
из Вршца, Соњом Маринковић из 
Новог Сада и другим патриотама, 
стрељан је 31. јула 1941. године на 
Багљашу код Петровграда. Једна 
улица у Избишту носи име Тот 
Фрица. 

Свечаност су увеличали 

избиштански основци, наратори 
Теодора Марковић и Ненад 
Милунов, рецитатори Бранислав 
Секулић, Марија Сламарски, Емина 
Стојковић, Тијана Ранић. Малени 
рецитал родољубља извели су 
ученици 4/1: Вук Пеђа Ловрић, 
Ема Јовановић, Данијела Пајевић, 
Алекса Миланов, Јована Богданов, 
Марко Милутинов, Ирена Бранков, 
Јовица Бранков. Професори 
српског језика и књижевности  
Орнела Влашић Ловрић, Предраг 
Ловрић, професор разредне 
наставе Биљана Бранков, надахнуто 
су припремили своје  ђаке. Заслуге, 
без сумње, припадају и директору 
школе Драгославу Ђурићу.

Свечаности су присуствовали 
представници Града Вршца, 
чланови Већа Славиша 
Максимовић, Милош Васић и 
Вељко Стојановић, који се, у име 
Града и градоначелнице Вршца, 
обратио присутнима. Стојановић 
је истакао да чувањем успомена, 
чувамо себе и својој деци дајемо 

пример и узоре како се воли и 
брани домовина. 

-А, деца су то данас најлепше 
исказала родољубивим стиховима 
и давањем на знање ко је био 
Жарко Зрењанин Уча, учитељ, 
просветитељ, храбри антифашиста, 
народни трибун , узор и пример, 
подсетио је Стојановић. 

Венце су положили 
представници Града Вршца, 
СУБНОР и Месне заједнице из 
Избишта Милош Милунов и Милан 
Русовац. Месни парох је, у пратњи 
црквеног хора, одржао опело.

Након свечаности код 
споменика, присутни су се упутили 
ка родној кући Жарка Зрењанина 
где су положили пригодни венчић. 
Свечаност је крунисана  у дворишту 
школе, где су ђаци засадили стабла 
бреза у оквиру сталне акције 
СУБНОР Вршац, на подизању 
Паркова мира и слободе.

Ј.Е.

У ИЗБИШТУ ОДРЖАН МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ И БОРЦЕ ЗА СЛОБОДУ
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Традиционална вршачка 
манифестација све  је посећенија, из 
године у годину.  На 61. Бербу дошли 
су посетиоци из читавог региона, њих 
више од 100.000, а од тога је око 20.000 
туриста било из суседне Румуније, 
што је резултат добро спроведених 
промоција у Темишвару. 

Посебан  значај овогодишњој 
манифестацији за град дале су 
посете председнице Владе Србије 
Ане Брнабић и др Вука Радојевића, 
покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и 
шумарство. 

61. Грожђебал у петак су свечано 
отворили др Вук Радојевић и 
градоначелница Вршца Драгана 
Митровић. Др Радојевић је нагласио 
да Вршац заузима значајно место на 
винској мапи Србије и да посебне 
заслуге у томе имају винари и 
виноградари Вршца, који су се 
генерацијски определили да узгајају 
винову лозу у овом крају. Истакао 
је да је Покрајинска влада, по први 
пут, прошле године покренула мере 
аграрне политике на нивоу Војводине 
које финансијски подржавају 
виноградаре кроз субвенције за 
подизање нових засада винове лозе 
и позвао све вршачке винарије да 

конкуришу за средства која су им на 
располагању. 

Градоначелница Драгана 
Митровић предала је кључеве града 
на три дана чувеном Винку Лозићу, 
виноградарима пожелела успешну 
бербу и том приликом поручила: 

- Вино и виноградарство свакако 
су неки од потенцијала даљег развоја 
нашег града, али и покретач ове 
манифестације која нама Вршчанима 
много значи, због традиције, историје, 

али и напретка. 
На овогодишњој винској 

светковини, посетиоце су забављали 
Жељко Јоксимовић, Харис Џиновић, 
Адил и Жељко Васић, на отвореној 
бини у центру града. 

Шеф параде „Бербе“ Винко Лозић, 
кобасицоједац, винопија, лик који  је 
сишао са страница Стеријиних дела, 
трудио се, баш као прави домаћин, 
да нико кући не оде ни гладан, ни 
жедан. Грожђебалски програм био 

је шаролик и они најпробирљивији 
могли су да пронађу нешто за свој 
укус. Винарије и вински подруми били 
су отворени за посетиоце, а грожђе се 
продавало у Винској улици код Градске 
куће где су своје производе изложили 
вршачки винари, али и њихове колеге 
из осталих крајева Србије. 

Изабране су винске лепотицеа 
које су, заједно са каваљером Винком 
Лозићем, биле на челу грожђебалске 
карневалске поворке, Мис Бербе 
- Светлана Мијаиловић, прва 
пратиља - Кристина Самоила, друга 
пратиља Глориа Муминовић, мис 
фотогеничности Сузана Јанковић и 
мис осмеха Сузана Васиљевић.

Дечји маскенбал је у недељу окупио 
90 малишана, одевених у занимљиве, 
креативне костиме. Било је то лепо 
дружење, радовали су се освојеним 
наградама, гомили слаткиша. 

У недељу у подне, погледи свих 
посетилаца били су усмерени ка 
небу у ишчекивању падобранчића. 
Традиционално бацање грожђа из 
авиона унело је поприличну пометњу 
међу људе који су се нашли у центру 
града. 

Допринос грожђебалској фешти 
дали су и Витезови вина Винског реда 
Свети Теодор који су имали бројне 

госте. И овога пута, били су прави 
амбасадори Вршца – града вина. 

Вршцу у госте дошла је и Жикина 
Шареница, емисија ТВ Пинк, која је 
уживо емитована са вршачког трга у 
суботу и недељу преподне. 

Овогодишњу Бербу затворила 
је председница Владе Србије Ана 
Брнабић, након што је Винко Лозић 
вратио кључ града градоначелници 
Драгани Митровић. Премијерка 
је похвалила рад вршачке градске 
власти, као и „Дане бербе грожђа“, 
манифестацију значајну за развој 
привреде и туризма. Брнабић је 
најавила подршку државе младим 
предузетницима кроз нови програм 
кредита и субвенција, као и 
реализацију два заједничка пројекта: 
реновирање овдашње Опште болнице 
и Пољопривредне школе „Вршац“. 

Тродневном винском фештом 
били су сви задовољни, како 
посетиоци, тако и организатори. 
Јулкица Митрашиновић, директорка 
Туристичке организације Града Вршца, 
наглашава да се труд ТОВ-а исплатио 
јер су излагачи и бројна публика за све 
изложено и виђено, имали само речи 
хвале. 

Ј.Е. и Т.С.

61. ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА У ВРШЦУ 

ГРОЖЂЕБАЛ ОКУПИО ВИШЕ ОД 100.000 ПОСЕТИЛАЦА 

Председница Владе Републике Србије Ана 
Брнабић посетила је Вршац последњег дана 
Грожђебала, 16. септембра. Премијерку је 
дочекала градоначелница Драгана Митровић, 
са сарадницима, пожелевши јој добродошлицу. 
Потом је председница Владе, у пратњи домаћина, 
обишла Винску улицу у којој су били штандови 
локалних винара, али и произвођача из осталих 
крајева Србије. У разговору са њима, премијерка 
Брнабић се упознала са актуелним проблемима 
који прате виноградарство и винарство Вршца и 
околине.

-Одушевљена сам што сам, док сам обилазила 
Винску улицу, видела да има све више младих 
људи који раде у својим винаријама,имају добре 
идеје и пројекте, а који имају 24, 25, 27, 29 година, 
рекла је премијерка Брнабић. Прелепо је видети 
тако младе људе који су почели озбиљно да се 
баве  овим послом и већ имају своја сопствена 
вина. Мислим да је то пример како можемо, како 
треба, и да они треба да буду пример за друге 
младе људе у Србији. Влада Републике Србије 
наставиће да се бави младима да им омогући 
и олакша да започну свој бизнис. Ми, од 1. 
октобра, спремамо посебне подстицаје за младе 
предузетнике, а мислим да Вршац даје одличан 
пример. 

Премијерка је нагласила да се ради на Закону 
о вину као и да држава има добре подстицајне 
механизме за подизање нових засада, 

лабораторијску анализу, опрему, географско 
порекло, удруживање винара.

-Велика част за Вршац је што нам је данас у 
посети председница Владе Републике Србије 
Ана Брнабић, по други пут за годину дана, 
што указује колико држава даје значај нашој 

манифестацији, не само као туристичкој 
атракцији, већ и као привредној могућности и 
потенцијалу Вршца, рекла је градоначелница 
Драгана Митровић. Винарство и виноградарство 
су један од потенцијала развоја нашег града, а 

посета наше премијерке је још једна потврда да 
Вршац има подршку државе на путу свог развоја. 
О томе смо разговарале са нашим винарима, 
обилазећи Винску улицу, на који начин локална 
самоуправа може додатно да иим помогне 
како да буду конкурентни на тржишту, као и да 

искористе све подстицаје које дају Покрајиина и 
Република. 

Градоначелница Драгана Митровић, са 
сарадницима, разговарала је са председницом 
Владе Републике Србије Ане Брнабић о 

пројектима и плановима чији је циљ унапређење 
Града Вршца. 

- Два важна пројекта за Републику Србију, 
која ћемо радити заједно са Градом Вршцем, 
јесу Општа болница и Пољопривредна школа, 
истакла је премијерка Брнабић и похвалила 
рад вршачке градске власти која је успела да 
реализује бројне пројекте током протекле 
године, од претходног доласка премијерке до 
данас. Све то говори да ћемо улагати све више 
у здравство, и у младе, и у образовање, али ми 
је драго што ћемо наставити да подржавамо 
оно што јесте можда најважније за Вршац, а то је 
виноградарство и производњу вина.

Брнабићева је похвалила младе из овдашњег 
Стартит центра који су вредни, креативни, 
пуни идеја, организују разне едукације и имају 
одличну комуникацију са градом. Она је најавила 
да ће се у наредном периоду проширити 
овај центар како би окупио што више младих 
који се баве информационом технологијом и 
дигитализацијом, јер то је велики потенцијал за 
будућност  и развој Србије, сматра премијерка.

Председница Владе Републике Србије 
обишла је, осим Винске улице, и традиционалну 
грожђебалску изложбу воћа, грожђа и вина у 
холу Градске куће. Након састанка у кабинету 
градоначелнице, премијерка је затворила 
овогодишњу манфестацију „Дани бербе грожђа“.

Ј.Е.

ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНА БРНАБИЋ ПОСЕТИЛА ВРШАЦ

УСКОРО НОВИ ПОДСТИЦАЈИ МЛАДИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Део програма „Дана бербе грожђа“ 
и ове године је традиционална 
Изложба грожђа, воћа и вина, која је , 
током тродневне манифестације, била 
отворена у холу Градске куће. Поставку 
су, у пратњи домаћина градоначелнице 
Драгане Митровић, током посете 
Вршцу, обишли премијерка Ана 
Брнабић и покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Вук Радојевић.

Јулкица Митрашиновић, 
директорка Туристичке 
организације Града Вршца, 
представила је поставку високим 
званицама, а Иван Стојшић, млади 
представник Породичног винског 
подрума „Селекта“ из Гудурице, 
упознао их је са радом своје и 
осталих вршачких винарија. Овај 
студент четврте године земунског 
Пољопривредног факултета смера 

технологија конзервирања и врења 
припрема се да настави породични 

посао. Он је указао на предности 
и проблеме са којима се сусрећу 

винари овог подручја чији су 
производи у рангу са европским 
винима.

Главни излагач изложбе је ПИК 
„Јужни Банат“ из Беле Цркве, а 
своје производе изложили су и 
Пољопривредна школа „Вршац“ и 
индивидуални произвођач Миодраг 
Петричевић који је представио 
своје крушке, као и бело и црно 
грожђе. Поставка садржи и врхунска 
и квалитетна вина око петнаестак 
овдашњих винарија. 

Премијерка Брнабић и 
покрајински секретар Радојевић 
похвалили су висок квалитет 
изложеног грожђа, воћа и вина, који су 
резултат стручности и труда вршачких 
воћара, виноградара и винара. 

Председница Владе Републике 
Србије била је веома задовољна 
што је све више младих људи који су 

укључени у воћарску и виноградарску 
производњу и који су спремни да се 
професионално посвете овим гранама 
пољопривреде.

- Вршац с правом носи епитет 
винског града, јер је у вршачком 
виногорју близу 2.000 хектара под 
виноградима и има 14 регистрованих 
винарија, рекао је, између осталог, 
покрајински секретар Радојевић. 
Вршац остварује значајан допринос у 
винској индустрији, која је последњих 
година у нашој Покрајини изузетно 
напредовала, и они који су у овом 
послу заслужују да буду конкретно 
подржани.

Традиционалну изложбу воћа, 
гржђа и вина у холу Градске куће 
обишао је, током грожђебалске 
прославе, велики број посетилаца.

Ј.Е.

ПРЕМИЈЕРКА И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ОБИШЛИ ТРАДИЦИОНАЛНУ ИЗЛОЖБУ

„ ГРОЖЂЕ, ВОЋЕ И ВИНО“ У ХОЛУ ГРАДСКЕ КУЋЕ
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Покрајинска Влада начинила 
је значајан корак ка унапређењу 
наставе у 52 војвођанске 
образовне установе, међу којима 
су и вршачка Гимназија „Борислав 
Петров Браца“ и Школски центар 
„Никола Тесла“. За увођење 
могућности да се градиво учи у 
дигиталном свету, за платформу 
OFFICE 365 EDUCATION, Влада 
Војводине определила је 20 
милиона динара. Презентација 
платформе била је у просторијама 
покрајинске Владе, а  присутнима 
су се обратили председник 
Владе Војводине Игор Мировић 
и покрајински секретар за 
образовање Михаљ Њилаш, 17. 
септембра.

Током наредне седмице биће 
додељено 2.500 лиценци за овај 
програм за 52 војвођанске школе: 

31 гимназија, 13 средњих стручних 
школа и 8 основних. Гимназија 
и „Тесла“ добиће по 45 лиценци 
за наставнике и више од 600 
ученичких лиценци. 

Директорка Гимназије 
Тамара Пешић и директор ШЦ 

„Никола Тесла“ Жељко Ивковић 
задовољни су јер су се школе, 
којима они руководе, нашле међу 
одабранима. Сагласни су да ће овај 
потез покрајинске Владе значајно 
унапредити наставу и олакшати 
ученицима стицање нових знања.

-У условима брзих технолошких 
промена, ово ће бити веома 
важно, сматра председник 
покрајинске Владе Мировић. Биће 
то нека врста креативног прозора, 
помоћу ове платформе моћи 
ћемо да развијамо нове видове 
образовања и да на савременији 
начин повезујемо ученике, 
наставнике, као и образовне 
пројекте и процесе који се одвијају 
у школама. 

Мировић је најавио наставак 
оваквог осавремењавања наставе 
све док су у све војвођанске школе 
не уведе платформа OFFICE 365 
EDUCATION.

Према речима покрајинског 
секретара за образовање 
Михаља Њилаша, у фокусу су, 
овога пута, биле гимназије, јер су 
уведени нови профили везано за 

информатику. 
Платформа OFFICE 365 

EDUCATION омогућава 
унапређење и дигитализацију 
образовног процеса. Она 
омогућава комуникацију 
између професора и ученика са 
различитих локација, држање 
онлајн предавања уз могућност 
интеракције између предавача 
и ученика, креирање група 
(за одељење или предмет) 
посредством које се могу делити 
вести, идеје, документа...

Према речима Ивковића 
ту је и могућност коришћења 
електронске бележнице. 
Она  омогућава креирање 
електронских свезака за 
наставнике и ученике, снимање 
предавања, приступ предавањима 
од куће, дељење материјала за 
предавање, дељење домаћих 
задатака и њихово прегледање, 
повезивање са платформама за 
електронско учење.

Ј.Е. 

У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ ПРЕДСТАВЉЕНА ПЛАТФОРМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ

ГИМНАЗИЈА И „ТЕСЛА“ МЕЂУ 52 ОДАБРАНЕ ШКОЛЕ

Алумни клуб Правосудне академије 
организовао је тродневни скуп у вршачком 
Хотелу „Србија“ крајем прошле седмице, 
а еминентни стручњаци говорили су 
о актеулним темама везаним за рад 
правосуђа. 

-Ово је једино саветовање које окупља 
и судије и тужиоце и адвокате, као и 
полазнике наше Академије и као такво 
је врло битно за интеракцију и дијалог 
међу колегама различитих профила 
правне струке, каже Синиша Трифуновић, 
председник Алумног клуба Правосудне 
академије. Предавачи су еминентни 
стручњаци из српског правосуђа.

Тема првог дана скупа била је „Правосуђе 
и медији - слобода, обавеза, одговорност“.  
У панел дискусији учествовали су 
Зорана Делибашић, судија Врховног 
касационог суда, Александар Пантић, 
судија Апелационог суда у Нишу и члан 
Високог савета судства, и Југослав Тинтор, 

председник Адвокатске коморе Београд. 
-Однос медија и правосуђа увек је 

актуелна тема, закључио је Пантић. Резиме 
одржаног округлог стола може да буде да 
је тренутно такво стање да се правосуђе 
и медији, у одређеним ситуацијама, 
доживљавају као две супротстављене 
стране. Такав однос је услед недостатка 
адекватне комуникације и једни другима 
замерају одређене ствари. Правосуђе 
замера медијима да извештавајући 
дају нетачне информације о судским 
поступцима, о стању у правосуђу и тиме 
стварају неповерење грађана у рад 
судства и у опште стање у правосуђу. 
Затим давањем одређених иинформација 
угрожавају истрагу, не поштују достојанство 
личности и права на приватност и 
претпоставку невиности, као врхунски 
принцип кривичног законодавства. Суд 
„седме силе“ пресуђује пре, у току, и по 
завршетку поступка. Медији правосуђу 

замерају да је доста затворено, да не 
добијају правовремене, јасне информације. 
Судови морају да буду много отворенији 
према медијима да могу да добију брзу, 
тачну, проверену информацију и то језиком 
који ће да разумеју обични грађани. Јер, 
када би комуникација била боља, онда би 
био сужен простор за пласирање нетачних 
и произвољних информација.

Јелица Бојанић Керкез, судија и заменик 
председника Апелационог суда у Новом 
Саду, говорила је о насиљу у породици и 
указала на значај брзе заједничке реакције 
свих институција укључених у решавање 
оваквих проблема, који су све присутнији.

-Од 2005. године, када је донет Породични 
закон, добили смо задатак да га брзо и 
ефикасно применимо, каже Бојанић Керкез. 
Овакве прилике користимо да млађим 
колегама пренесемо шта су примери добре 
праксе, а шта треба мењати у раду органа 
који спроводе законе. Ови млади људи 

пуни су знања, идеја, енергије и од њих се 
очекује да доведу до тога да, у својој пракси, 
обезбеде и унапреде оно од чега смо 
ми, старије генерације, кренули. Највећи 
проблем је у координацији активности 
и поступања органа који су укључени у 
борбу против породичног насиља, а који 
треба енергичније да поступају. Важно је 
да се обезбеди заштита и подршка жртвама 
насиља, да се ојачају за живот материјално, 
социјално, да се деци обезбеди живот без 
понижења, оскудице. Јер, једино тако деца 
могу имати хармоничан развој личности, 
а деца су индиректне жртве породичног 
насиља.

Бојанић Керкез подсећа да ако се 
достојанство угрожава од раног детињства, 
не може се очекивати да ће то дете да се 
формира у здраву личност. Она наглашава 
да је циљ рада правосуђа и свих осталих 
институција укључених у бору против 
насиља у породици, да заштите и одрасле и 
децу и закључује да је много урађено, али и 
да је исто толико остало да се уреди.

Ј.Е.

АЛУМНИ КЛУБ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ ОРГАНИЗОВАО СТРУЧНИ СКУП У ВРШЦУ

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СРПСКОГ ПРАВОСУЂА

Татјана Николић, чланица Градског већа задужена за 
здравство и социјалну заштиту, представљала је Град 
Вршац на заједничком састанку Мреже за здравље 

и Мреже за спорт Сталне конференције градова и 
општина, одржаном у Београду. Тема скупа била је 
„Здравље у свим политикама - У здравом телу здрав дух“.  

Према речима чланице Већа Николић, тема скупа 
била је спровођење планова јавног здравља и 
других стратегија развоја у градовима и општинама 
Србије. Доследна посвећеност у спровођењу  
јавних политика у областима спорта, заштите 
животне средине и јавног здравља су показатељ  
степена преузимања одговорности за здравље на 
нивоу градова и општина. 

Стратешки циљеви Сталне конференције градова 
и општина су развој јавноздравствене писмености, 
као и стварање друштвене климе у којој се здравље 
препознаје као врхунска вредност, потенцијал и 
предуслов за дугорочни развој земље.

 Партнерства за здравље на локалном нивоу 
треба да доведу до економичнијег трошења 
ресурса, већег задовољства грађана, здравије 
животне средине и бољег здравља за све.

Састанак Мрежа за здравље и спорт Сталне 
конференције градова и општина организован је 
уз подршку пројекта „Институционална подршка 
СКГО-друга фаза“ коју спроводи СКГО, а финансира 
Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ). 

ВРШАЦ НА САСТАНКУ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА

ЗДРАВЉЕ У СВИМ ПОЛИТИКАМА
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Како је и где започео Ваш живот?
-Рођен сам у селу Дубу крај Бајине 

Баште, 1943. Отац се звао Драгомир, а мајка 
Душанка. Најстарија сестра била је Босиљка, 
умрла је пре 4 године. Имам сестру Радојку, 
удату Ружанов, а имам и полубрата по 
оцу Мићу Милинковића. После рата, отац 
је отишао у милицију. Био је коњички 
милиционер. Због потребе службе, из 
Сремске Митровице преселили смо се у 
Белу Цркву, 1950. Ту сам ишао од друге 
половине 2. разреда до 7. када је сестра 
кренула у Учитељску школу, тако да смо се и 
ми преселили у Вршац. Било је то на молбу 
мог оца, који је у Вршцу наставио да ради 
као милиционер. Старијим Вршчанима био 
је познат под надимком Сврака. 

Када се у Вама пробудио панонски 
морнар који Вас је одвео у Југословенску 
морнарицу?

-Као ученик 1. разреда Гимназије, 1959, 
одлучио сам да одем у бродарску војну 
школу, јер брак мојих родитеља је већ 
био пред раскидом, а ја сам све то тешко 
преживљавао. Схватио сам да морам да 
кренем сам својим 
путем. Вршчани 
Светозар Марловић, 
Неђо Ђурић и Видан 
Ђукић већ су били у 
поморској школи, и 
за мене је та њихова 
униформа била нешто много лепо, нешто 
узвишено. У Војном одсеку су ми рекли 
да могу и ја да конкуришем, али да ми 
треба сагласност и потпис оца. Нисам био 
сигуран да би ме отац подржао и да не бих 
ризиковао, фалсификовао сам очев потпис. 
Када сам добио позив, рекао сам да идем 
код бабе, а уствари сам отишао у Дивуље, 
код Сплита, на лекарски преглед. Био сам 
примљен и 1.9. 1959. сам отишао тамо 
на школовање. Средњу поморску школу 
завршио сам 1962, у Сплиту. Добио сам 
чин водника Ратне морнарице, са првом 
службом у Шибенику. Ту сам остао 4 и по 
године. Имао сам велику жељу да студирам, 
међутим, тада нису смели да студирају 
подофицири ратне морнарице, нити да иду 
на академију. 

Да ли сте испунили своју жељу?
-Јесам. Уписао сам се на Академију 

захваљујући једном генералу, оцу мог друга. 
Добио сам дозволу и уписао сам Факултет 
организацијских наука, и кад сам завршио 
добио сам чин поручника морнаричко 
-  техничке службе Југословенске ратне 

морнарице, 1968. Прва дужност ми је била 
у Сплиту, у Морнаричком школском центру, 
као старешина питомцима страних ратних 
морнарица који су ту студирали. Били су то 
Алжирци, Либанци, Ирачани, Палестинци и 
питомци из Бангладеша. Имао сам одличне 
резултате па ми је начелник Морнаричке 
војне академије рекао да ће ме преместити 
да учим наше, а не стране питомце. Тако сам 
постао старешина 32. класе питомаца Војно 
поморске академије у Сплиту. Одлично смо 
радили, били смо три године узастопно, 
најбоља класа на Академији, тотално 
смо пореметили дотадашњи редослед. 
То ми је донело ванредно унапређење 
у чин капетана прве класе. Био сам јако 
изненађен, нисам очекивао да добијем 
унапређење и то 2 године и 7 месеци раније. 
Била је то наредба врховног команданта 
оружаних снага СФРЈ Јосипа Броза Тита о 
ванредном унапређењу.  

Да ли сте променили радно место?
-Отишао сам у Морнарички електронски 

завод и добио чин мајора. Ту сам остао 
до пензионисања, 1990, у својству 

инжењера за заштиту 
безбедности пројеката 
и иновација који се 
дешавају у Ратној 
морнарици и Војној 
индустрији у Сплиту. 
Био сам задужен за 

безбедност Морнаричког електронског 
завода, Морнаричког опитног 
центра, Хидроградског института и 
Бродоградилишта специјалне производње 
- подморница. 

Део професионалне каријере везује 
Вас и за брод „Галеб“ који је био Титова 
поморска резиденција. Како је то било?

-За време мог службовања у 
Морнаричком школском центру, врховни 
командант оружаних снага СФРЈ Јосип 
Броз Тито донео је наредбу да се брод 
„Галеб“ извлачи из састава флоте и постаје 
морнарички школски брод за обуку 
питомаца Академије и Морнаричке средње 
школе. Тако да је сваке године по два месеца 
трајала практична форма обуке на „Галебу“ 
где су биле заступљене све катедре. Била 
је то пловећа учионица! Пловили бисмо на 
већ одређеним рутама за ту сезону: Сплит - 
Валета - Триполи - Тулон, или Грчка - Малта 
- Алжир... Био сам старешина питомаца те 
генерације, практично речено разредни 
старешина. Била су то изузетна путовања, 
и лепа и напорна. Ишли смо из државе у 
државу, као што ми у Вршцу идемо из улице 
у улицу. 

Тито је долазио 
више пута на „Галеб“ и 
када он није пловио. 
Била је то његова 
резиденција у Сплиту 
где су долазили 
познати државници 
из свих земаља света, 
али и уметници, Софија 
Лорен са Карлом Понтијем, Ричард Бартон... 
Ми смо тада вршили обезбеђење. Тито је 
последњи пут пловио „Галебом“ на Кубу на 
Самит несврстаних земаља, 1979. Међутим, 
умро је Едвард Кардељ, па се Тито вратио 
авионом. 

До када траје Ваша морнаричка 
каријера?

-Почела је 1962. и трајала до 1991. када 
је национализам залупао на врата и то 
свом жестином. Ми смо у армији осетили 

да ће се десити велики ломови. Почели су 
сви полако да одлазе у своје националне 
корпусе. Живео сам у Сплиту. Био сам 
ожењен Хрватицом. Имамо две ћерке: 
Никицу која је тада имала 15 година и 
Душку, студента Медицинског факултета 
у Ријеци. Душка је на дипломском имала 
проблема због свог оца, али захваљујући 
проф.др Матовиновићу, дипломирала је. 
Мислио сам да ћу у Далмацији дочекати 
старост, саградили смо кућу код Трогира. 
Имао сам бенефицију и млад сам отишао у 

пензију 1.4.1991.
Сплит сте напустили са једном торбом 

у рукама. Како сте се на то одлучили?
-Мене су знали официри из ратне 

морнарице који су прешли у Зенге и 
хрватске оружане снаге. Звали су ме да им 
се придружим, одбио сам знајући да ће бити 

тешких последица, али 
не и да ћу бити зверски 
мучен. Одлучио сам да 
их одбијем и по питању 
да ми се породица 
распадне, што се и 
догодило. Неформална 
група људи дошла је у 
наш стан, 14. децембра, 

повели су ме на разговор и између два 
усека код зграда почели су да ме туку. 
Спасао ме је један вучјак, кога је газдарица 
повела у шетњу. Он је кренуо на њих и 
разбежали су се, а мене, на срећу, оставили. 
Сломили су ми 7 ребара, испребијали, 
верујем да би ме убили од батина да није 
било вучјака. Очекивали су да ћу сутрадан 
доћи у болницу и верујем да би ме тамо 
ликвидирали. Нисам отишао, али су људи за 
које верујем да су наредили батине, дошли 

сутрадан да виде како сам. Схватио сам да 
ми ту више нема живота. Договорио сам 
се са пријатељем, лекаром, Муслиманом, 
да његова ћерка повезе ауто, а да је жена 
и ја, као случајни пролазници, устопирамо. 
Тако смо кренули из Сплита и довезли се 
до Мостара. Путовање сам наставио сам. 
Пребацио сам се до Сарајева. Први аутобус 
за Београд имао сам тек касно увече. 
Аутобус који је кретао ишао је у Чачак. Ушао 
сам у њега. Било ми је важно да се што пре 
пребацим преко Дрине, да уђем у Србију. 

ИНТЕРВЈУ

СЛОБОДАН МИЛИНКОВИЋ - БАРБА, ВИШИ ОФИЦИР ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ У ПЕНЗИЈИ, ПЕСНИК

БАНАТСКА ДУША ПАНОНСКОГ МОРНАРА
Слободан Милинковић је панонски морнар који је пронашао 

своје море, али се, ипак, вратио банатској равници, Вршцу 
који воли као да му је родни град. Био је виши официр 

Југословенске ратне морнарице у Сплиту, обезбеђивао Тита 
док је боравио на броду „Галеб“. Заједно су пловили на Кубу, била 
је то последња Титова пловидба „Галебом“. Воли море, али је 
у души увек носио и банатску равницу, њене паоре, вршачке 
сокаке. Те своје љубави уткао је у песме које данас радо подели са 
љубитељима поезије на песничким вечерима. 

-Хвала ти море моје, лeпа 
је пучина твоја, ал` више 

волим вршачке зоре и 
паора кад њиву оре-

-Ја сам дете ових равница, 
залутах и живот ти дадох 
море, сад слушам таласе 

жита на лицу моме су твоје 
боре-
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Какав је био осећај вратити се у 
Вршац?

-Шта да вам кажем. Од Сплита до Вршца 
путовао сам око 27 сати. Када ми је сестра 
отворила врата, није ме препознала. Имао 
сам 57 кг. Живот у Сплиту био је немогућ. Ја 
сам им понудио да будем лојалан грађанин 
Сплита, да поштујем ту државу, али да не 
идем у њихове оружане снаге. А, они су то 
форсирали. Шта би било да сам пристао, 
не знам. Знам само да сам био жигосан 
као четник. Сама моја појава на улици 
знала је да буде непријатна. Добацивали су 
ми:“Четниче!“, пљували, и то је трајало неко 
време. Веровао сам да ће ме деца разумети 
што одлазим. Нисам могао да останем, да 
пуцам на српску децу, на децу мојих сестара. 
А, и зашто бих?!

Тако сам се у Вршац вратио, децембра 
1991. Првих пар месеци био сам код 
сестре Босе, затим у стану код Баванских, 
па код Мише Црнојевића... Временом сам 
се уклапио у живот овде, одлазим у Дом 
пензионера, певам у хору. Тамо сам срео 
и моју садашњу супругу Стелу, девојачко 
Данчу. Уствари, прво смо се видели на 
матуралној вечери генерације са којом сам 
завршио први гимназије. Били смо иста 
генерација. Нисам планирао да дођем на 
то матурско, али професор Ервин Мареш 
ме је срео и наговорио. Био ми је разредни 
и у Белој Цркви и овде у Гимназији. Лепо 
су ме прихватили сви моји школски 
другари, мада смо само ту прву годину 
били заједно. Били су ту Оливија Русовац, 
Катица Миросављевић, Драган Крагић... 
У међувремену смо се моја Стела и ја 
заволели, после и венчали, 20 година смо у 
лепом и срећном браку. 

Иначе, у контакту сам сталном са 
ћеркама, срео сам се и са првом женом, у 
Венецији, 1995. Констатовали смо тада да 
наш брак нема перспективу. Да би задржала 
имовину која је била 
на моје име, она се 
развела. Сложио сам се 
са тим. Жао ми је само 
што је на суду морала 
да говори ружне 
ствари о мени, али 
важно је да је успела 
да задржи имовину 
због деце. Душка живи у Италији. Има своју 

клинику у Венецији. Врло је успешна. Зет 
ми је правник, добро су ситуирани. Имају 
ћерку Ђулију, има 12 година. Никица живи 

у Сплиту. Има ћерку 
Теу која је, пре пар 
година, била победник 
Сплитског фестивала. 
Теа сада има 18 година. 
Од Никице имам и 
унука Карла. У сталном 
смо контакту, срећан 
сам због тога.

Вршчанима сте  познати и као песник. 

Од када је та љубав према поезији?
-Љубав према поезији уткала ми је 

Драгица Итебејац, мајка наше докторке 
Итебејац. Била је наставница математике 
у основној школи, али је много волела 
поезију. Први мој запажени наступ био је на 
прослави Дана морнарице у Пули када сам 
написао песму „Контуре разарача“. Нисам је 
благовремено пријавио, тако да није ушла у 
главни програм, али прочитао сам је пред 
сам почетак свечаности. Моја се песма 
допала Мати Јерковићу, команданту Ратне 
морнарице, и наредио је да се са том песмом 
и заврши приредба. Уз похвалу, добио 
сам награду од 320 динара, таман за бокс 
цигарета. Имам у Сплиту неке своје песме 
које су компоноване, које сам позајмио, 
нису под мојим именом. Ако прихвате једну 
моју песму, која се сад разматра, биће под 
именом моје млађе ћерке. 

Имате ли нешто објављено од својих 
песама?

-Имам књигу поезије „Носталгија 1“, то су 
само моје песме. Моја поезија је објављена 
и у заједничкој збирци групе аутора, у 
Пландишту. Прву збирку сам објавио пре 
5-6 година. Промоција је била у амфитеатру 
Педагошке академије. Било је много лепо. 
На промоцију су ми дошла 23 питомца са 
академије, која су тада већ стасали у високе 
официре. Један је чак дошао са штакама и 
сломљеном ногом. Дошли су из Скопља, 
Сарајева, из Србије, а један се запутио у 
Вршац из Словеније. Било ми је драго, био 
сам задовољан и срећан. 

Рецитујем своје песме на вечерима 
поезије, на које ме редовно зову и ја се, са 
задовољством, одазивам. До сада сам имао 
и 6 самосталних песничких вечери. Имам 
велику подршку вршачких песникиња 
Јадранке Ћулум, Мирославе Кућанчанин и 
Верице Преде. Хвала им на томе. Мислим 
да ће Вршац имати женског Васка Попу - 
Верицу Преду, врхунску песникињу!

Јадранка Ћулум је била прва песникиња 
која ме је прихватила. Прочитала је моју 
поезију и рекла да то треба објавити. 
Написала је рецензију за моју прву књигу, а 
на промоцији је читала моје стихове, заједно 
са покојним глумцем Иваном Вуковим и са 
мном. Да књига угледа светлост дана, много 
су ми помогли Иван Бабић и Александар 
Путник - Цацко.

Имам већ 50так песама спремних за 
нову књигу. Волео бих да све песме, и оне 
из Далмације, и оне што сам посудио, и ове 
новије, сакупим и изаберем сто песама и 
објавим их у једну књигу. 

О чему певају Ваше песме?
-Ја изузетно волим пространства - и 

море и банатску равницу. У Војводини сам 
осетио велику доброту и чедност ових 
људи. Прошао сам читаву Југославију, али 

као што су Војвођани, толерантни, живе 
сложно у мултиетничкој средини, то је 
реткост. Тек када се појавио национализам, 
схватио сам да су моји пријатељи били 
Спаса - Македонац, Шмит - Немац. Бела и 
Лајчи Тот - Мађари, Србин Жика Станковић... 
Много су ми помогли када сам се вратио из 
Сплита. Више сам волео Вршац, него све 
градове кроз које сам прошао. Волео сам 
и море, али волело је и оно мене. Док сам 
био тамо, мислили су да сам Далматинац, 
звали су ме Барба. И данас ме тако зову 
кад се сретнемо. На позив адмирала Владе 
Нонковића, моја Стела и ја присуствовали 
смо прослави Дана морнарице, у Београду. 
Био је ту цео Генералштаб, било је лепо, 
исказали су нам велико поштовање, и 
Стели, као мојој супрузи, и мени. 

Моја Стела и ја смо препознатљиви у 
граду, без лажне скромности. Људи нас 
радо и са осмехом поздрављају на улици 

док шетамо. Говоре нам да нас је увек лепо 
видети, чујемо да  нас неки чак зову вршачки 
Ромео и Јулија. Ја сам са својом супругом 
изузетно срећан и задовољан овим што 
имам. Знате, ипак ме је Бог наградио!

Јованка Ерски

-А, море, као опојна дрога, 
тера ме у авантуре нове, 
свој град осећам као део 
тела свога, не знам да ли 

ме Вршац или море зове?
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Протеклог викенда одржани су, 
по 21. пут, Дани Херцег Ференца, 
у знак сећања на мађарског 

писца пореклом из Вршца. Тим 
поводом, у  организацији Културно - 
уметничког друштва “Петефи Шандор” 
обележен је и десетогодишњи јубилеј 
од потписивања уговора о сарадњи и 
братимљењу два места - Хелвеција из 
Мађарске и Града Вршца. Свечаност 
је уприличена у великој сали Градске 
куће у  Вршцу, у  суботу 15. септембра.

Градоначелница Вршца 
Драгана Митровић разменила је 
свечане плакете о братимљењу са 
представницима локалне власти 
мађарског града Хелвеција. Свечаном 
скупу су,  поред градоначелнице 
Митровић и представника Хелвеције 
из Мађарске, присуствовали још и 
представник Амбасаде Мађарске у 
Србији Золтан Кубик, представник 
Националног савета мађарске 
националне мањине Геза Шаламон, 
свештенство и представници 
јужнобанатских културно-уметничких 
друштава. 

Покровитељи ове манифестације 
су Град Вршац и Национални савет 
мађарске националне мањине. У 
склопу ове манифестације наступио 
је дечји цитрашки оркестар из 
Скореновца, анализирани су 
књижевни радови одабрани на 
конкурсу који је, у част песника Херцег 
Ференца, организовало вршачко 
Културно - уметничко друштво 
“Петефи Шандор”.  У просторијама 
поменутог вршачког КУД-а, након 
свечаног ручка, у вечерњим часовима 
за госте приређен и традиционални 
грожђебалски бал.

НА ДАНИМА ФЕРЕНЦА ХЕРЦЕГА ОБЕЛЕЖЕН

ЈУБИЛЕЈ БРАТИМЉЕЊА ВРШЦА И ХЕЛВЕЦИЈЕ

Већ четврту годину за редом СББ фондација, 
као друштвено одговорна компанија, спроводи 
кампању под називом „Не прљај. Немаш 
изговор!“. Након Панчева, Крагујевца, Сомбора, 
Лесковца, Новог Сада, Ужица, Врњачке Бање, 
Шапца, Ваљева, Ниша, Трстеника, Зрењанина и 
Пожаревца, Еко тим СББ фондације стигао је у 
Вршац, у петак, 14. септембра. Уз подршку Града и 
чланова Удружења свих инвалида и пензионера 
„Вршац,” и Удружења инвалида рада, очистили 
су простор од Градског трга до раскрснице 
Улица Жарка Зрењанина и Вука Караџића, како 
би град уредан и чист дочекао госте за време 
Грожђебала.

Бранкица Митровић, менаџер вршачке 
пословне јединице СББ, изразила је задовољство 
што је Еко тим кампање СББ-а „Не прљај. Немаш 
изговор!“ поново стигао у Вршац и додала:

- Еко тим СББ фондације ће током 
дводневне акције чистити простор где се 
одржава Грожђебал, на којем је, због природно 
веће фреквенције људи, неопходно додатно 
ангажовање у одржавању околине чистом. 
Оваквим акцијама, које се успешно реализују 
од средине маја, желимо да подсетимо грађане 
да од свих нас зависи колико ће бити чиста 
средина у којој живимо. Захвалила бих се Граду 
Вршцу, члановима удружења свих инвалида и 
пензионера „Вршац“ као и члановима Удружења 

инвалида рада, који су допринели реализацији 
ове акције. Ми наше путовање настављамо већ 
у недељу, када ће Еко тим бити у Краљеву.

 Еко тим СББ фондације, уз подршку грађана 
и локалних заједница, у претходном периоду 
очистио је бројне локације у неколико десетина 
градова, што је површина величине око 70 
фудбалских терена. Средином маја, тим је 
кренуо на ново путовање са истим циљем – 
указати грађанима на одговорно понашање 
према животној средини. 

- Град Вршац подржава ову еколошку 
акцију компаније СББ, нагласио је Милош Васић, 
члан Градског већа задужен за заштиту животне 
средине. И протеклих година подржали смо 
их и у сличним акцијама које су спроводили на 
периферији града и у оквиру Геронтолошког 
центра. Ове године смо у центру што је врло 
похвално с обзиром на то да се акција спроводи 
у „Данима бербе грожђа“. Врло је важно да нам 
град за време ове манифестације буде чист, 
јер је на улици много људи и као и гостију са 
стране. Овом приликом бих истакао и да је град 
Вршац ове године спровео неколико еколошких 
акција, почев од уређења брега Гудуричког врха, 
улаза из правца Румуније и да су у тим акцијама 
учествовали увек и људи из ЈКП „Други октобар.“ 
У свим тим акцијама учествовали су и грађани, 
као и овог пута. Захвалио бих се свим грађанима 

који су на било који начин дали свој допринос да 
нам град буде лепши и чистији.

Винко Турковић, председник Удружења свих 
инвалида и пензионера „Вршац“, похвалио је 
кампању СББ фондације и између осталог рекао:

- Наше удружење покушава да се 
одазове свим акцијама оваквог типа, јер желимо 
да нам град буде чист. Желим да истакнем да смо 
ми одговорни људи који желе да допринесу што 
више могу како би Вршац био још лепши. Имамо 
много активности, које нису само еколошке, због 
чега бих рекао да смо више као предузеће него 
удружење.

Током досадашњих акција кампање СББ-а „Не 
прљај. Немаш изговор!“ на бројним локацијама 
постављено је 21 игралиште у 19 градова Србије, 
подељено је 40.000 биоразградивих торби, а око 
17.500  деце одгледало је и едукативну представу 
„Ко то тамо прља?“, уз поделу истоимених 
сликовница. „Не прљај. Немаш изговор!“ 
подржало је до сада и 30 јавних личности 
мотивационим видео порукама које позивају на 
одговорност. 

Из СББ фондације поручују да је због 
изузетних резултата и доприноса бољем и 
здравијем животу грађана, значај кампање на 
широко препознат у јавности. То је додатни 
мотив да и ове године наставе уз поруку да 
једино дугорочним активностима и заједничким 

ангажовањем можемо да дођемо до крајњег 
циља, а то је чистија и здравија Србија.

Ј.Е.

НАСТАВАК КАМПАЊЕ СББ ФОНДАЦИЈЕ „НЕ ПРЉАЈ. НЕМАШ ИЗГОВОР!“  У ВРШЦУ

ЧИСТ ГРАД ЗА ГРОЖЂЕБАЛ

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА СВИХ ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА „ВРШАЦ“

ЦИЉ- УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА И ЖИВОТА ПЕНЗИОНЕРА
Удружење свих инвалида и пензионера „Вршац“ основано је 

пре више од две године, тачније 10.априла 2016. Кроз низ акција, 
Удружење се труди да побољша живот и стандард својих чланова.

-Тренутно имамо 435 чланова са плаћеним чланаринама, а до 
сада је кроз удружење прошло 520 чланова, каже Винко Турковић, 
председник Удружења свих инвалида и пензионера „Вршац“. 
Нашим члановима помажемо на разне начине, почев од набавки 
намирница, по приступачним ценама и одложеним плаћањем на 
више рата. Са Месаром „Пап“ имамо уговор за плаћање на три 
рате, пилетину и лиснато тесто, као и друге врсте намирница су, 
такође, на рате. Припремамо и програм зимнице, стигле су већ 
неке понуде.

Удружење организује једнодневне излете, туристичка 
путовања преко ваучера, а организовали су и летовање.

-Имали смо више од 200 чланова који су искористили своје 
ваучере, каже Турковић. Имамо одлазак на Златибор, седам 
ноћења за један ваучер, исто тако и у Сокобањи. Ваучер добијају 
од државе у вредности од 5.000 динара, а ми се трудимо да нађемо 
најбољу варијанту, да наши чланови проведу што више дана за тај 
износ. То су приватни смештаји, али на завидном нивоу, јер хотели 
су скупи.

Према речима Турковића, удружење једино не обезбеђује 
огревно дрво за чланове, јер је тешко наћи добављача који би био 
спреман да подмири велики број купаца и плаћање на одложено.

-Ми јесмо регистровани као Удружење свих инвалида рада и 
пензионера, али наш члан може бити свако ко је заинтересован, 
истиче саговорник „Куле“. Наши чланови нису само Вршчани. 
Имамо и људе из Румуније који су желели да иду са нама на 

море. Били смо ове године крајем августа у Паралији (Грчка), 
десет ноћења, преко СТУП-а Вршац, туристичке организације. 
Летовање исплаћујемо до краја новембра, иначе, двокреветна 
соба, заједно са превозом, коштала је 151 евро. Следеће године 
почећемо раније да се информишемо како бисмо пронашли 
добру варијанту, и по цени, и по дестинацији.

Турковић наглашава да се удружење финансира из градског 
буџета, путем пројеката којима конкурише за средства. 

-Око 70 одсто тог новца усмеравамо у хуманитарне акције, 
послали смо две особе у бању Русанду у Меленцима на лечење, 
додаје Турковић. Покушавамо да, на све начине, побољшамо 
живот наших чланова. 

Ј.Е.
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Након промоције књиге 

„Разоткривена неосећања“ у 
Београду, песникиња Мира 
Видовић Ракановић, чланица 
Вршачког књижевног клуба, 
представила је своју збирку 
поезије и у Вршцу, у Градској 
библиотеци, прошле среде. 
Пред пуним свечаним салоном 
Библиотеке, у опуштеној 
атмосфери, песникиња је 
говорила своје стихове, а њене 
колеге и пријатељи читали 
су рецензије њеног дела и 
ауторкине, али и своје песме. 
Публици је представљен и 
перформанс Јадранке Ћулум и 
Миливоја Форгића. 

Збирка песама „Разоткривена 
неосећања“ објављена је у 
издању Банатског културног 
центра из Новог Милошева, 
а песник Радован Влаховић 
назвао је ову ауторку 
„песникињом коју су живот и 
мука омудрили и учинили да она 
кроз своје певање и мишљење 
не прилази животу и стварима 
наивно и олако“. 

Подршку песникињи 
на промоцији у Градској 
библиотеци дала је и чланица 
Градског већа за културу 
Наташа Маљковић Чонић и 
њене колеге: Јадранка Ћулум, 
Миливој Форгић, Јелисије 
Лиле Марић, Жељко Цеснак, 
Верица Величковић, Божица 
Михај, Слободан Ђекић, Нађа 
Бранков... 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 
„РАЗОТКРИВЕНА НЕОСЕЋАЊА“ 

У оквиру традиционалне 
Грожђебалске чајанке у „Салону 
код Порте“ одржано је предавање 
професора др Зорана Максимовића 
о „Вршачком чају“, новом производу 
иза кога стоји тридесетогодишњи рад 
и врло занимљива прича. 

- Крајем осамдесетих година, 
са својом другарицом из разреда 
Емилијом Тончев, а на препоруку 
професорке Љиљане Томашевић 
која нам је тад предавала хемију, 
учествовао сам на смотрама које 
су биле у организацији покрета 
„Науку младима“, из научне области 
хемије. Прошли смо кроз читав тај 
ток такмичења, од општинског до 
савезног нивоа и освојили прво место 
испитујући етарско уље једне биљке 
из овог краја. Од тада је прошло 
више од тридесет година, а та биљка, 
панонски тимијан, на неки начин је 
одредила мој животни пут – каже др 
Зоран Максимовић. 

Игром случаја, и дипломски испит 

на Фармацеутском факултету полагао 
је баш из фармакогнозије, науке о 
природним лековитим својствима, а 
на одбрани дипломског, понуђено му 
је место асистента, које је и прихватио. 
Tим од осморо истраживача, 
различитих истраживачких профила 
из различитих институција, , 
окупио је 2010. године, а 2011. 
започели су пројекат технолошког 
развоја „Морфолошка, хемијска, 
фармаколошка и агрономска 
карактеризација панонског тимијана 
(Thymus pannonicus All., Lamiaceae) са 
циљем његове одрживе производње 
у интензивном систему ратарења“. 
Финални циљ тог пројекта који 
финансира Министарство науке 
и технолошког развоја Републике 
Србије, јесте управо „Вршачки чај“. 

- Овим предавањем у „Салону код 
Порте“ завршен је један круг, а надам 
се да ће сад започети нови, који ће 
представити почетак живота самог 
производа. Серија неће бити велика, 

на самом почетку и није могуће 
производити огромне количине. Због 
лимитираности серије, принуђен сам 
да дистрибуцију ограничим само на 
једну апотеку и то само у Вршцу, тако 
да ће производ бити дистрибуиран 
кроз апотеку „Здравље“. „Вршачки 
чај“ је намењен уживању, али се може 
разговарати и о његовим лековитим 
својствима. Добро делује на органе 
за варење, а истраживања која смо 
спровели указала су на то да производ 
јако добро делује на хеликобактер 
пилори, чак и на клиничке изолате 
који су резистентни на антибиотике 
који се стандардно користе у лечењу, 
односно у ерадикацији овог патогена 
који изазива гастритис и чир на 
желуцу – додаје др Максимовић 
и нада се да ће тридесет година 
уложених у развој овог производа, 
допринети да он опстане и још дуго 
живи на тржишту. 

Т.С. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕН 

„ВРШАЧКИ ЧАЈ“ ЗА ЗДРАВЉЕ И УЖИВАЊЕ 

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА ВРШАЧКА ПОЕТСКА СУСРЕТАЊА 

ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ ПЕСНИЧКИ ЗБОРНИК  
Удружење Вршачки књижевни клуб 

организовало је протеклог викенда традиционална 
Вршачка поетска сусретања и представило нови 
зборник. Пред пуном салом у Културном центру 
наступили су песници вршачког, али и других 
књижевних клубова, а сусрет поета својом посетом 
увеличао је и Винко Лозић. 

Председник Вршачког књижевног клуба 
Слободан Ђекић подсетио је да ово удружење 
већ дуги низ година доприноси култури града, 

а да захваљујући подршци многих, међу којима 
и локалне самоуправе, живи и даље. Чланови 
удружења добитници су многобројних признања 
у земљи и иностранству, а према Ђекићевим 
речима, Вршачки књижевни клуб поноси се и 
сарадњом са вршачким школама и професорима 
књижевности и укључивањем деце у рад клуба. 

„Песници су тумачи несхватљивих надахнућа, 
снова, радости и туге, несавршености овога света. 
Сваким својим стихом, сликом и раскошном 

лепотом језика они се труде да промене и 
оплемене свет, дају смисао бесмислу, обасјавајући 
нам путању живљења“, каже се у рецензији 
зборника, коју је потписала професорка Љупка 
Гргин. 

У најновији зборник „Вршачка поетска 
сусретања“ уврштено је више од 160 радова 
аутора из свих крајева Србије, али и из Црне Горе, 
Републике Српске, Бугарске, Немачке, Аустралије, 
Јужноафричке Републике... 

Т.С. 
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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 Градском музеју у суботу је 
отворена изложба „Аквизиција 
ватреног оружја 2017/18. година“, на 
којој су приказани предмети којима 
је збирка оружја Градског музеја 
обогаћена током претходне године. 

Према речима кустоса историчара 
Иване Ранимиров, збирка ватреног 
оружја Градског музеја Вршац једна 
је од најстаријих, а издваја се по 
својој лепоти, разноврсности, али и 
старости предмета. Током претходног 
периода увећана је за 26 предмета, 
који су били власништво или самих 
дародаваца или њихових предака. 

- Изложено оружје било је или 
оружје за бојевање или за лов или 

је служило као симбол угледа и 
достојанства појединца. Пратећи 
историју производње, начин 
украшавања и технологију израде 
ватреног оружја, можемо пратити 
не само војну и политичку историју 
једне земље, већ и личну историју 
појединца и породице – истакла је 
Ивана Ранимиров. 

Градски музеј Вршац изразио је 
захвалност свим грађанима који су 
се одвојили од дела своје породичне 
историје са намером стварања 
националне баштине и њеног 
очувања за будуће генерације. 

Т.С. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА 

Изложба фотографија Фокус групе 
„Лица Печуја“ отворена је прошлог 
петка у Дому војске. Изложбу је 
организовао Културни центар Вршац 
и Мађарски културни институт 
„Колегијум Хунгарикум“ Београд, у 
сарадњи с Центром за мултикултурални 
дијалог и регионализам. 

Како је истакла Клара Сентђерђи, 

директорка „Колегијум Хунгарикума“, 
отварајући изложбу, њен циљ је да 
подсети на важност толеранције и 
суживота, ширећи идеју о непостојању 
разлика међу људима у различитим 
градовима и земљама. 

У 2015. години је у Печујској галерији 
на изложби великих пропорција 
приказано 110 фотографија у црно-

белој техници, које су представљале 
најшире слојеве представника 
грађана Печуја. Материјал изложбе је 
после објављен и у облику књиге под 
насловом „Лица Печуја“. На изложби у 
Дому војске представљен је избор од 
двадесетак фотографија које бележе 
портрете познатих и анонимних 
становника Печуја у Мађарској.   

Фокус групу је основао др Ласло 
Лајос у пролеће 1977. Године у Печују, 
у оквирима Фото клуба Мечек. Према 
речима критике, фотографије Фокуса 
је карактерисала скоро филозофска 
перспектива, која је продирала од 
површине ка дубљим слојевима. 

Т.С. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ФОКУС ГРУПЕ 

 „ЛИЦА ПЕЧУЈА“ ПРЕДСТАВЉЕНА У ДОМУ ВОЈСКЕ 
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Овогодишњи Дани бербе грожђа у Вршцу привукли су више од 100.000 

посетилаца, а традиционална манифестација и овог пута је протекла у знаку вина, 
грожђа и песме. Разноврстан програм, за различите узрасте и укусе, обухватио 
је манифестацију У сусрет Грожђебалу, карневалску поворку, дечији маскенбал, 
избор лепотице Грожђебала, концерте тамбураша и естрадних певача, као и бројне 
пратеће садржаје. Предвођени чувеним Винком Лозићем, Вршчани и њихови гости 
још једном су оправдали епитет „винског града“ који Вршац са поносом носи. 

Фото: ТО Вршац/А.Путник

ФОТОРЕПОРТАЖА
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MEGTARTOTTÁK A HAGYOMÁNYOS SZENT ISTVÁN-NAPI RENDEZVÉNYEKET NAGYBECSKEREKEN

Nagybecskereken is ünne-
pi rendezvényeket szer-
veztek augusztus 20-a, 

nemzeti  ünnepünk alkalmából. 
A helybeli Petőfi Magyar Műve-
lődési Egyesületben az ünne-
pet megelőzően augusztus 16-
án tartották meg az immár ha-
gyományos Szent István-napi 
kézműves találkozót. Melynek 
szervezője az egyesület kere-
tében működő Art Klub volt. 
A kézműves foglalkozáson ké-
szült alkotásokból rögtönzött 
kiállítást szerveztek az egyesü-
let nagytermében.

Államalapító Szent István 
napján az alkalmi rendezvé-
nyek a nagybecskereki Szent 
István (gimnázium) templom-
ban ünnepi szentmisével kez-
dődtek, melyet Szöllősi Tibor 
tiszakálmánfalvi plébános mu-
tatott  be. A szentmisén jelen 
volt Szilágyi Zoltán református 
lelkész is.

Ezt követően a hívek a nagy-
becskereki Petőfi Művelődési 
Egyesület székházba vonultak 
át, ahol alkalmi műsor kereté-
ben msgr. Gyuris László nagy-
becskereki plébános és Szilágyi 
Zoltán református tiszteletes 

megáldották az új lisztből ké-
szült kenyeret. Az alkalmi mű-
sorban a szép számban megje-
lent közönség részleteket hall-
hatott Szent István Imre herceg-
hez intézet intelmeiből. Tabacs-
ki Edit az egyesület könyvtárosa 
a kenyér jelentőségéről szólt. A 
megemlékezés szervezői a meg-
áldott kenyereket msgr. Gyuris 
Lászlónak, Szilágy Zoltánnak, a 
Szathmáry Karolina Leánykol-
légiumnak és a Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület képvi-
selőinek adták át.

MAGYAR TÜKÖR

Ünnepi szentmise és 
kenyérszentelés

 »msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános és Szilágy Zoltán református lelkész

 »A kézműves foglalkozás

„
Nagybecskereken 
is ünnepségeket 
tartottak államalapító 
Szent István napján

A VMDK NAGYBECSKEREKI TAGOZATÁNAK KÖZLEMÉNYE

Emléket kell állítani 
megsemmisített katona 
temetőink helyén
Nagybecskereken 50 

éven át az I világhábo-
rúban elesett katonáink sír-
jai rendezve és karbantartva 
voltak, köszönve azt a kato-
likus-, illetve a református- 
egyháznak. A tulajdonuk-
ban lévő temetőket az állam 
elvette tőlük és azokat a vá-
rosi Temetkezési Közválla-
lat rendelkezésére bízta, és 
ezzel megkezdődött a kato-
na temetőink felszámolá-
sa, amit igyekeztek törvé-
nyes keretekbe csomagol-
ni. Kérésünkre, hogy adják 
ki a katona temetőink fel-
számolásáról szóló döntés 

másolatát, csak ígéreteket 
kaptunk.

Hónapok óta néma 
csend fedi azon követelé-
sünket, hogy katona teme-
tőink helyén emeljenek 
műemléket vagy legalább 
emléktáblát az ott elteme-
tett többnemzetiségű kato-
náink nevével.

Azon szerencsétlen ka-
tonák megsemmisített sírjai 
miatt, úgy gondoljuk, hogy 
a nyilvánosságnak is tudnia 
kell erőfeszítéseinkről.

VMDK NAGYBECSKEREKI 
TAGOZATA NEVÉBEN:

HANGYA ISTVÁN, ELNÖK

Templombúcsú Töröktopolyán
Bánát egyetlen Mária-kegy-

helyén, Töröktopolyán au-
gusztus 15-én, Nagyboldogasz-
szony-napján tartották a temp-
lombúcsút. A zarándokok már 
augusztus 14-én, hétfőn a dél-
utáni órákban megérkeztek és 
végig járták a keresztutat. Na-
gyon sok hívő zarándokolt eb-
be a kis bánáti faluba, több au-
tóbusz érkezett Bánát egész te-
rületéről, és Bácskából is érkez-
tek. Sokan gépkocsival utaztak 
Topolyára, mivel mára már ki-

halt az a régi szokás, hogy gya-
log, szekéren, vagy traktorral 
járnak a topolyai búcsúra.

Az ünnepi előesti szabad-
téri szentmise este hét órakor 
kezdődött, és több százan vet-
tek részt. A megjelenteket msg. 
Gyuris László nagybecskere-
ki plébános köszöntötte, majd 
ünnepi beszédében Nagybol-
dogasszony-napjáról, az egy-
házi év legnagyobb Mária ün-
nepéről beszélt.

A szabadtéri ünnepi szent-

misét a hirtelen kerekedett 
szélvihar megzavarta és a hí-
vek biztonsága érdekében a 
templomban folytatódott a mi-
se. Szerencsére a szentmise vé-
gére csendesedett a szél, eső 
nem esett, és megtarthatták 
a gyertyás körmenetet, amely 
nagyon felemelő érzést váltott 
ki, és mindenki lélekben meg-
újulva és megnyugodva tért 
haza a töröktopolyai búcsúról.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE HÍREI LUKÁCSFALVA
PARADICSOMNAP 
TIZENNEGYEDSZER

Szeptember 2-án, vasárnap kerül 
megrendezésre Lukácsfalván a XIV. 
Paradicsomnap.
Részletes program:
2018.09.01.(szombat)
08.00 órától – Hajókázás a Tisza –Duna 
torkolatáig
15.00 órától – Halászléfőző verseny
16.00 órától– Sörnapok bemutatás
2018.09.02. XIV. 
Paradicsomnap(vasárnap)
8,30 h – Versenyzők érkezése
9,00 h - Paradicsomnap megnyitása
- legízletesebb friss, főtt és legnagyobb 
paradicsom megválasztása
(A versenyzők, attól függően, hogy 
melyik kategóriában indulnak, 
hozzanak: - 1/2 kg paradicsomot, 1 liter 
főtt paradicsomot és nagyparadicsomot)
9,30 h – versenyek lebonyolítása
10,00 h – Paradicsomszedés
11,00 h - Ünnepélyes szentmise 
Kisboldogasszony tiszteletére
12,30 h – Eredményhirdetés, díjak átadása
14,30 órától – Szabad program
A versenyzők jelentkezhetnek:
Bakos Ervinnél – 063/8384154
Gombár Istvánnál – 060/5283740
Juhász Istvánnál – 063/386863
Balanyi Sándornál - 064/2246899

EU-S PROJECT KERETÉBEN 

Temesvár vendége 
volt az Emmanuel 
Kamarakórus
A nagybecskereki Em-

manuel Kamarakórus 
augusztus 18-án Temesvá-
ron a Milleneumi katolikus 
plébániatemplomban ven-
dégszerepelt, a nemzetközi 
ökumenikus kórustalálko-
zón. Vezényelt Dutina Vil-
ma karnagy, szólót énekelt 
Kamrás Szonja, orgonán kí-
sért Mezei Szimóna. 

Erre az  eseményre az 
Egyházzenei határon át-
nyúló turisztikai útvona-
lak című EU-s projekt ke-
retében került sor, ame-
lyet a temesvári Új Ez-
redév Református Köz-
pont valósít meg a Zentai 
Jézus Szíve plébániával 
és a Zentai Városházával 
együttműködve.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
MARKOVIĆ MAGDALENA RÉSZÉRE

A verseci zeneileg tehetséges fiatalok, jótékonysági koncertet szerveztek, 
2018.08.18-án a Szent Gellért templomban Magdalena részére. Ugyanis, 
Marković Magdalena egy ulymai kislány, aki még nincs három éves, viszont 
komoly szívműtétre szorul, amelyet Londonban fognak megejteni Isten 
segítségével. A műtét 50.000,00 euróba fog kerülni, így a verseci fiatalok 
fellángolt szívvel, kimutatták együttérzésüket és jótékonysági koncertet 
szerveztek. A koncerten, hála Istennek szép számban megjelentek a plébánia 
hívei és város népe. Elég szép pénzösszeg összejött a kislány segítésére. 
Bátorítsuk kedves híveinket, ha megtehetik és segíteni szeretnének, bármennyi 
pénzösszeget betudnak fizetni a következő folyószámlára:
Dinár folyószámla: 160-511848-42
Euró folyószámla: 00-540-0002822.6
IBAN szám: RS35160005400002822603
SWIFT/BIC PALATINUS ALEN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

LOGIKA TÁBOR 
HATODIK ALKALOMMAL 
MUZSLYÁN

A muzslyai Szervó Mihály Általános 
Iskolában  a Bánáti Magyar Pedagógus 
Egyesület szervezésében az idén hatodik 
alkalommal szerveztek logikai tábort, 
melyre Vajdaság településeiről  több 
mint hatvan diák érkezett. A délelőtti 
foglalkozások mellett a szervezők több 
kísérő programot is szerveztek a diákok 
részére. A  tábor résztvevői Nagybecskerek 
központját is megtekintették mely során 
ellátogattak a színház, a városháza, illetve 
a székesegyház épületébe.  » A diákok a „becskereki vár” előtt

 »Hangverseny a Szent Gellért templomban
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине (ПКВ) 
позива све заинтересоване привреднике 
на предстојећи Регионални пословни 
форум који ће се одржати од 25. до 27. 
септембра 2018. године у Новом Саду, 
у организацији Скупштине европских 
регија и Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине у сарадњи са ПКВ, Развојном 
агенцијом Војводине и Европском 
мрежом предузетника, а уз подршку 
Фонда „Европски послови“ Аутономне 
покрајине Војводине.

Другог дана Форума, у ПКВ биће 
организовани „један на један“ сусрети 
(Б2Б) заинтересованих компанија и 
привредника, као и представника 
пословних институција. Пријаву је могуће 
извршити на онлајн платформи http://
rbf2018novisad.talkb2b.net/.

На Форуму ће бити представљени 
следећи сектори: пољопривреда и 
прехрамбена индустрија, метало-
прерађивачка индустрија и туризам. 
Учесници Форума су регионалне 
привредне коморе, регионалне развојне 
агенције и/или друге институције које 
пружају подршку за развој малих и 
средњих предузећа и побољшање 
економске климе за пословање и нове 
инвестиције. 

За додатне информације, посетите 
страницу 

rbf.vojvodina.gov.rs или контактирајте 
rbf2018@skupstinavojvodine.gov.rs. 

Позив на 
Регионални Пословни фоРум у 

новом саду – од 25. до 27. сеПтембРа 
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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. 

Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000 
m², комплет инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног облика. Тел. 
060/325-60-70.

На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-
23-01

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. 

Издајем ненамештен једнособан 
стан. Тел. 069/242-1978.

Издајем намештену гарсоњеру у 
Београду,на Карабурми. Тел. 013/834-
324 и 063/7731-585.

Издајем намештен стан двособан, 
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, 
стан 5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.

Издајем намештену собу са 
употребом кухиње и купатила, за 
студенткињу или запослену девојку. 
Тел. 062/420665 

 

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 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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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 

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.

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 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. 
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица, 
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, 
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел. 
060/0839-680.

Купујем бетонске стубове  од 2,5 и 3м дужине 
за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.

Купујем четири ланца  пољопривредног 
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.

Два ланца земље излаз из града према 
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.

Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-
90-69.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Време пролази, a бол, туга   и 
успомене су вечни.

Твоји најмилији.

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ
2004-2018.
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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

Тога дана Бломберг је овако  
одговорио Белоцркванима, 
који су га салетали били за 
помоћ „Не могу, не смем ништа 
да чиним!“ Он већ тада не беше 
више вољан припомоћи, да се 
угуши устанак Срба 1).

22. пролазио је кроз Вршац 
за Белу Цркву 9. хонведски 
батаљон, који је образован 
у кашавском пределу. Ови 
војници познати су по 
својим прквеним капама 
„црвенокапци“. Они су се 
доцније јако одликовали 
својом храброшћу.

У ово време појавио се у 
српском логору Врачевгају 
један човек, који је наскоро 
био од пресудног утицаја на 
тамошње ствари. То беше 
Фердинанд Мајерхофер, ћ. кр. 
пуковник и аустријски конзуо 
у Београду. Он је наскоро имао 
једну од најважнијих улога у 
српском устанку. Прво му дело 
беше, да одврати од Мађара 
официре, који су командовали 
мађарском војском. Код 
Драјхана, команданта Беле 
Цркве, набрзо је успео у томе. 
А одмах затим и код Бломберга, 
који се је, како се чини, још 19. 
августа спојио шњиме.

24. Мајерхофер позове 
Белоцркване на конференцију 
у Врачевгај. У Врачевгају 
се онда бавио и посланик 
хрватског бана, гроф Алберт 
Нугент. На ову конференцију 
позват је и Бломберг као 
најблажи кандидат ђ.кр.војске. 
Но Бломберг не оде тамо, 
јер се још пре тога потајно 
састао с Мајерхофером у 

Врачевгају. Него одмах сутра 
дан оде у Белу Цркву, и ту је у 
варошкој кући сакупљеним 
грађанима саветовао, да 
приме, Мајерхоферов предлог 
и да се придруже Србима. Али 
његово посредовање остало је 
безуспешно 2).

Како је Бела Црква у току 
времена више наличила 

утврђеном логору, него вароши, 
владин комесар Вуковић 
чешће ју је провијантисао 
брашном из Вршца. Приликом 
провијантисања од 30. 
августа, док је једно одељење 
белоцркванске посаде 
измаширало било пут Вршца 
да чува друм, Срби поново 
нападну Белу Цркву. Бломберг 
је и овог дана одиграо улогу 
од 19. Он је пратио овај 
провијат са 6 ескадрона улана 
и 4 компаније рукавининих 
пешака. Ноћ пре нападаја 
преноћио је у Војводинцима, 
селу подруг часа од Беле Цркве. 
Рано у зору чуо је тамо грување 

топова, па ипак је одложио 
свој полазак до подне. Па и сад 
тако је удешавао свој марш, 
да је баш онда приспео, кад 
су хонведи бајонетима гонили 
непријатеља. Ни сада није 
дозволио својој коњици да гони 
непријатеља и бар топове да му 
отме. Но рукавинина пешадија 
не даде се задржати, већ, у пркос 
забрани командатовој, помаже 
гонити Србе. Још истог дана 
Бломберг се вратио у Вршац, 
не оставивши Белоцркванима 
ни цигло једног човека од своје 
војске. 3).

О бојевима у августу 
Белоцрквани имађаху 5 
топова. Међу топџијама беху 
и 2 Вршчанина. 30. августа, 
погинуо им је топџија Хајм, син 
уваженог Јеврејина Леополда 
Хајма из Вршца. Кад је оно 
5. септембра белоцркванска 
посада уништила Врачевгај, 
Срби се  улогорише на „вражјем 
мосту“, што води преко Караша. 
Командант  овог логора, ћ.кр.
капетан Петар Бобалијћ , 
изашље ћ.кр. поручника, 
Вићентија Бесарабића, са 
неколико компанија дуж 
Караша, да посматра вршачки 
друм. Кад је Шупљикац примио 
команду над свом српском 
војском, ово одељење под 
управом Басарабића састојао 
се је из 1186 људи илирско-
банатских граничарских 
пешака и имало је уза се 8 
топова, међу којима 4 од 
једнофунтног калибра 4). Оно 
је одмах на почетку изабрало 
Стражу за свој логор . 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (141)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Adolf Streckfuss: Der Freiheitskampf in Ungaru in den Jahren 1848. i 
1849., Berlin, 1850. str 105 i 106 Chr. Baumann´sche Aufyeichnungen, str. 
29.
2)Horváth M.: sv.I., 336 i 337.

3)Horváth M.: Magyarország függetl. Történ. Történ. sv.I.,str. 339.
4)Erlebnissc eines k.k. Off ziers im österreichisch-serbischen Armee-Korpe, 
str.44,67.

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,  БРОЈ 356, 8. ЈУЛ 1997.

КОШАРКАШИЦЕ 
„ХЕМОФАРМА „ У ЕВРОЛИГИ

Наредне такмичарске сезоне, кошаркашице 
Хемофарма, после две године у Купу Лилијане Ронкети, 
такмиче се у најелитнијем женском клупском такмичењу 
Европе - Евролиги. Према још непотврђеним подацима у 
елитном такмичењу учествоваће следеће екипе: Парма и 
Комо из Италије, Бурж и Оршиз из Француске, Пол Хетафе 
- Мадрид и Валенсија из Шпаније, Вупертетал и Озембриг 
из Немачке, Далија - Печуј и БСЕ Будимпешта из Мађарске, 

представнике Русије ЦСКА, Грчке Spoortig из Атине, 
Словачке Ружемберок, Чешка КСМА Жимберски из Брна, и 
Словеније Јежице из Љубљане.

Тачан распоред група утврдиће се на састанку ФИБЕ у 
Минхену који је заказан за 22. јул.

Све екипе биће подељене у две групе, по 8 екипа. У 
првом делу игра свако са сваким. По завршетку првог дела 
прве четири екипе из сваке групе настављају такмичење 
по унакрсном систему.

 

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  БРОЈ 356,8. ЈУЛ 1997.

СУБИЋ БИРА КЛУБ! 

Славољуб Субић је после  успешне две сезоне у 
београдском Милиционару (и полицијској репрезентацији 
Југославије) доживео ретко леп испраћај. И он је слободан 
фудбалер, понуде стижу, популарни Мића све врло 
прецизно вага, у неколико наредних дана одабраће клуб 
на једну сезону.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Шефови руске и америчке 
свемирске агенције, Роскосмоса 
и НАСА-е, разговарали су о 
мистериозном цурењу на 
Међународној свемирској станици 
(МСС), саопштио је Роскосмос. 

Шеф Роскосмоса Дмитриј Рогозин 
упоузнао је администратора НАСА 
Џима Брајденстајна о руској истрази 
о цурењу које је примећено раније 
овог месеца на летелици Сојуз која је 
пристала на МСС. 

Посада коју је чинило троје 

Американаца, двојца Руса и један 
Немац је брзо пронашла и запушила 
малуи рупу која је изазивала губитак 
притиска. Роскосмос је навео да су 
Рогозин и Брајденстајн договорили да 
не издају прелиминарна саопштења 
пре краја званичне истраге. 

Рогозин је раније рекао да је рупа 
могла настати током производње 
или у орбити, што је дочекано с 
негодовањем. Без спомињања 
Рогозина, заменик руског премијера 
Јури Борисов је упозорио да се не 

спекулише да би посада могла бити 
одговорна за рупу. „Апсолутно је 
неприхватљиво бацати сенку на руске 
космонауте или америчке астронауте”, 
рекао је Борисов. 

И сам Рогозин је променио тон, 
наводећи на Фејсбуку да „ширење 
гласина и спекулација о ономе што 
се десило на МСС не поможе раду 
стручњака Роскосмоса и да подрива 
пријатељску атмосферу међу 
посадом”. 

Извор: Политика 

НОВОСТИ ИЗ КОСМОСА 

РОСКОСМОС И НАСА О 
ЦУРЕЊУ НА МЕЂУНАРОДНОЈ 

СВЕМИРСКОЈ СТАНИЦИ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

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

2. Е, заболе ме – Суптилна уметност 
живљења, Марк Мансон 
3. Моја бака вам се извињава, Фредрик 
Бакман 
4. Солунска 28, Др Неле Карајлић 
5. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
2. 20 изузетних девојчица које су 

промениле свет, Група аутора 
3. Аги и Ема, Игор Коларов 
4. Вежбај мозак: књига мозгалица 1, 
Група аутора 
5. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 

Електрониски гигант Епл 
представио је у среду своје 
нове уређаје на годишњем 
догађају у свом седишту у 
Купертину, у Калифорнији. 

Пажњу купаца свакако 
ће највише привући нови и, 
нажалост, још скупљи ајфони 
– модел XС имаће почетну 
цену од 999 долара, а XС Маx 
– 1.099 долара. 

Компанија, међутим, уводи 
и нешто приступачнији 
модел XР, који ће коштати 749 
долара и бити намењен широј 
публици. Нови модели биће 
доступни у продавницама од 
21. Септембра, преноси Глас 
Америке. 

Истовремено, старији 
модели биће сада доступни 
по нижим ценама – ајфон 7 ће 
тако коштати 449, а ајфон 8 – 
599 долара. 

Епл је такође представио 
нову Серију 4 свог сата, који 
ће сада имати већи екран, 
као и сензор за праћење рада 
срца, који ће моћи да уради и 
ЕКГ, по цени од 399 долара. 

Извор: Политика 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ЕПЛ ПРЕДСТАВИО НОВИ, ЈОШ СКУПЉИ АЈФОН 
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 5. КОЛО

ОФК Вршац - Омладинац   0 : 1
Железничар - Цемент   0 : 0
Раднички (ЗР) - Кабел   0 : 0
Србобран - Борац    2 : 1
Младост - Дунав    3 : 2
ЧСК Пивара - Црвена звезда  0 : 1
Динамо 1945 - Бачка 1901   2 : 1
Раднички (НП) - Хајдук 1912   0 : 2
Раднички (СМ)  - Братство 1946  1 : 1

1.Хајдук 1912  5        4  1        0  +6  13
2.Железничар  5        3  2        0  +4  11
3.Динамо 1945  5        3  1        1  +5  10
4.Братство 1946  5        3  1        1  +3  10
5.Омладинац  5        3  1        1  +3  10
6.ОФК Вршац  5        3  0        2  +4   9
7.Кабел   5        2  2        1    0   8
8.Дунав   5        2  1        2  +3   7
9.Црвена звезда  5        2  1        2  +1   7
10.Раднички (ЗР)  5        1  4        0  +1   7
11.Младост  5        2  0        3  -4   6
12.Цемент  5        1  2        2  +1   5
13.Раднички (СМ)  5        1  2        2    0   5
14.Србобран  5        1  2        2  -5   5
15.ЧСК Пивара  5        1  1        3  -2   4
16.Бачка 1901  5        1  1        3  -3   4
17.Борац  5        0  1        4  -5   1
18.Раднички (НП)  5        0  1        4  -12   1

ПФЛ ПАНЧЕВО 6. КОЛО
 
Јединство (В) - Војводина (Ц)  7 : 4
Вултурул - Стрела    0 : 5
Долина - Раднички (Б)   1 : 2
Војводина (С) - Дунав   3 : 2
Црвена звезда - Партизан (У)  0 : 2
Полет - Југославија   4 : 1
Слога (БНС) - Јединство Стевић  1 : 0
Спартак 1911 - Борац (Ст)   2 : 1
Потпорањ - Партизан (Г)   2 : 1

1.Партизан (У)  6       6  0        0  +10  18
2.Потпорањ  6       5  0        1  +11  15
3.Борац (Ст)  6       5  0        1  +10  15
4.Партизан (Г)  6       4  1        1  +27  13
5.Раднички (Б)  6       4  1        1  +7  13
6.Спартак 1911  6       4  0        2  +1  12
7.Јединство (В)  6       3  1        2  +1  10
8.Стрела  6       3  0        3  +8   9
9.Јединство Стевић 6    3  0        3  +8   9
10.Југославија  6       3  0        3  -2   9
11.Дунав  6       2  1        3  +3   7
12.Слога (БНС)  6       2  1        3  -2   7
13.Војводина (С)  6       2  0        4  -17   6
14.Вултурул  6       1  2        3  -8   5
15.Црвена звезда  6       1  1        4  -7   4
16.Долина  6       1  0        5  -6   3
17.Полет  6       1  0        5  -24   3
18.Војводина (Ц)  6       0  0        6  -20   0

КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 6. КОЛО

ОФК Бачка (БП) - Раднички (С)  3 : 0
Пролетер (НС) - Раднички (З)  0 : 2
Железничар - Раднички (СМ)  1 : 4
Хајдук 1912 - Динамо 1945   5 : 0
Бачка 1901 - Петар Пуача   2 : 1
Борац (НС) - Омладинац   1 : 1
Војводина - РФК Н.С. 1921   4 : 0
ТСЦ - ОФК Вршац    2 : 1

1.Војводина  6         6  0         0  +23  18
2.Раднички (СМ)  6         5  0         1  +10  15
3.ТСЦ   6         5  0         1  +8  15
4.Раднички (З)  6         5  0         1  +6  15
5.Хајдук 1912  6         4  1         1  +7  13
6.Омладинац  6         3  1         2  +6  10
7.Раднички (С)  6         3  0         3  -3   9
8.Борац (НС)  6         1  3         2  -1   6
9.Пролетер (НС)  6         2  0         4  -2   6
10.Петар Пуача  6         2  0         4  -4   6
11.Бачка 1901  6         2  0         4  -9   6
12.Железничар  6         2  0         4  -9   6
13.ОФК Вршац  6         1  2         3  -3   5
14.РФК Н.С. 1921  6         1  1         4  -8   4
15.ОФК Бачка (БП)  6         1  0         5  -9   3
16.Динамо 1945  6         1  0         5  -12   3

Фудбалери ОФК Вршца после 
одличног старта у Српској лиги 
Војводина претрпели су два 
пораза у 5. и 6. колу и тренутно 
се налазе у средини табеле, на 9. 
месту са девет освојених бодова.

Меч против Омладинца био је 
скоро идентичан ономе из 3. кола 
када је Дунав из Старих Бановаца 
сплетом срећних околности однео 
бодове са Градског стадиона. 

Омладинац из Нових Бановаца 
имао је улогу фаворита у Вршцу 
и успео је да освоји бодове 
захваљујући једном постигнутом 
поготку. Кључни тренутак 
утакмице догодио се у 71. минуту, 
када је одличан центаршут 
Мојсиловића ефектно искористио 
резервиста Бићанин и главом 
прецизно погодио сам угао. 
Само два минута касније ОФК 
Вршац је узвратио преко Балана, 
његов одличан продор фаулом 
у шеснаестерцу зауставио је 
Гајић, па је екипа тренера Ненада 
Мијаиловића имала одличну 
прилику да дође до изједначења 

из једанаестерца. Међутим, 
снажан шут Белића зауставио 
је голман Јагодић, на одбијену 
лопту кренуо је голгетер 
Вршчана, стигао до ње, и када 
се очекивао сигуран погодак, 
са леђа га је срушио Иветић. 
Сви на стадиону очекивали 
су нови једанаестерац, али се 
пиштаљка судије Чапа није 
огласила.

До краја меча Вршчани 
су имали потпуну теренску 

иницијативу, али нису успели да 
створе праву прилику. Гости су 
вребали шансу из контранапада 
Секулић је у 86. минуту могао да 
потврди тријумф Бановчана, али 
је његов шут у ситуацији један на 
један зауставио голман Вршчана 
Ђулчић.

У мечу 7. кола на Градском 
стадиону ОФК Вршац дочекује 
панчевачки Железничар. Почетак 
је у 16 часова.

Б.Ј.

ДВА ПОРАЗА ОФК ВРШЦА У 5. И 6. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ЈАГОДИЋ ОДБРАНИО ПЕНАЛ И САЧУВАО ПОБЕДУ БАНОВЧАНА
ОФК ВРШАЦ – ОМЛАДИНАЦ 0:1 (0:0)

ФУД БА Л

6. КОЛО (ВАНРЕДНО)

Кабел - ОФК Вршац  3 : 1
Цемент - Братство 1946  0 : 1
Хајдук 1912 - Раднички (СМ) 1 : 0
Бачка 1901 - Раднички (НП) 3 : 1
Црвена звезда - Динамо 1945 0 : 1
Дунав - ЧСК Пивара  2 : 1
Борац - Младост  0 : 1
Омладинац - Србобран  2 : 1
Железничар - Раднички (ЗР) 0 : 2

Светла тачка: Сава Балан

ОФК ВРШАЦ – ОМЛАДИНАЦ 
0:1 (0:0)

Вршац. Градски стадион, 
гледалаца 400, судија: Кристијан 
Чапо (Суботица) 6,5, стрелци: 
Бићанин у 71. минуту, жути 
картони: Божић (ОФК Вршац), 
Лежаић, Гајић, Живковић, 
Бићанин (Омладинац)

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић 7, Б. 
Благојевић 7, Петрић 6,5, С. 
Благојевић 7, Жерађанин 7, 
Божић 6,5, В. Благојевић 7, 
Мандић 6,5 (од 79. Ивановић -), 
Лазевски 7, Балан 7, Глувачевић 
6 (од 56. Белић 6,5)

ОМЛАДИНАЦ: Јагодић 8, 
Иветић 6, Рогановић 6,5, Гајић 7, 
Мојсиловић 7 (од 85. Пејчиновић 
-), Живковић 6,5, Секулић 7, 
Лежаић 6,5, Шашић 6,5 (од 60. 
Радовић 6,5), Спасић 7 (од 65. 
Бићанин 7), Радојчић 6,5

Кошаркаши Вршца у завршној 
су фази припрема за нову 
сезону коју ће званично почети 
у Сплиту, утакмицом првог 
кола АБА 2 лиге. Екипа тренера 
Бранка Максимовића одиграла 
је четири припремне утакмице 
остварила три победе (Пролетер 
Зрењанин, Динамо Магнитогорск, 
Тамиш) и одиграла нерешено са 
репрезентацијом Египта (73:73). 

- Мислим да смо скупили добру, 
талентовану екипу која ће да 
расте. Имамо осам нових играча, 
требаће време да научимо сви 
како се ко зове, како ко размишља, 
и у свлачионици и на терену, да се 
играчи навикну на моје захтеве, ја 
на њихове могућности. Користимо 
пријатељске утакмице да се у ходу 
се спремимо да будемо на што 
бољем нивоу до почетка АБА лиге, 
рекао је шеф струке Вршчана.

Максимовић истиче да 
је довођењем на позајмицу 
Американца Брауна из Морнара 
практично завршено селектирање 
тима и да до краја првог дела 
сезоне неће бити промена у 
ростеру.

- Ово су момци који ће следећа 
два месеца бити ту и имаће своју 
шансу да покажу таленат. Крајем 
новембра сешћу са људима из 
управе клуба и проценићу да ли је 
потребна корекција, али мислим 
да смо у селекцији погодили 
праве момке.

Екипа Вршца је током припрема 
подизала форму и показала 
победнички карактер. То је 
нарочито било видљиво у дуелу са 
руским суперлигашем Динамом, 
међутим тренер Максимовић 
је имао доста замерки упркос 
преокрету његових играча. 

- У првом полувремену мање 
смо размишљали о кошарци а 
више о чврстини дуела један на 
један. Кад смо заиграли кошарку 
то је личило већ на нешто. 
Потребна нам је концентрација, то 
су млади играчи, нормално је да 
буде осцилација.  

Меч првог кола АБА 2 лиге 
Сплит - Вршац, игра се у четвртак 
27. септембра са почетком у 
19:30 часова. У другом колу 
Вршац такође гостује, Хелиосу 
из Домжала (3. октобар) а први 
меч у Центру Миленијум у новој 
сезони изабраници тренера 
Бранка Максимовића одиграће у 
понедељак, 10. октобра, против 
Динамика.

Нову сезону у КЛС Вршчани 
почињу суботу, 6. октобра, 
гостовањем суботичком Спартаку.

Б.Ј.

ГОСТОВАЊЕМ У СПЛИТУ ВРШАЦ ЗАПОЧИЊЕ НОВУ СЕЗОНУ

БЕЗ ПОРАЗА У ПРИПРЕМНИМ МЕЧЕВИМА
КО Ш А Р К А

Спремни за старт нове сезоне: КК Вршац
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