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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”

ПАРТНЕРИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - 
РУМУНИЈА ОБЕЛЕЖИЛИ

ДАН ЕВРОПСКЕ 
САРАДЊЕ

Свечаном обележавању Дана европске 
сарадње, одржаном у Оравици (Румунија), 
20. септембра, присуствовали су партнери 
на заједничком пројекту „Побољшање 
здравствене неге у неурологији и 
психијатрији – дужи живот“ из програма 
прекограничне сарадње Румунија – 
Србија. У Оравици су били представници 
Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 
Универзитета за фармацију и медицину 
„Виктор Бабеш“ из Темишвара и Опште 
болнице „Свети Лука“ из Смедерева, на 
челу са менаџером пројекта, др Татјаном 
Воскресенски, директорком поменуте 
вршачке здравствене установе.

- Свечано обележавање Дана 
европске сарадње организовано је 
од стране заједничког секретаријата 
ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ програма 
прекограничне сарадње Румунија – 
Србија,  каже др Татјана Воскресенски. 
Том приликом, за сваки од 34 пројекта 
који се имплементирају по овом позиву, 
засађено је по дрво у парку у румунском 
граду Оравици и тиме се обележио успех 
истих појединачних пројеката у оквиру 
првог позива овог програма.

Према речима др Воскресенски, 
имплементација пројекта „Побољшање 
здравствене неге у неурологији и 
психијатрији – дужи живот“ траје 24 
месеца, а пројекат је званично почео 24. 
маја 2017. године. 

- Укупна вредност пројекта је 
1.629.075 евра, од чега Европска унија 
обезбеђује 1.384.713,75 евра, наглашава 
др Воскресенски . Циљ пројекта је 
унапређење пружених услуга у сектору 
здравства, а сваки од партнера има 
индивидуалне циљеве, активности 
и индикаторе које постиже током 
реализације. Специјална болница за 
психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ Вршац спроводи програм 
превентивне дијагностике, набављајући 
опрему као што је мобилни ултразвучни 
апарат, те и уређај за компјутеризовану 
томографију (ЦТ скенер). 

Реализација овог пројекта из 
програма прекограничне сарадње 
Србија - Румунија осавремениће 
медицинске услуге које пружа вршачка 
Специјална болница за психијатријске 
болести. То је већ потврдио нови ЦТ 
скенер који олакшава дијагностику 
тако да пацијенти не морају да иду у 
веће клиничке центре, што је велико 
олакшање за оболеле.

Ј.Е.

Велики јубилеј - сто година од припајања 
Војводине матици Краљевини Србији биће 
свечано обележен у Владичанском двору 
у Вршцу у периоду од 9 - 15.октобра 2018. 
године.  Програм обележавања биће под 
покровитељством Епископа банатског Никанора 
и Српске православне Епархије банатске.  
Припреме започете пре годину дана, у завршној 
су фази.

-За почетак јубилеја изабран је датум 9. 
октобар, јер је на тај дан  у манастиру Жичи 
1904. године миропомазан последњи српски 
краљ Петар Први Карађорђевић, владар који 
је вековну борбу српскога народа у Војводини 
спровео у дело присајединивши је 1918. 
године матици Краљевини Србији, наглашава 
Зоран Туркан, члан Организационог одбора 
обележавања јубилеја. Са друге стране стоји 
једна горка истина да је краљ Петар идеолошки 

прогнан из нашега града и да и данас нема улицу, 
а камоли спомен обележје. Јубилеји, између 
осталог, служе да се из њих извуку одређене 
историјске поуке и исправе идеолошке 
неправде над једном генерацијом која је све 
своје положила на олтар отаџбине.Треба увек 
помињати да се  у историји ратовања не памте 
толике жртве, у којој је страдало 57 одсто мушке 
популације и од тог страдања променило се и 
биће и карактер српскога народа. 

Према речима Туркана, с благословом 
Епископа банатског господина Никанора 
основан је одбор који припрема овај јубилеј, 
а то су: Протојереј – старофор Жељко Стојић, 
историчар Душан Миловановић, хералдичар 
Драгомир Ацовић и Зоран Туркан. 

-Припремљен је богат програм и велика 

изложба која припада највишој категорији 
духовне, културне и уметничке баштине нашег 
народа и укључени су многи музеји и институције 
културе Србије, објашњава Туркан. Довољно је 
само споменути да ће на изложби бити и чувена 
слика нашег Паје Јовановића „Сеоба Срба“. 
Избор тема  и предавача извршен је пажљиво 
и то су најугледнији људи из домена права, 
црквене историје, књижевности и уметности. 
Као што и ред налаже, очекујемо и представника 
краљевском дома Карађорђевића. Дакле, све 
је омивено лепотом и добротом, све ће бити 
скромно, али отмено. У све ово је уложена, пре 
свега, велика љубав појединаца  са жељом да се 
пружи нови увид  у прошлост и извуку поуке за 
будућност.

Ј.Е.

СТО ГОДИНА ОД ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ МАТИЦИ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1918 - 2018.

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ 
„ОТАЏБИНИ С ЉУБАВЉУ“  

Пре пар дана у 
Пољопривредну школу 
„Вршац“ стигла је нова 
савремена механизација са 
комплетном опремом која ће 
заменити већ одавно дотрајале 
машине у возном парку ове 
средњошколске установе. 
Реч је пнеуматској сејалици и 
приколици, са компјутерским 
вођењем, опреми вредној 
2.500.000 динара, а средства 
су обезбеђена учешћем на 
конкурсу Владе АП Војводине - 
Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду 
и шумарство.

-Задовољан сам јер смо ове 
године успели да повучемо свих 
2,5 милиона динара средстава 
и ово је добар начин и подршка 
пољопривредним школама 
да обнове своје механизације, 
каже Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе 
„Вршац“. Пољопривредне 
школе у Војводини биће 
квалитетно опремљене и 
спремне да својим ученицима 
пруже одличне услове за 
спровођење наставе, ако 
покрајинска Влада настави са 

оваквом подршком.
Према речима професора, 

задужених за рад са ученицима 
смера пољопривредни 
техничар, сви послови 
биће сада квалитетније и 
лакше одрађени са новом 
савременом опремом. Они 
су изразили наду да ће, у 

наредном периоду, бити 
замењене и остале времешне 
машине како би ученици 
стицали нова знања у бољим 
условима.

Савремена механизација 
купљена је од вршачке фирме 
„МБВ“ где кажу да је оваква 
опрема, нажалост, још увек 

реткост код нас. Пнеуматска 
сејалица са компјутерским 
вођењем за рад и праћење 
сетве олакшаће рад на школској 
економији и донети још боље 
резултате, на задовољство и 
ученика и професора.

Ј.Е.

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

КУПЉЕНА САВРЕМЕНА 
ПНЕУМАТСКА СЕЈАЛИЦА 
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Припреме за такмичење под 
називом „Бирамо најуређеније 
вршачко село“ које су у циљу 
афирмације и промоције сеоских 
средина и развоја туристичких, 
привредних и културних потенцијала, 
покренули Удружење грађана „Село 
плус“ у партнерству са Градом Вршац, 
Туристичком организацијом Вршца 
и Јавним комуналним предузећем 
„Други октобар“, увелико трају, а 
комисија ће ускоро обићи вршачка 
села и оценити уређеност јавних 
површина. 

У такмичење се укључила већина 
вршачких села, а оцењивање на 
конкурсу вршиће се у две категорије: 
села са више и села са мање од 
хиљаду мештана. Мало село Месић 
редовно се одржава, па им, како 
кажу, нарочите додатне припреме за 
конкурс ни нису потребне. 

- Уређење села код нас 

подразумева радове током целе 
године, водимо рачуна о парку, 
дечијем игралишту, простору поред 

манастира, око Дома културе. Месић 
има доста зелених површина, водимо 
рачуна о потоку Месић, чистимо га, 

косимо траву. Мештани су укључени 
у припреме, нарочито млади – каже 
Тодор Басараба, председник Савета 
месне заједнице Месић. 

Организатори такмичења су 
обезбедили вредне награде: трактор 
косилице, тримере за одржавање 
зелених површина и ново зеленило. 

- Сваки добитак за конкурсу за нас 
би био веома значајан. Наше село је 
мало, али да се не надамо награди, 
не бисмо ни конкурисали – каже 
Басараба. 

У оквиру овог такмичења бираће 
се и најуређеније сеоско двориште, 
а и за ову категорију такмичења 
расте број заинтересованих. За 
власнике кућа који желе да пријаве 
своја дворишта све информације су 
доступне у месним заједницама или 
на сајту www.seloplus.org. 

Т.С. 

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

У заједничкој акцији, Град Вршац 
и Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ наставили су са  уклањањем 
дивљих депонија које се налазе на 
рубовима и по ободима вршачких 
села. 

У току претходне недеље очишћене 
су три дивље депоније.  У Ритишеву 
је санирана дивља депонија која се 
налазила на земљишту намењеном 
за пашњак. Акција је била прави 
корак, јер се са депоније ширио 
непријатан мирис због којег су се 
мештани често жалили, а количине 
отпада биле су толико велике да су 
спречавале земљораднике да прођу 
механизацијом до својих њива. 

У Јабланци су уклоњене две 
дивље депоније од којих је једна, 
такође, била на пашњаку, а друга 
скоро у самом центру села на веома 
неприступачном терену. Међутим, 
захваљујући великој упорности 
запослених у Јавном комуналном 
предузећу „Други октобар“, њиховој 

професионалности и вештини 
управљања радним машинама, сав 
отпад са ове депоније је уклоњен. 
Сав прикупљени отпад пребачен је на 
градску депонију. 

У циљу заштите животне средине и 
лепших и уређенијих села, Град Вршац  
и ЈКП „Други октобар“ још једном 
апелују на све становнике сеоских 
насеља да правилно уклањају отпад 
како се не би поново стварале дивље 
депоније, јер се за њихово отклањање 
издвајају поприлична средства 
из градског буџета. Они поручују 
мештанима насељених места да 
кабасти комунални отпад одвозе на 
градску депонију, а свој кућни отпад 
прикупе и отпреме га у терминима 
предвиђеним за одвожење на градску 
депонију. 

-То је  једини начин да у будућности 
спречимо поновно настајање дивљих 
депонија и сачувамо животну средину, 
поручују надлежни у градској власти.

Ј.Е.

НАСТАВЉЕНА ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА ГРАДА ВРШЦА И ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ОЧИШЋЕНЕ ТРИ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ
-Прошле недеље саниране дивље депоније у Ритишеву и Јабланци - Две депоније никле на земљишту намењеном за пашњак - Апел мештанима да правилно 

отклањају своје  смеће -

Акција “Бирајмо најуређеније вршачко 
село 2018” полако добија епилог. Наиме, 
ових дана Комисија креће у обилазак села, 
разгледање и бодовање да би касније 
начинила листу најлепших вршачких села, 
на основу усвојеног правилника. У Комисији 
су представници организатора Удружења 
грађана „Село плус“, заједно са партнерима 
акције- Градом Вршцем, овдашњом 
Туристичком организацијом и Јавним 
комуналним предузећем „Други октобар“. 
У Комисији је и представник Удружења 
квадриплегичара и параплегичара 
„Параквад ВШ“, које је, такође, укључено 
у акцију. Представник „Параквада ВШ“ 
обратиће пажњу на то колико су сеоске 
средине прилагођене боравку и животу 
особа са посебним потребама. До сада је 
пријављено петнаестак села за учешће у 
акцији.

Према речима Славише Максимовића, 
члана Градског већа за рурални развој, 
након потписивања документа о сарадњи, 
организатори су усвојили и Правилник на 

основу којег ће бити реализована акција 
“Бирајмо најуређеније вршачко село 2018”.

- Комисија ће оцењивати 
уређеност јавних површина, простора 
око школа, вртића, цркви и гробља, али и 
активности сеоске месне заједнице (број 
невладиних организација, укљученост жена 
у јавни живот села), број организованих 
манифестација, као и пословни амбијент 
села - број пољопривредних газдинстава, 
привредних субјеката, број туристичких 
објеката и газдинстава који се баве сеоским 
туризмом, објашњава Максимовић. Циљ 
акције је афирмација и промоција сеоских 
средина у сврху њиховог одрживог развоја 
кроз развој туристичких, привредних, 
културних, образовних, социјалних, 
еколошких и комуналних потенцијала. 
Пројекат  промовише потенцијале и 
квалитет живота на селу како би млади 
остали да живе у својим родним селима, да 
ту пронађу посао, формирају породице.

Подсећамо да су учесници акције- 
насељена места подељена у две категорије, 

зависно од величине села и броја 
становника. Прву категорију чине села 
од 1.000 и више становника, а то су: Уљма, 
Влајковац, Избиште, Павлиш, Гудурица 
и Велико Средиште. У другој категорији 
налазе се села која имају до 1.000 мештана: 
Ритишево, Шушара, Загајица, Месић, 
Јабланка, Сочица, Куштиљ, Парта, Орешац, 
Ватин, Мали Жам, Мало Средиште, 
Војводинци, Стража, Потпорањ и Марковац.

Организатори су припремили награде 
за најлепша села. За насељена места прве 
категорије награде су: трактор косилица 
10 kw, тример за одржавање зелених 
површина и зеленило у вредности 50.000 
динара.Када је реч о насељеним местима 
друге категорије, најуређенијем селу 
припашће трактор косилица до 5 kw, 
тример за одржавање зелених површина 
и зеленило, али у вредности од 30.000 
динара. 

 У оквиру ове акције бираће се и 
најлепше уређено сеоско двориште. На 
сајту Села плус налазе се фотографије 

дворишта пријављених за учешће у акцији.
Сви заинтересовани могу да наставе да 
гласају путем поменутог сајта за своје 
фаворите.  Иначе, организатори поручују да 
ће и власници најлепшег сеоска дворишта 
бити награђени.

Ј.Е.

АКЦИЈА „БИРАЈМО НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ВРШАЧКО СЕЛО“ ДОБИЈА ЕПИЛОГ

КОМИСИЈА КРЕЋЕ У ОБИЛАЗАК И БОДОВАЊЕ

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ СЕЛА 

И МЕСИЋ ПРИЖЕЉКУЈЕ НАГРАДУ 



ПЕТАК • 28.  септембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА4



ПЕТАК • 28.  септембар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 55

1. Право пријављивања кандидата на 
добровољно служење војног рока са оружјем и 
кандидата за слушаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са 
оружјем у Војсци Србије могу се пријавити 
кандидати мушког и женског пола који у 2018. 
години навршавају од 19 до 30 година живота. 

Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора 

или безусловно на казну затвора због кривичног 
дела (док казну не издржи или не буде пуштен на 
условни отпуст);

-  да се не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности;

- да је здравствено способан за војну службу;
-  да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији 

Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за 
резервне официре мора испуњавати и следеће 
услове:

- да има завршене основне академске студије 
односно основне струковне студије од значаја за 
Војску Србије;

- да испуњава услове прописане за регруте који 
се упућују у посебне јединице Војске Србије и

- да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација 
за пријаву кандидата за добровољно служење 

војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце 
курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства 
одбране за локалну самоуправу, према месту 
пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству 
пријаву може поднети надлежном дипломатско-
конзуларном представништву Републике Србије у 
иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру 
Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно 
служење војног рока са оружјем, дужан је да 
испуни образац пријаве и приложи: 

-  фотокопију дипломе о завршеној школи 
(оригинал документа на увид) и  биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне 
официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:

уговор са Министарством одбране о 
стипендирању, ако је био војни стипендиста и

 писану сагласност за безбедносну проверу за 
упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење 
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце 
курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше 
регионални центри Министарства одбране, на 
основу предлога центара Министарства одбране за 
локалну самоуправу, након обављених лекарских 
и других прегледа и психолошких испитивања 

кандидата у овлашћеним војноздравственим 
установама. 

Избор потребног броја кандидата са утврђене 
коначне ранг-листе врше комисије регионалних 
центара Министарства одбране, у складу са 
Планом упута кандидата на добровољно служење 
војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом 
пријема слушаоца курса за резервне официре за 
одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора 

Изабрани кандидати потписују уговор са 
Министарством одбране, којим се уређују 
међусобна права и обавезе, који обавезно садржи 
почетак и завршетак добровољног служења војног 
рока, услове живота и рада, новчана примања, 
услове прекида добровољног служења војног 
рока и накнаду трошкова у случају неоправданог 
прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити 
у центру Министарства одбране за локалну 
самоуправу у месту пребивалишта, надлежном 
дипломатско-конзуларном представништву 
Републике Србије у иностранству и на сајту 
Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за 
добровољно служење војног рока са оружјем и 
кандидата за слушаоце курса за резервне официре 
Војске Србије у 2018. години је стално отворен, а 
рангирање кандидата ће се вршити периодично,у 
складу са упутним роковима.

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној 
и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока 
(„Службени гласник РС“, број 7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем 

и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

-  хемијски-технолошки техничар 
-  хемијски-лаборант
-  медицинска сестра-техничар 
-  фармацеутски техничар
-  конфекцијски техничар
-  техничар за заштиту животне средине
-  техничар за индустријску фармацеутску
   технологију
- физиотерапеутски техничар
- педијатријска сестра техничар
- лабораторијски техничар
- медицинска сестра-васпитач
-гинеколошко-акушерска сестреа
- здравствени неговатељ

Услови за учешће на конкурсу:
-Кандидат не може бити млађи од 17 година
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе:
-сведочанства предходно завршених разреда,
-диплому о завршебој школи  
-извод из матичне књиге рођаних.

Пријаве донети лично или слати на адресу: Хемијско-
медицинска школа, 26300 Вршац, Стеријина 113.  

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у листу 
„Вршачка кула“

Хемијско- медицинска школа из Вршца објављује

К О Н К У Р С
За упис самофинансирајућих ученика 

(преквалификација и доквалификација) школске 
2018/2019, за следеће образовне профиле:

Центар Министарства одбране Панчево, обавештаа 
заинтресована лица мушког и женског пола, да је и даље 
у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно 
служење војног рока са оружјем и курс резервних 
официра Војске Србије.

Право пријављивања имају држављани Републике 
Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове 
конкурса ( прилогу). Више информација могу добити на 
интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.
rs, или Центру Министарства Одбране Панчево, адреса 
Милоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети и 
пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и 
обавезе обе стране, кандидати одлазе у један од три 
центара за обуку Војске Србије- Сомбор, Ваљево или 
Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, 
прописује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова 
за  заснивање радног односа у јединицама Војске Србије 
у статусу професионалног војника.

 Центар Министарства одбране Панчево

ДОбРОВОљНО СЛУжење ВОЈНОГ РОКА СА ОРУжЈеМ И КУРС ЗА 
РеЗеРВНе ОфИЦИРе ВОЈСКе СРбИЈе

ОбАВештење 
ЗА ЈАВНОСт
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У каквом сећању носиш успомене из 
свог детињства?

-Одрасла сам са оцем Драгишом и мајком 
Славицом. Мајка ми је жива, отац је, нажалост, 
умро у јануару. Он ме је највише подржавао 
око музике. Желео је да на неки начин успем 
у томе, био ми је подршка да остварим своје 
снове. Имам и брата Александра, али он је ван 
ове моје музичке приче.

Од када је та љубав према музици?
-Одувек ме је интересовала музика. 

Желела сам да постанем продуцент. Хтела 
сам да упишем Факултет драмских уметности, 
да будем музички адаптер за позоришне 
представе. Међутим, то је посао од кога се 
не може живети, који се у овој држави не 
плаћа. Онда сам, стицајем околности уписала 
Учитељски факултет, јер ми је то било исто као 
Правни. Ни један ни други факултет ми нису 
значили ништа, пошто нисам могла ту музичку 
продукцију. Желела сам увек да будем бихајнд 
- иза сцене. Као продуцент, ти си увек иза 
сцене. Када је требало да радим неки испит 
из музичког на Факултету, професор Лелеа ми 
је рекао да идем код професора Бенгина да 
ми држи часове клавира. Он ме је послао код 
Благоја Стајића Цолета који, како ми је рекао, 
одлична зна све хармоније, акорде и може да 
ми помогне. И тамо сам се сусрела са бубњем 
који је свирао Жељко Петровић. Села сам за 
бубањ и прво што сам затражила било је да 
ми Цоле свира марш од Пинк Флојда, Another 
brick in the wall, Како деца марширају, и ја сам 
кренула да свирам. 

Какав је био тај први осећај свирати 
бубњеве?

-Одувек сам волела ритам. Свирала сам пре 
тога конге. Лупала сам где год сам могла, по 
столовима док сам седела! Ишла сам на свирке 
Мише Катића, било је тада по граду бубњара. 
Имала сам жељу да седнем за бубњеве да 
пробам, али увек су ми говорили:“Не можеш 
ти, као жена, да свираш бубњеве!“ Тако да је 
Цоле био једини човек који није тако мислио, 
који је био отворен и дао ми је могућност да 
седнем и опробам се као бубњар.

Када је уследио први јавни наступ?
-Прву свирку имала сам после месец дана 

од тренутка када сам села за бубањ. Свирала 
сам са Мишом Мичићем - Мангупом, басистом, 
са Василом Миловићем Валетом, такође, са 
Цолетом. Међутим, Цолетов покојни брат 
Петар Стајић није подржавао то што ја свирам 
бубањ, јер они су имали бенд „Неутрон“ и није 
било логично да Цоле ради упоредо и да се 
одваја, да свира са неким другим. Међутим, 
Цоле је остао на тој мојој страни. Тако сам, 
уствари, почела. 

Била сам узбуђена на јавним  наступима. 
Увек сам сматрала да кад неко свира, а ја 
седим у публици, да ти музичари доживљавају 

неку врсту катарзе, ослобођења од ове наше 
свакодневице и свега негативног што носи. 
Желела сам да и ја будем на сцени да доживим 
ту неку врсту ослобођења. Међутим, кад сам 
дошла на сцену, схватила сам да то баш није 
тако, да има много ствари из самог окружења 

које ти отежавају, на пример газда локала 
условљава репертоар, он те плаћа. Тако да 
ти ниси толико слободан, дешава се чак и 
да добијаш неке папириће у сред свирке 
са порукама:“`Ајд сад мало брже“. Кад боље 
размислим све говори у прилог томе да се 

осећаш као нека 
музичка курва! И 
сама сам се слично 
осећала после пар 
месеци свирке. 
Најлепше је било 
првих месец дана 
када сам свирала 
за џабе, а после је 
полако, али сигурно, 
почео да се јавља тај 
осећај најстаријег 
заната, наравно  у 
музичком смислу.

У којим си 
б е н д о в и м а 
свирала?

-Прво смо се звали 
„Ехо“, па онда „Парадокс“ и затим „Унутрашњи 
портрет“. Са нама су свирали Ивица Костић, 
Бошко Станојевић једно време у Крагујевцу. 
Тад сам имала прилику да упознам Слободана 
Стојановића Кепу из „Смака“, радили смо са 
њим, он нам је гостовао. Била сам на пробама 
„Смака“, била је то 2010 - 2011. године. Сећам се 
и 2005. године, када сам ја почела да свирам, 
овде је „Бијело дугме“ имало пробе код Моме 
у студију у Позоришту, јер је Горан Бреговић 
имао концерт у вршачком Миленијуму. Онда 
сам упознала Драгана Јанкелића Ђиђија, па 
сам отишла код Бреговића. Била сам тамо у 

кући седам дана тако да сам имала прилику да 
присуствујем њиховим пробама. И то је један 
леп део моје музичке каријере. 

Какав су став према Вашој свирци 
имали ти већ афирмисани музичари са 
којима сте се упознали?

-Били су врло изненађени, на неки начин 
шокирани, јер стил мог ударања доста 
подсећа на мушкарца, имам тај драјв, ту јачину. 
Рекли су ми да свирам мушки. Углавном, жене 
када свирају, ако нису завршиле џез академију 
и да су професионални бубњари, а то су 
обично црнкиње, оне свирају панк. Панк је 
најједноставнија врста музике. Значи те неке 
девојке по Београду свирају те једноставне 
ритмове, а ја сам тај прогресив, прогресивна 
врста музике, и рока, и џез рока.

Да ли је постојала могућност да ти 
поменути познати музичари, са којима сте 
се дружили, отворе врата домаће музичке 
сцене?

-Они су препознали мој потенцијал и 
желели су да помогну, међутим, музика 
коју свирам је превазиђена, то је музика 
седамдесетих година. Нема данас посла са 
тим, и они одлазе у пензију, окупљају се само 
када их неко организује. 

Речено ми је да се данас успех плаћа. За 

продор на естраду постоје два пута: или да 
дебело платиш или да се одлучиш за онај други 
пут који води преко кревета! Нисам желела да 
кренем ниједним од тих путева! Једноставно 
однесеш своје нумере неком продуценту и он 
ти призна квалитет, али те услови да то кошта 
толико и толико. Пар хиљада евра треба 
само да уђеш у студио да снимиш, онда опет 
платиш да те негде промовише и све тако док 
не постанеш неко. Можеш да немаш везе са 
музиком, али ако имаш новац, нема проблема, 
врата су ти отворена.

Да ли Вам је неко помогао да савладате 

ИНТЕРВЈУ

СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ, БУБЊАРКА И ГЛАВНИ ВОКАЛ БЕНДА „УНУТРАШЊИ ПОРТРЕТ“:

ЈЕДИНИ ДОКАЗ КОЈИ МИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
ЗА ПОСТОЈАЊЕ БОГА, ТО ЈЕ МУЗИКА

Снежана Милановић је међу ретким женама бубњарима, 
а прави је раритет - феномен не само код нас, већ и у 
свету, јер уз свирку на бубњевима, пева.  Главни је вокал 

бенда „Унутрашњи портрет“ и држи комплетан репертоар 
на свиркама које трају по два сата, некад и дуже. Ово њено 
музичко ангажовање веома је захтевно и изузетно физички 
напорно. Потребни су изузетан таленат и концентрација да 
истовремено руке и ноге, свака од њих врши различите покрете 
и уз то још и певати, пратити текст и прави тоналитет. 
Снежанином дару дивили су се не само људи у публици, већ и 
афирмисани уметници, дајући јој комплименте да свира мушки. 
Публика је воли, цени и диви се њеној енергији и таленту.

Бубањ, као бубањ 
ритмова свих и онај 

дубоки ритам у нама 
који бубња непрестаним 
ритмом и зове се, срце. 
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све тајне бубњева?
-Не. Нико. Самоука сам, никад ми нико није 

помагао. Једино је Кепа сео за бубањ када 
сам га замолила да ми покаже неке латино 
ритмове, које ја никад нисам свирала, а он 
је у томе професионалац. Тражила сам да ми 
објасни раздвајање руку и ногу, звончиће... . 
Било је то када сам га упознала, 2010. Одржао 
ми је два часа. Али, нисам никад усавршила тај 
латино.

Жене бубњари су реткост. Како публика 
реагује када седнете за бубањ и засвирате?

-Шокирани су мало, морам да признам. 
Нико се нешто посебно не весели, али сви су 
тако у једном ставу и посматрају, зачуђени су. 

Уз бубњеве, почели сте и да певате. 
Када?

-Почела сам да певам тако што сам 
схватила да сви ти певачи, који су певали у 

бенду, нису то довољно добро радили, да су 
били и у фалшу и да никад нисмо могли да се 
нађемо, јер нису имали довољно времена да 
се ускладе. Једног тренутка рекла сам себи:“ 
Добро, Снежана, хајде пробај сад ти да певаш, 
пошто нема решења око тих певача!“ Тако је и 
почело. Прве две песме биле су „I put spell on 
you“ (Замађијао сам те) од Криденса и „Wholla 
lotta love“ британске рок групе Лед Цепелин. 
Са њима сам прво гостовала, а после сам 
преузела комплетан репертоар. Чини ми се да 

је моје певање наишло на леп пријем публике, 
били су још зачуђенији. 

И сама свирка бубњева је напорна, а 
када уз то иде још и певање, без сумње је 
потребна велика издржљивост. Како то 
постижете?

-Ваљда се то добија рођењем, таленат 
раздвајања свих тих радњи у мозгу. Треба 
раздвојити сва четири екстремитета, руке 
раде једно, ноге друго, и уз то гледаш у текст 
и певаш. Тешко је то, напорно је и физички, 
због тог хард рока, џез рока, прогресива 
који свирам. Ја сам, углавном, певала мушке 
вокале! То ми је лежало. 

Треба за све то и снага и кондиција. Ваљда 
ми је то остало из детињства када сам се 
бавила спортом. Била сам првак државе у 
џудоу и теквондоу када сам имала 12 година. 
Тренирала сам од своје седме - осме до 

петнаесте године. Можда ми је та жилавост 
остала за бубањ. Била сам добра и у трчању. 

Постоје ли код нас такве жене 
музичари?

-Ја не знам.  Вероватно да има по Београду 
тих женских бендова, када се девојчице 
окупе, направе бенд и то је, углавном, тај панк. 
Ту су бубњари жене, али да неко баш пева 
комплетан репертоар по два сата на наступу, 
то не знам да ли у свету постоји. И Лени 

Кравиц и Принц су имали бубњарке жене, 
али оне нису певале. Од познатих светских 
бубњара Фил Колинс и онај из „Eagles“ који 
пева „Хотел Калифорнију“, певао је неколико 
ствари на наступу, никад цео репертоар. Кажу 
да сам ја, изгледа, неки феномен.

Шта тренутно радиш? Где свираш?
-Тренутно радимо Дејвид Боуви трибјут, 

добро прихваћен од стране публике. Почели 
смо да радимо и још два мања трибјута за 
Дип Парпл и Лед Цепелин. Значи, радимо 
само по једног извођача. Свирамо у Београду, 
Крагујевцу, Краљеву, са „Унутрашњим 
портретом“, а имамо и наше ауторске ствари. 
Снимили смо три албума, три сингла, не знам 
већ како то да кажем. Два су снимљена у 
Студију код Ивана Илића у Вршцу, а један у 
Београду код Предрага Милановића. Он није 
завршио тај микс, али је радио неке демо 
снимке и то су све наше ауторске ствари, има 
их око десетак, дванаест. 

Ко ради те ауторске композиције?

-Благоје Стајић Цоле је композитор, 
гитара Вале,  Бранислав Бане Влаисављевић, 
Буцин син, је свирао бас, Иван Илић је 
свирао клавијатуре на последњем синглу 
„Шта је живот (конверзација)“- „What is life 
(conversations)“. To je сингл,  наш ауторски 
пројекат, концептуална врста музике, као да 
је рађена за неки филм - инструментал где 
смо убацивали наше и гласове других људи, 
као приче из живота. То је први део песме, а 
други чини Библијска прича о пророку Исаји 
који говори како смо сви ми људи трава. Трава 
расте и суши се, а Божја реч остаје довека. Ту 
се на крају чује и глас мог оца који је умро 
пре годину дана, па смо ми то убацили. Ово је 
прогресивна врста музике, а тај наш ауторски 
пројекат је доста добро прихваћен код 

публике. 
Ко је све члан бенда „Унутрашњи 

портрет“ данас?
-Кад свирамо ауторски део, ту смо Благоје 

Стајић Цоле, Александар Маричић - бас и 
ја. Када радимо трибјуте, обичне свирке и 
тезге, уместо Маричића је Вале, а за триб Дип 
Парпла ту је и Ненад Шојић Шоја који свира 
клавијатуре, а наше гошће су тада Даниела 
Стојанов и Јелена Цветковић, вокали. 

После „Смака“ и мог искуства са Кепом, 
била сам код Фирчија у студију. Иван Феце 
Фирчи, бубњар легендарне групе „ЕКВ“, иначе 
бивши муж Марине Перазић. У Фирчијевом 
студију „Think Tank“  у Новом Саду, глумац 
Срђан Тодоровић и Урош Ђурић радили 
су као диџејеви, а ја сам свирала бубњеве 
уз ту музику коју су они пуштали. Било је 
занимљиво и лепо. 

Иначе, учествовали смо на свиркама 
поводом 50 и 55 година рока у Вршцу, радили 
смо и као нуклеус бенд, пратили смо музичаре 
који дођу са стране, а немају своју пратњу. 

Може ли данас да се живи од музике?
-Не може. Уметност се не цени. Нема је. 

Она не постоји. Све је површно. Претвара 
се у игру са новцем, као у неку прељубу. Од 
музике и задовољства не може се живети. 
Слушајући код куће последњи албум Дејвида 
Бовија, тотално уђем у манир те свирке, а онда 

одем на неку свирку и ја то, што сам слушала 
код куће, не могу да свирам, забрањено је. 
Тако лажеш себе самог, свираш нешто што 
уметнички није вредно, а код куће слушаш 
праву уметност и то се коси, и то је живот! 

Да ли сте остварили део својих снова? 
Која је ваша жеља?

-Моја жеља је да осетим да уметност 
добија неки смисао! Да оно што сањаш, добије 
смисао у стварности, да публици можеш да 

пренесеш своје емоције потпуно и природно. 
А, не да свираш по некој шеми, по потреби 
коју намећу неки други, најчешће газде 
локала где свирамо. 

-Можда у неком тренутку тај сан може и да 
се оствари. Деси се да чак и на некој свирци да 
се ти лично осећаш као да то достижеш. Али, 
да то буде сваки пут, да буде свакодневица, то 
не може, није остварљиво!

Шта осећате у тим тренуцима када, као 
прави уметник, износите своје емоције, 
део себе?

-Осећам да откривам нешто што је 
онострано, што није део овог света. Као да 
губиш себе, да више не постојиш. Постоји 
само та уметност, а ти си само делић који се 
утапа у њен мозаик! Твој его нестаје, небитан 
је, остаје само емоција коју живиш, као кад се 
љубиш са неким, више не размишљаш о себи, 
опушташ се, ослобађаш!

Јованка Ерски

Једини доказ који 
ми је потребан за 

постојање Бога, то је 
музика. Она је као сан 
који не могу да чујем.
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Најбољи ученици 

Пољопривредне школе „Вршац“ 
боравили у Немачкој, на 
студијском путовању, заједно 
са ђацима из 14 војвођанских 
средњих школа исте струке. 
Раде Ђукић и Алекса Јовановић, 
ученици четврте године смера 
пољопривредни техничар 
вршачке Пољопривредне школе 
провели су једну септембарску 
недељу у Немачкој, заједно 
са својом професорком Аном 
Месарош.

 Путовање је резултат сарадње 
Аутономне Покрајине Војводине 
и немачке Покрајине Баден-
Винтерберг. Организатор је 
Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, у сарадњи са Владом 
Округа Штутгарт. Ученици 
војвођанских пољопривредних 
школа и њихови професори 
боравили су на овом студијско 
путовању од 15.до 22.септембра.

Током посете Немачкој, 
ученици су обишли 
Пољопривредни школски центар 

у Купферцелу. У непосредној 
комуникацији са немачким 

вршњацима, сазнали су како 
функционише образовни систем 
у Немачкој, посебно када је 
реч о средњим школама које 
припремају квалификовани 
кадар за аграр. Немачки 
професори и средњошколци 
упознали су их са значајем 
дуалног образовања. 

Веома занимљив део 
студијског путовања за учеснике 
био је и  обилазак Компаније 
„Џон Дир“ у Манхајму,једне од 
водећих светски произвођача 
најсавременијих машина за 
пољопривреду. Током боравка 
посетили су и више производних 
капацитета из домена 
повртарства, виноградарства, 
воћарства и сточарства. 

Војвођанска делегација 
била је примљена на високом 

нивоу. Посебна част  је указана 
и наставницима и ученицима 
посетом и малим пријемом у 
Парламенту Покрајине Баден 
Виртемберг у Штутгарту, а богат 
програм студијског путовања 
садржаао је и туристичке посете 
као нпр. манастиру Шентал, 
затим вековима очуваном и 
рестаурираном историјском 
центру градића Јагстхаузен.

Тридесетак ученика и 
наставника војвођанских 
пољопривредних школа, који су 
боравили у немачком градићу 
Купферзел, стотину километара 
удаљеном од Штутгарта, 
представљају четвру генерацију 
у низу. А, све је почело тако 
што је група немачких грађана, 
од којих су неки пореклом из 
Војводине,  одлучила да помогне 
посете ученика пољопривредних 
школа из наше српске Покрајине 
немачкој Покрајини Баден-
Виртемберг.

Ј.Е. 

НАЈБОЉИ ЂАЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“ БОРАВИЛИ У НЕМАЧКОЈ

НАГРАДНО СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ

Међу учесницама међународног 
Мајкрософтовог кампа вештачке 
интелигенције, одржаног у Атини, од 27. 
до 30. августа, било је и пет средњошколки 
икоје су представљале Србију. То су ученице 
Школског центра „Никола Тесла“ Маријана 
Мунћан (II2) и Марија Магдалена Јованов 
(II2), заједно са менторком, професорком 
Светланом Радловачки, затим Атина 
Качар, Кристина Мутавџић (IX Београдска 
гимназија) и Јована Јанковић (Савремена 
гимназија, Београд). Оне су, као и осталих 
160 ученица из Централне и Источне 
Европе, изабране на основу конкурса 
објављеног на социјалним мрежама.

Мајкрософтов камп вештачке 
интелигенције одржан је под називом  
“Alice envisions the future – How Artificial 
Intelligence can impact the way we see the 
world”.

-Камп је организован са циљем да 
се девојчицама, старости између 15 и 
17 година, представи свет вештачке 
интелигенције и покаже им се на који начин 
савремене технологије могу променити 
свет, објашњава професорка Радловачки и 
додаје да јој је било велико задовољство и 
част да буде део кампа, заједно са својим 
ђацима, као и наставницом Катарином 
Алексић из Београда и Јеленом Ружичић, 
представницом компаније Microsoft 
Србија. Четвородневни камп је, за све 
нас, представља непоновљиво искуство. 
Чињеница је да највећи део запослених у 

области ИТ-а у данашње време чине особе 
мушког пола. Један од циљева кампа био је 
и да охрабри девојчице да се баве науком, 
примењују савремене технологије, да им 
покаже да су области информационих 
технологија и STEM-а отворене за све оне 
који у њих желе да кроче. О својим личним 

искуствима причале су сада успешне жене 
запослене у ИТ индустрији (Kristin Tolie, 
Didem Un Ates…), чије животне приче 

нису биле од почетка једноставне ни лаке. 
Судећи по питањима која су девојчице 
постављале после сесија, говорнице су 
на њих оставиле снажан и, сигурна сам, 
изузетно подстицајан и позитиван утисак.

Посебно занимљиве биле су радионице 
на којима се радило тимски, склапало, 

програмирало, а најлепше је било 
задовољство када се на крају утврди да је 
труд био успешан.

-Током прва три дана склапале смо 
и програмирале LEGO Mindstorms 
роботе, правиле своје прве пројекте са 
micro:bit контролерима, упознавале се са 
могућностима Minecraft EDU верзије, новог 
Paint 3D, Photos app-a, каже професорка 
Радловачки. Вечерњи часови трећег дана 
били су резервисани за израду вештачке 
шаке применом картонског шаблона 
и Arduino платформе. И све то у сјајној 
атмосфери, дружењу, размени искустава. 
Последњи дан осмишљен је као HACK 
DAY. За ову активност “преселиле” смо се 
на Глифаду. Подељене у групе, решавале 
смо задатак за задатком. Теме су биле 
различите, свака подједнако интересантна.  
Примењивале смо Microsoft Teams за 
сарадњу и упознале се са његовим 
могућностима, правиле ChatBot-а, упознале 
се са принципима Machine Learning-a, 
Data Science-a, користиле апликацију за 
препознавање ликова, научиле много тога 
о принципима функционисања IoT-а…

Маријана Мунћан, Марија Магдалена 
Јованов и професорка Светлана Радловачки 
памтиће камп као занимљиво и лепо 
искуство које ће им бити подстицај за даљи 
заједнички рад и усавршавање, за стицање 
нових знања. Учеснице кампа добиле су и 
званичну титулу. У своје школе су се вратиле 
као припаднице прве генерације Microsoft 
A.I. амбасадора.

Ј.Е.

УЧЕНИЦЕ ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У КАМПУ МАЈКРОСОФТА У АТИНИ

КАКО САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МОГУ ПРОМЕНИТИ СВЕТ

Ученици Школског центра “Никола Тесла” 
присуствовали су скупу - првом VR showcase, одржаном 
у препуном Стартит центру у Вршцу, у петак, 21. 
септембра. Тема скупа била је промоција VR производа 
и прве домаће VR игрице Clash Of Chefs коју развија 
локални indie game development studio Flat Hill 
Games. Адриан Ђура, оснивач Flat Hill Games студија, 
презентовао је активности и будуће планове своје 
компаније.

-Овај догађај привукао је пажњу већег броја ученика 
Школског центра “Никола Тесла” који похађају наставу 
на смеровима елекротехничар информационих 
технологија и електротехничар рачунара, наглашава 
професор Велимир Радловачки. У ишчекивању 
„WWVRŠAC 2018“ конференције, овакви догађаји 
свакако позитивно мотивишу будуће чланове наше 
заједнице да истрају у жељи за знањем и вештинама у 
области информационих технологија.

Према речима професора Радловачког, после 
кратке презентације, сви посетиоци имали су прилику 
да упознају са VR технологијом и опробају у окршају 
шефова у single и multiplayer варијанти.

Ученици Школског центра “Никола Тесла” били 
су задовољни посетом вршачком Стартит центру и 
приказаном презентацијом.

Ј.Е.

„ТЕСЛИНИ“ ЂАЦИ У ПОСЕТИ СТАРТИТ ЦЕНТРУ

ПРОМОЦИЈА ПРВЕ ДОМАЋЕ ВР ИГРИЦЕ
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Манифестација „Пут духовности“ 
одржана је и овог септембра, 
седми пут, у манастиру Раковица, 
а последњег дана одржан је 
Сабор духовне поезије који је 
организовало Књижевно друштво 
Раковица. Манифестација је започела 
литургијом у манастиру Раковица, 
поменом патријарсима Павлу и 
Димитрију. Потом је у Центру за 
културу и образовање Раковица био 
организован програм проглашења 
победника и доделе награда, у ком 
је и ове године учествовала вршачка 
песникиња Нађа Бранков. 

- У Раковици, све садашње језичке 
залуте и странпутице, песници 
поправљају, преводећи их на 
исконски јединоправи, језик Песме. У  
Раковици, данас, дух царује, војује и 
побеђује! У њој се, сабрани из разних 
земаља, препознајемо, витешки 
наоружани својим језиком и писмом, 
Господу славословимо – рекла је 
Нађа Бранков, чија се песма и ове 
године нашла у „Венцу изабраних“. 

- Овога пута, стиходарје сам 
принела помазанику Господњем, 

светом цару Николају Романову. Оно 
је скроман принос стогодишњици 
од пострадања руске царске 

породице. Стиховима сам уградила 
свој камен захвалности цару, добром 
пастиру, јагњету незлобивим, 

скоропомоћнику српском. Његов 
удес наликује на пострадање 
библијског праведног Јова, јер и 
он без свега остаде, али Господа не 
продаде. У Сибир је кренуо само 
са иконом, да међу размеђи, пут 
пропути, пролазно, за вечно,  да! А 
даровање је израз онога што смо, 
по златоустом владики Николају. 
У временима смутним, 100 година 
након светог цара Николаја, нашег 
спаситеља у Великом рату, запитајмо 
се шта смо ми, данас, спремни да 
изгубимо – дамо? Јесмо ли , попут 
њега, у стању да се жртвујемо за 
своје ближње, да не зна левица шта, 
потребитима, дарује наша десница, 
да не питамо шта неко може да учини 
за нас, већ шта морамо ми за њега, да 
се одрекнемо наших малих царстава 
и помогнемо ближњем, у черги од 
иловаче – додала је песникиња. 

КУЛТУРА
Садржај Вршачког триптихона је као излет 

у недавну а невероватно далеку прошлост. 
Технолошки, социолошки и као вид људске 
среће превазиђен, али не и мање вредан, кад 
гледамо Вршачки триптих питамо се шта смо 
добили а шта изгубили као срећни добитници 
привилегије да живимо данас.

Вршац је један од ретких градова са лошом 
навиком да се не бави аутомитологизацијом. 
Кога брига за легенде о Вршцу, великане, мале 
велике људе који још живе међу нама као 
стидљиве сенке чак презрени јер су неуспешни 
у капиталним отимачинама, док су они само 
одбијали да одрасту. 

Кад би нас оставили на 
миру открили би у старости 
чар поново поклоњеног 
детинства. Овако у свету 
који слави здравље, лепоту, 
старији пролазе као 
прокажени зомбији, људски 
вишак који ружи лепо лице 
стварности. Вршац у Пајино 
време и доскора имао је, 
кафане -  баште а данас 
кафиће – пећине. Тада су 
у кафанама били они који 
зарађају а данас они који 
немају посла.

Вршачки триптихон 
је универзална мистика, 
слика рада по мери човека. Све на тој слици 
производило се, правило, неговало у Вршцу. То 
је скоро утопијска слика  самодововољности и 
једне микро заједнице која постаје космос за 
себе.

Живимо у времену кад се осуђује неуспех у 
животу као шанса да се што више отме од других 
и да се гомила и да се оствари моћ над људима. 
Као обруч уместо круне на глави стежемо сами 
себе више него што нас стежу други.

На триптихону су мали велики људи који се 
баве пословима за које данас тешко да би нашли 
раднике. Нико неће да ради, сви би да организују 
туђи рад наплаћајући своју памет. Рада је све 
мање, а памети која не треба никоме све више 
Да се неби осећали промашени измишљју се 
послови, социјалне компензације, невладине 

организације, волонтирања, све оно што су 
некада радиле некадашње радиомилеве или 
локални сплеткароши, а данас информатичка 
технологија на оном отвореној лице књизи 
илити фејсу прети да постане општа способност 
телепатије, транспарентности сваке мисли, 
догађаја, покрета, намере. Орвел је погрешио 
са великим братом. Он не мора да нас плаши 
надгледањем јер се ми сами разголићујемо а 
да то никоме не треба. Триптихон је био лимит 
информтивне технологије Пајиног доба. 

У то доба било је црно - беле и руком бојене 
фотографије. Филм је размишљао да ли и када 
да се роди, а слике су сликали сликари а не 
штампали плотери као данас. Одштампана 
слика за одштампане људе, рекао би Паја 
Јовановић.

Триптихон је путовао данима у Пешту на 
светску изложбу а данас би био довољан један 
клик па да се пошаље на безброј места да буде 
виђен као фатаморгана и да га гледају људи 
духови. 

Паја је сликао стварне живеће људе, 
моделовао их је у чврстом материјалу уљаног 
емајла или боје да траје, да памти и подстиче. 

Да ли кад стварно видимо 
људе на Триптихону они 
оживе у нашем духу па 
можда тако, на трен, могу 
да виде и они нас, свог 
ненаданог домаћина који 
је и сам гост у илузији 
постојања своје свести и 
тако драгоцене личности.

Природи су требале 
милијарде година да створи 
биће које ем што чује, види, 
осећа и промишља то и 
делиће стварности слаже 
као лего коцке у огромну 
конструкцију, а то су 
двери, свести и територија 

личности.
Илузија материјалности нашег ума и нас као 

подстанара у њему кристалисана миленијумима 
отпила се на дигиталној врућини и постала 
холограмска фантом слика.

Сада ми знамо да нисмо као што јесмо и 
декодирамо себе терминима које смо смислили 
за компјутере, да се хакујемо спинујемо, 
ресетујемо, бришемо, искључимо...

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ

МИКРОКОСМОС 
НЕСТАЛОГ СВЕТА

СЛИКА И РЕЧ

Док се нису појавиле апотеке људи су 
морали да читају поезију

Т.Сухецки

Ликовна колонија под називом 
„Леонардова сенка“ одржана је ове недеље 
у Геронтолошком центру Вршац, од 24. до 
28. септембра. Главни „кривци“ за окупљање 
вршачких сликара су Удружење за 
унапређење менталног здравља „Душевна 
оаза“, Удружење љубитеља књижевности, 
ликовне уметности и дизајна „Леонардо“, 
као и домаћин - организатор Геронтолошки 
центар, који је пружио значајну логистичку 
подршку.

-Идеја Ђурице Попова и моја била је 
да направимо ликовну колонију и успели 
смо да, другу годину за редом, одржимо у 
Геронтолошком центру ликовну колонију 
„Леонардова сенка“, објашњава Мирослава 
Кућанчанин, председница „Леонарда“ и 
директор - заступник „Душевне оазе“. Ова 
колонија је организована поводом Дана 
менталног здравља, 10. октобра. 

Учесници колоније „Леонардова сенка“ 
су Ђурица Попов, Мирослава Кућанчанин, 
Емилија Југа, Чедомир Бакаловић, Ксенија 
Јоксимовић, Ђорђе Јанков и Дамјан 
Корбуц. Боје и комплетан материјал за 
учеснике колоније обезбедило је Удружење 
љубитеља књижевности, ликовне 
уметности и дизајна „Леонардо“. 

Према речима Кућанчанинове, жеља 
организатора је да се наредних година 

колонија увећа, за шта су заинтересовани 
још неки уметници. Међутим, ове године 
није било довољно сликарског материјала 
тако да је проширење броја учесника 
остало за догодине. 

-Геронтолошки центар Вршац има свој 
атеље, своје сликаре, Дамјана Корбуца, 
који је врло ангажован, и задовољство 
нам је што смо, другу годину за редом, 
домаћини учесницима ове ликовне 
колоније, каже Надица Турика, социјални 
радник у Геронтолошком центру Вршац. 
Имамо услова да пружимо пуну подршку 
вршачким сликарима зато смо се и 
одлучили да наставимо ову сарадњу, а 
велико интересовање за колонију показали 
су и наши корисници и сви запослени у 
Центру. 

Кућанчанинова истиче да ће радови, 
настали током ове ликовне колоније, бити 
изложени у Културном центру Вршац, 
поводом обележавања Дана менталног 
здравља. Уз изложбу је планиран и 
уметнички програм. 

Ј.Е.

ОДРЖАН ОСМИ САБОР ДУХОВНЕ ПОЕЗИЈЕ У РАКОВИЦИ 

ВРШЧАНКА НАЂА БРАНКОВ У „ВЕНЦУ ИЗАБРАНИХ“ 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРШАЦ УГОСТИО ВРШАЧКЕ СЛИКАРЕ

 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЛЕОНАРДОВА СЕНКА“
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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

Данас (у петак 28. септембра) у 12 
часова, у великој галерији Културног 
центра Вршац, биће отворена изложба 
радова са Конкурса 59. ликовне 
манифестације деце и омладине за 
награду Паје Јовановића, уз свечану 
доделу награда. 

На конкурс је пријављено више 
од 700 радова, а на изложби ће бити 
представљено 300 радова међу којима је 
и 37 награђених радова у 5 категорија. 

У категорији деце од пет до шест година 
прву награду освојио је Филип Милошев 
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Колибри”,  
Катарина Поповић ликовни педагог), 
другу Марко Сантрач (ПУ „Чаролија” 
Вршац - “Колибри”,  Катарина Поповић 
ликовни педагог), а трећу Сара Ћирин 
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Лептирић”, Косор 
Невенка, Јелена Штетић ликовни педагог). 
Награда Културног центра Вршац за 
креативност припала је Маши Милошевић 
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Лептирић”, Косор 
Невенка, Јелена Штетић ликовни педагог), 
Награда Градског музеја Вршац додељена 
је Лани Гава (ПУ „Чаролија” Вршац - 
“Бубамара”, Иванка Пејаковић и Вида 
Радаковић ликовни педагог), а Награда 
Књижевне општине Вршац Инес Хошић 
(ПУ „Чаролија” Вршац - “Бубамара”, Иванка 
Пејаковић и Вида Радаковић ликовни 
педагог). 

Међу такмичарима узраста од 7 
до 10 година најуспешнији су били 
Рађија Илимента (ПУ „Чаролија” Вршац 
- “Колибри”,  Зојица Пауновић ликовни 
педагог) и Угљеша Кналаф (ПУ „Чаролија” 
Вршац - “Пчелица”,  Снежана Валтер 
ликовни педагог). Другу награду поделили 
су Ленка Мартинов (ПУ „Чаролија” Вршац 
- “Колибри”,  Зојица Пауновић ликовни 

педагог) и Лука Ћурић (ПУ „Чаролија” 
Вршац - “Бубамара”, Живков Јеленуца 
ликовни педагог), док је трећу награду 
добила Анђела Митровић (ПУ „Чаролија” 
Вршац - “Бубамара”, Весна Максимовић 
и Ивана Суботић ликовни педагог). 
Ангелина Репаја (ПУ „Чаролија” Вршац 

- “Пчелица”, Валтер Снежана ликовни 
педагог) добила је Награду Културног 
центра, Награду Градског музеја добио је 
Александар Липтак (ОШ „Младост“ Вршац, 
Мерима Јовановић ликовни  педагог), 
а Награду КОВ-а Коста Ратковић (ОШ 
„Дринка Павловић“ Београд, Мерима 
Јовановић ликовни  педагог). 

У узрасној категорији од 11 до 14 година 
првонаграђени су Лазар Петровић (ОШ 
“Браћа Јерковић”, Београд, Ивана Ристић 
ликовни педагог) и Теодора Јаковљевић 

(„Цртуљко“, Београд,  Мина Тодосијевић 
ликовни педагог). Друга награда припала 
је Ањи Стефановић („Цртуљко“, Београд,  
Мина Тодосијевић ликовни педагог) и 
Дуњи Ћурчић (ОШ „Вук Караџић”, Вршац, 
Љиљана Томић ликовни педагог), а трећа 
Јовану Лазаревићу (ОШ “Браћа Јерковић”, 

Београд, Ивана Ристић ликовни педагог). 
Теодора Рудинац (ОШ „Паја Јовановић”, 
Вршац, Славица Рабковић ликовни 
педагог) награђена је признањем 
Културног центра, Марко Милићевић (ОШ 
„Јован Стерија Попопвић” Вршац,Ивана 
Милошевић ликовни педагог) Наградом 
Градског музеја, а Јана Милинковић (ОШ 
„Вук Караџић”, Вршац, Маријана Винтер 
ликовни педагог) Наградом КОВ-а. 

Међу средњошколцима најуспешније 
су биле Теодора Максимовић (Школа 

примењених уметности, Шабац, 
ИванВујанић ликовни педагог) и Ирена 
Исић (Школа примењених уметности, 
Шабац, Александра Хорват ликовни 
педагог). Другу награду добиле су Андреа 
Дамњановић (Школа примењених 
уметности, Шабац, Иван Вујанић ликовни 
педагог) и Ружица Ристивојевић (Школа 
примењених уметности, Шабац, Михајло 
Симовић ликовни педагог), а трећу 
Јована Тодоровић (Школа примењених 
уметности, Шабац, Јовановић Наташа 
ликовни педагог) и Марина Николић 
(Школа примењених уметности, Шабац, 
Јовановић Наташа ликовни педагог). 
Софија Даниловић (Школа примењених 
уметности, Шабац, Александра Хорват 
ликовни педагог) добила је Награду 
Културног центра за креативност, Андреа 
Кабић (Школа примењених уметности, 
Шабац, Александра Хорват ликовни 
педагог) Награду Градског музеја, а 
Ивана Милошевић (Школа примењених 
уметности, Шабац, Младен Пантелић 
ликовни педагог) Награду Књижевне 
општине Вршац. 

У најстаријој категорији у којој су се 
такмичили учесници од 19 до 25 година, 
прву награду и Награду Културног 
центра добила је Анастасија Митровић 
(Школа примењених уметности, Шабац, 
Наташа Јовановић ликовни педагог), 
другу и трећу награду освојио је Михајло 
Јовановић, Награду Градског музеја 
Анђела Обреновић (Школа примењених 
уметности, Шабац, Михајло Симовић 
ликовни педагог), а Награду КОВ-а 
Душанка Паун (СОШО „Јелена Варјашки”, 
Вршац, Иван Блануша ликовни педагог). 

Т.С. 

ИЗЛОЖБА РАДОВА СА 59. КОНКУРСА „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ 

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ МЛАДИМ УМЕТНИЦИМА 

У уторак је у „Салону код Порте“ 
Удружење „Тачка сусретања“ 
приредило сусрет са Александром 
Нинковић Ташић, председницом 
Образовно-истраживачког друштва 
„Михајло Пупин“ и мултикултуралним 
амбасадором Унеско клуба 
Универзитета Сорбона. У вечери су 
учествовали и Александар Гајшек, 
аутор телевизијске емисије „Агапе“ 
и власник Издавачке куће „Агапе 
књига“, модератор Марија Васић 
Каначки, професорка књижевности и 
књижевница, као и ученици Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“. 

Александра Нинковић Ташић ауторка 
је Пупин меморијалног пројекта у земљи 
и региону у оквиру кога је поставила 
први виртуелни музеј који представља 
научно и културно наслеђе у свету 
– Пупинов виртуелни музеј. Ауторка 
је пет изложби, организаторка више 
стотина предавања и трибина у читавој 
Србији, али и Црној Гори, Републици 

Српској, Хрватској и Мађарској. 
Најважнија њена вишегодишња 

активност је рад на прикупљању 
архивског материјала који се односи на 
живот и дело Михајла Пупина у читавом 
свету. Преко 15.000 докумената, од којих 

су многа по први пут доступна јавности, 
чине највећу архиву посвећену 
Михајлу Пупину, а она је извориште 
многобројних активности које имају за 
циљ афирмацију и чување Пупиновог 
дела, али и историје српске науке.

- Нанели смо много прашине и 
немара на то велико име које нас је 
све задужило. Михајло Пупин је знао 
све о нама, ми о њему не знамо готово 
ништа. Свих ових година, моја водиља 
је идеја да се људи пробуде, да се 
млади ослоне на ове златне путоказе 
које имамо – истакла је Александра 
Нинковић Ташић. 

Ауторка је велике изложбе о Пупину 
– од физичке до духовне реалности, 
која је у Историјском музеју Србије 
оборила два рекорда – онај о дужини 
трајања поставке, али и о посећености, 
са преко 200.000 посетилаца. 
Добитница је Награде Града Београда, 
Валтровићеве награде, Специјалног 
признања Уједињених нација, постала 
је и Витез српске културе и личност 
године 2016, уз значајна признања 
општине Ковачица, Теслиног друштва у 
Америци и других... 

Т.С. 

СУСРЕТ СА АЛЕКСАНДРОМ НИНКОВИЋ ТАШИЋ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

РАЗГОВОРИ О ПУПИНУ 
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Удружење љубитеља старина “Феликс 

Милекер” и “Вршачка кула” у овом броју доносе 
причу о историјату лутеранске заједнице и 
евангелистичке цркве. Текст и фотографије 
припремио је Тамаш Фодор.

Евангелистичка верска заједница, као део шире 
протестантске лутеранске заједнице, формирала 
је своју црквену општину у Вршцу 1854. године. 
Била је то мала група протестаната, нарочито 
међу немачком и мађарском сиротињом. 
1868. године формирају своје друштво „Густав 
Адолф“, у част шведског краља, великог борца и 
заштитника протестаната, и том приликом бирају 
и свог пароха и учитеља. Своје ритуале вршачки 
евангелисти првобитно обављају у кући на углу 
Светозара Милетића и Синђелићеве, и то траје 
све до тридесетих година прошлог века. Тада 
коначно доносе одлуку о зидању цркве, пошто су 
прилозима својих чланова и помоћи заједнице 
обезбеђена средства. 

23. августа 1931. године постављен је камен 
темељац за „Крсни Храм Густав Адолф“. Следеће 
године, 13. новембра 1932. године, црква је била 
завршена. 

Ова евангелистичка црква није велика, 
складних је димензија и грађена је од црвене 
опеке. Унутрашњост јој је била са скромним 
мобилијаром, клупама, и није декорисана.

После деценија пропадања и прокишњавања, 
недавно је откупљена од гркокатоличке 
заједнице, те Вршчани који пролазе поред цркве 
свакодневно могу да виде радове на њеном 
уређењу. Очекује се њено освећење током месеца 
октобра текуће године.

ФОТОРЕПОРТАЖА

УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ 

ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА ГУСТАВА АДОЛФА
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ 

ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА ГУСТАВА АДОЛФА
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TORĂCENII AU ANIVERSAT NOUĂ DECENII DE TRADIȚIE A 
MUZICII POPULARE ROMÂNEȘTI INSTRUMENTALE

Orchestra „Lyra“, 
un secol de tradiție 
muzicală la Torac
În urmă cu 90 de ani, câți-

va tineri interesați de do-
meniul muzical, susținuți 
de intelectualii de atunci ai 
satului pun bazele unei or-
chestre de coarde. La înce-
put aceasta fiind una mo-
destă, dar necesară la diferi-
te evenimente și petreceri de 
pe plan local, iar cu timpul, 
orchestra „Lyra“ alături de 
dirijorul Vichentie Petrovici 
Bocăluţ devine un simbol al 
Toracului. Această orchestră 
a luat parte la nunţi, bote-
zuri, petreceri, sărbători, fi-
ind totodată și nelipsită de 
la concerte, festivaluri și alte 
evenimente culturale. 

Orchestra „Lyra“ se iden-
tifică cu activitatea marelui 
rapsod torăcean, al cărui nu-
me îl poartă asociaţia cultu-
rală din Torac, însă orches-
tra continuă să activeze indi-
ferent de toate vicisitudini-
le timpurilor și după ce Bo-
căluţ a plecat în eterninate. 
În fruntea orchestrei au mai 
fost Todor Petrovici, Mari-
nela Jurca, Emil Petrovici, 
Victor Giurgiu, Todor Do-
ru Ursu și Filip Baloș. 

Această formaţie muzica-
lă nu este importantă pentru 
Torac doar datorită activită-
ţii în domeniul muzical - in-
strumental. Membrii orches-
trei au fost implicaţi în foar-
te multe activităţi din viaţa 
satului. Primii fotbaliști to-
răceni au fost aceeași tineri 
iubitori de muzică care au 
înfiinţat orchestra. Entuzi-
asmul creativ și jertfirea tim-
pului liber, implicare în acti-
vităţi sociale și culturale sunt 
doar câteva din acele carac-
teristici care s-au transmis 
din generaţie în generaţie 
în cadrul acestei orchestre. 
„Liriștii“ au fost mereu pri-
eteni nedespărţiţi la bine și 

la greu, s-au ajutat și susţinut 
reciproc în tot ceea ce fac iar 
seara, când terminau fieca-
re cu obligaţiile sale și-au dat 
întâlnire la căminul cultural 
unde au cântat, exersat și pe-
trecut clipe plăcute. 

De-a lungul anilor prin 
această orchestră au trecut 
zeci de instrumentiști, pre-
ponderend fiind violoniștii și 
interpreţii la alte instrumen-
te de coarde, o caracteristică 
care a scos în evidenţă aceas-
tă orchestră pe tot parcur-
sul dăinuirii sale. Importan-
ţa acestei formaţii fiind inco-
mensurabilă și din aspectul 
păstrării folclorului autentic 

nealterat. În sânul orchestrei 
„Lyra“ cântecele au fost trans-
mise din generaţie în gene-
raţie până în zilele noastre. 
Orchestra încă mai păstrea-
ză cântece autentice vechi, 
foarte rare, care reprezintă ce 
mai mare comoară-culturală 
a toracului de azi. 

Pe lângă toate acestea 
trebuie evidenţiată tradiţia 
și promovarea muzicii în co-
munitate, orchestra punând 
în evidenţă talentul și mun-
ca multor tineri care inspi-
raţi de „liriști“ au luat vioa-
ra, acordeonul, contraba-
sul, sau ţambalul și au in-
trat în lumea muzicii, pri-
mii pași fiind călăuziţi toc-
mai de acești oameni. Mulţi 
dintre aceștia au intrat de-a 
dreptul în muzică evidenţi-
indu-se în acest domeniu. 
Printre aceștia se menţio-
nează în mod aparte Lucian 
Ştefan Petrovici, Todor Pe-
trovici iar din generaţia ac-
tuală menţionăm doi profe-
sori de muzică, implicaţi în 
activitatea muzical-cultura-
lă a românilor din Voivodi-
na, Todor Doru Ursu și Fi-
lip Baloș.  MIRCEA LELEA

EDIȚIA A VIII-A MANIFESTĂRI „KORZO FEST 2018“
EVERIMENTE CULTURALE, ARTISTICE, 
PREZENTATE ÎN AER LIBER 

Manifestarea deja tradițională „Korzo Fest 2018“ organizată de  Municipiul 
Zrenianin, s-a desfășurat în fiecare week-end în zona civică a orașului, 
până pe 11 august. Anul trecut, „Korzo Fest“ a fost inclus în calendarul 
evenimentelor oficiale ale orașului, sprijinit de Municipalitatea Zrenianin și 
Organizația Turistică, precum și de partenerii. „Korzo Fest 2018“ continuă 
seria de evenimente  care au început în 2011, în cadrul căreia mai mulți 
artiști, asociații, trupe muzicale, activiști culturali au activat în centrul 
orașului cu prezentările lor artistice în aer liber.
Ediția a VIII-a sa desfășurat timp de trei săptămâni, cu un program divers 
cu activități de divertisment, culturale, artistice, sportive, dans, proiecții 
de filme și evenimente dedicate copiilor. Anul acesta a avut loc și un 
concurs de cunoștințe, denumit „Korzo kviz“. Zrenianinenii au avut prilejul 
să  participe activ la realizarea unor evenimente și programe interesante, 
precum a avut loc și concertul trupei „Apsolutno Romantično“. M. V.

 » Orchestra „Lyra“ și părintele Baloș Ion, de la Biserica din Toracul Mic

„Dialoguri culturale în Voivodina 
– Serbia“ la Zrenianin și Torac
În cadrul everimentului „Di-

aloguri culturale în Voivo-
dina – Serbia“ desfășurat la 

Institutul de Cultură al Româ-
nilor din Voivodina, sâmbătă, 
4 august, a avut loc prezenta-
rea  edituri și literaturi și rea-
lizările în domeniul culturii, 
în județul Bistrița-Năsăud dar 
și în Provincia Voivodina. Des-
pre istoria și cultura româneas-
că în anul centenarului 1918-
2018 sa vorbit în cadrul coloc-
viul „Centenar 1918-2018. Isto-
rie și cultură românească“, tot-
odată și prezentarea volumului 
„1918 în județul Bistrița-Năsă-
ud“, Istorii românești – invitat 
prof. univ. dr. Mircea Maran de 
la Şcoala Superioară din Vâr-
șeț, lansări de cărți și reviste 
la care au participat istorici și 
scriitori din Bistrița-Năsăud și 
Voivodina. prof. univ. dr. Mir-
cea Maran a fost și deținătorul 
premiului „Andrei Mureșanu“ 
care i sa fost acordat cu aceas-
tă ocazie. Celor prezenți s-au 
aderesat: președintele Consi-
liului Județean Bistrița-Năsă-
ud, Emil Radu Moldovan, Ioan 
Pintea, directorul Bibliotecii 
Județene „George Coșbuc“ din 
Bistrița-Năsăud și invitatul de 
onoare, academicianul, scriito-
rul și traducătorul Adam Puslo-
ici, președintele Consiliului Na-

țional al Românilor din Serbia, 
Daniel Petrovici, menționând 
că acest Consiliul a sprijinit din-
totdeauna și va sprijini în viitor 
astfel de colaborări. 

Directorul Institutului de 
Cultură al Românilor din Voi-
vodina, Todor Ursu salutând 
oaspeți a vorbit despre activi-
tățiile acestei instituți cultura-
le. Din partea Departamentului 
pentru limba și literatura româ-
nă al Facultății de Filosofie din 
Novi Sad a participat Virginia 
Popovici, precum și scriitoare și 
traducătoare Ileana Ursu Nena-
dici din Novi Sad, translatorul și 
publicistul Florin Ursulescu din 
Novi Sad, istoricul prof. univ. dr. 
Mircea Maran din Vârșeț și aca-
demicianul Costa Roșu, care, în 
calitate de redactor responsabil, 
care a vorbit despre editura In-
stitutului de Cultură.

   Evenimentul cu genericul 
„Dialoguri culturale în Voivodi-
na-Serbia“ l-au organizat Con-
siliul Județean Bistrița-Năsăud, 
Biblioteca Județeană „George 
Coșbuc“, Centrul Județean pen-
tru Cultură și Complexul Mu-
zeal, toate din Bistrița-Năsă-
ud. Parteneri la eveniment au 
fost Consiliul Național al Mi-
norității Naționale Române din 
Serbia, Şcoala Generală „Geor-
ge Coșbuc“ din Torac, Institu-

tul de Cultură al Românilor din 
Voivodina și Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Bistrița.

În incinta școali Elementa-
ră „George Coșbuc“ din Torac 
a fost vernisată expoziția „Va-
lori culturale din județul Bistri-
ța-Năsăud“, cu locuri turistice 
din județul Bistrița-Năsăud, in-
clusiv casa memorială a poetu-
lui George Coșbuc. A fost dez-
velită  placa memorială „George 
Coșbuc“ și s-a făcut o donație 
de carte pentru elevii și profe-
sorii școlii. Totodată a avut loc 
o expoziție de fotografii, portre-
te, cu genericul „George Coșbuc 
văzut de graficienii lumii“. Di-
rectoarea Norica Rașa a salutat 
oaspeții din România și pe cei 
prezenți, vorbind și despre is-
toria școlii. În continuarea eve-
nimentului au vorbit președin-
tele Consiliului Județean Bis-
trița-Năsăud, Emil Radu Mol-
dovan, părintele Ioan Pintea, 
directorul Bibliotecii Județe-
ne „George Coșbuc“ din Bis-
trița-Năsăud, precum și Dani-
el Petrovici, președintele Con-
siliului Național al Minorității 
Naționale Române din Serbia.

Ziua s-a încheiat cu un spec-
tacol susținut de Ansamblul 
profesionist „Dor Românesc“. Pe 
scena torăceană publicului s-au 
adresat Gavril Țârmure, direc-

torul Centrului Județean pen-
tru Cultură din Bistrița-Năsăud, 
Emil Radu Moldovan, președin-
tele Consiliului Județean Bistri-
ța-Năsăud, Ioan Pintea, directo-
rul Bibliotecii Județene „George 
Coșbuc“ din Bistrița-Năsăud și 
Filip Baloș, președintele Asoci-
ației pentru Artă și Cultură Ro-
mânească „Vichentie Petrovici – 
Bocăluț“. Cu această ocazie oas-
peții din România au înmânat 
scriitorului Adam Pusloici, Ma-
rele Premiu „George Coșbuc“.

Ansamblul artistic profesi-
onist „Dor românesc“ din Bis-
trița-Năsăud s-a prezentat cu 
orchestra de muzică populară. 
Spectacolul a început cu o su-
ită de cântece tradiționale din 
valea Someșului, dirijat de An-
ghel Urs. Au urmat soliștii vo-
cali : Domnica Dologa, Ioachim 
Spân, Elena Hazbeiu, Veronica 
Bălan, Cristina Retegan, Oa-
na Matei-Coruți și Ioana Mă-
gherușan și ansamblul folclo-
ric. Formația de dansatori co-
ordonați de coregraful Adrian 
Pașcu,a prezentat trei coregrafii 
autentice din zona Ardealului 
dar și costumul autentic bistri-
țean. La finalul spectacolului, 
toți interpreții au cântat laolal-
tă un cântec, pe scena din To-
rac găsindu-se tot ansamblu din 
Bistrița-Năsăud. M. V.

PREZENTAREA REALIZĂRILOR ARTISTICE, A PORTULUI POPULAR, DAR ŞI A LOCALITĂȚI IANCOV MOST

Reactivarea SCA. „Lumina“ cu o mulțime de everimente 
În cadrul manifestări „Basm 

bănățean - Vara în grădina 
orășenească“, zilele trecute la 
Primăria orașului Zrenianin,a 
fost prezentată localitatea Ian-
kov Most-Iancaid. Vizitatorii au 
aflat despre istoria satului, dar 
și despre potențialul turistic ca-
re nu este suficient utilizat. Jan-
cov Most, este una dintre locali-
tăți mai vechi locuite în centrul 
Banatului, și  se află la numai 
douăzeci de kilometri de Zren-
janin. Prima dată Jankov Most 
a fost amintit în secolul al XI-
II-lea. Privind din direcția Ro-
mâniei, se află pe malul stâng 
al râului Bega Veche. Din clădi-
rile culturale, Jankov Most are 
două biserici, Căminul cultural 
dar și două camere etno. Soci-
etatea Cultural artistică  „Lu-
mina“ a fost fondată în 1949. și 
păstrează tradiția românilor ar-
deleni, despre care a vorbit pre-
ședintele societăți, Igor Vorgic. 
În anul 2015 din nou activita-
tea culturală sa reactivat având 
timp de doi ani, o mulțime de 
activități, prin prezentarea la 
diferite evenimente culturale. 
În cadrul societăți în prezent, 

sunt activi 25 de membri, fiind 
repartizați în două formați de 
dans, jocuri românești tradiți-
onale din Ardeal. 

În cursul anilor 2017 și 2018, 
membri societăți s-au prezen-
tat la manifestări și evenimen-
te culturale din Banat, din pro-
vincie, dar și la Marele Festi-
val de Folclor al Românilor 
din Voivodina anul trecut la 
ținut la Sărcia. Pentru prima 
oară anul acesta s-a participat 
la Festivalul de Folclor Româ-
nesc al Copiilor din Voivodina, 
care a fost organizat la Torac. 
Formaţia de dansuri a Societă-

ţii Cultural-Artistice „Lumina“ 
din Iancaid, coregraf Mirela Id-
vorean Ioviţă, va participa și la 
cea de-a 58-a ediţie a Marelui 
Festival de Folclor al Români-
lor din Voivodina – Ovcea 2018. 
Pentru autenticitatea costume-
lor, iancăizeni au fost dețină-
tori ar mai multor premii. For-
maţia de dansuri populare ro-
mânești, pregătiți de coregrafii 
Laura Ioviţă și Gabriel Isac, la 
debutul copiilor pe scena fes-
tivalului a cucerit premiul I la 
categoria claselor V-VIII pre-
miu pentru jocurile tradițio-
nale românești.

De asemenea, în cadrul 
everimentului a fost prezenta-
te  costumele tradiționale ro-
mânești din Iancov Most des-
pre care a vorbit Daniela Kos-
tici precum și lucrări manuale 
din partea femeilor membre ale 
societății. Pe lângă formația de 
folclor celor prezenți s-au pre-
zentat și solistele vocale Teodo-
ra Radici, și Isidora Iovița fiind 
acompaniată de orchestra „Li-
ra“ a Asociației pentru Artă și 
Cultură Românescă „Vichentie 
Petrovici Bocăluț“ din Torac.

SCA. „Lumina“ în luna sep-
tembrie va organiza pentru a do-
ua oară manifestarea „Balul Arde-
leinilor“ cu ansambluri folclori-
ce, precum și forumuri ale feme-
ilor care prezintă, mai presus de 
toate, costume românești. Aici se 
pot vedea toate asemănările și di-
ferențele care au apărut pe aceste 
costume de-a lungul anilor. „Ba-
lul ardelenilor“, eveniment dedi-
cat aniversării a 270 de ani de la 
venirea românilor din valea Mu-
reșului,  Ardeal, în Iancaidul de 
astăzi. Everimentul va avea loc pe 
8 septembrie în Iancov Most, la 
Căminul Cultural. M. V.

 » Ansamblul artistic profesionist „Dor românesc“  » Directorul Institutului de Cultură, Todor Ursu

 » Membrii SCA. Lumina“ din Iancaid

PREZENTAREA EDITURI, LITERATURI ȘI REALIZĂRILE ÎN DOMENIUL CULTURI A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

LITERA ROMÂNĂ
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У оквиру прве Египатске економске 
недеље, у Привредној комори Војводине 
(ПКВ) одржан је почетком седмице 
округли сто, у организацији ПКВ, Развојне 
агенције Војводине и Амбасаде Арапске 
републике Египат у Републици Србији, а 
на којем су представљени инвестициони 
потенцијали АП Војводине и Египта. 

Том приликом, председник ПКВ Бошко 
Вучуревић истакао је да простор за 
унапређење сарадње између Републике 
Србије, односно АП Војводине и Египта 
постоји и да би, како каже, управо овакви 
догађаји требало да допринесу томе.

„Хтео бих да напоменем да је, када је 
у питању спољнотрговинска размена, је 
2015. година била најбоља, када су Србија 
и Египат имале размену у вредности 
око 60 милиона евра. Када се посматра 
Војводина, размена АП Војводине са 
Египтом, 2015. године износила је око 
15 милиона евра. Тај промет је у 2016. 
и 2017. години бележио пад“, рекао је 
Вучуревић.

Њ.Е. Амбасадор Египта Амр Алгувејли 
истакао је да је ова година изузетно важна 
за Египат и Србију, јер се обележава 110 
година од успостављања дипломатских 
односа између ове две земље, који су, 
како каже, стабилни и изразито богати.

„Ова недеља посвећена је сарадњи 
Египта и Србије, а почиње у Новом 
Саду данашњим округлим столом. У 
оквиру тога и у циљу унапређивања 

и јачања сарадње између две земље, 
Египат је при Амбасади у Београду, 
основао трговинско привредно 
представништво“, рекао је Њ.Е. 
Амбасадор Египта Амр Алгувејли.

Министар-саветник за трговину 

др Ајман Али Осман Хасан рекао 
је да је главна порука и тежња да 
се, како каже, економска сарадња 
између наше две земље подигне 
на много виши ниво и то у многим 
областима привреде, а као пример 

навео је туризам, ИТ сектор, трансфер 
технологије у различитим областима.

Данашњем округлом столу, 
присуствовали су и привредни 
субјекти из АП Војводине из области 
трговине, пољопривреде и туризма. 

ОбеЛежен пОЧетАК египАтсКе еКОнОмсКе недеље 
ОКРУгЛим стОЛОм У пРиВРеднОј КОмОРи ВОјВОдине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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

На продају двособан стан, одлична локација, 
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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 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 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 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 

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем двособан полунамештен стан на 
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.

РАЗНО 
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.

Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два 
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел. 
065/26-25-155 и 065/94-22-224.

Продајем машину за прање веша „Горење“. 
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем универзални круњач , плинску боцу, 
канте за маст, дрвену бурад за ракију и кошнице. 
Тел. 064/25-22-855.

Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587 
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11-
759-55.

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

Број 

1 1 8 8
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Његови  најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син Златко, унука Лена , унук Иван, снаја Данијела, зет 
Бранислав, рођаци и пријатељи.

Дана 29. септембра 2018. године навршава се се три године откако са нама није најбољи супруг, тата и деда на свету

ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ
кустос, историчар уметности

1985-2018

Последњи поздрав драгој колегиници
Колектив Градског музеја Вршац

ИН МЕМОРИАМ

ЛАНШЧЕК АЛБЕРТА
из Уљме

Вечно ће те се сећати твоји најмилији: супруга Мира, син 
Зоран и снаја Тања.

У понедељак, 1. октобра 2018. године, навршиће се година дана  туге 
и бола од смрти нашег драгог супруга, оца и свекра.

 Године пролазе, а ви  сте стално присутни у нашим мислима. 
Драги наши родитељи почивајте у миру.

Снежана и Златко са породицама.

ПЕТРА
1940-1999.   

СТОЈАН
1933-2004.

СЕЋАЊЕ 
на драге родитеље

ПЕЦИКОЗА
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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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

Како Стража лежи између 
Вршца и Беле Цркве, Срби 
су се надали да ће сметати 
комуникацији међу овим двема 
варошима. Уз то 16. септембра 
нападну на мађарско село 
Удварсалаш и, пошто су најпре 
отерали марву, сасвим га 
попале. 

Овај стражарски логор 
умало што није био 
судбоносан по Вршац. Ми 
смо већ испричали колебање 
Бломберга. Упадање Јелачића 
бана одлучно је утицало на њ´. 
У Мајерхоферовом званичном 
писму бану, датираном у 
Карловцима 20. септембра, 
које су Мађари ухватили, 
било је између осталог и ово 
значајно место: „Пуковник 
Бломберг позвао ме је на 
договор у Вршац, за неколико 
часова ја полазим тамо“ 1).

Војска српског стражанског 
логора, која се састојала 
већином из Граничара, 
заузела је  21. септембра 
Јам, Војводинце и Куштиљ, 
и позвала је тамошње 
становништво да се придружи 
покрету. Осим тога, за 
неколико дана испразнила 
је све житнице и спахијско 
здање у Јаму, однесавши сав 
пљен у свој логор у Стражу. 
Непријатељ, који је бројао од 
прилике 400 људи, слао је тада 
своје предстраже и патроле 
крсташице чак на вршачко 
земљиште, и том су приликом 
о берби кукуруза заробљена 2 
Немца и, заједно с коњима и с 
колима, одведена у Стражу 2). 

На три дана после тога 
опремљено је из Беле Цркве 
300 народних гардиста са 

30 топа у потиштен предео. 
Непријатељ је раштркан и 
одвијан чак до Страже. По 
договору и Вршчани су у 
исти мах требали напасти на 
Војводинце. Али Бломберг, 
ступивши сада отворено, 
осујетио је овај план, јер 
је спречио Вршчанима да 
измаширају.

Још пређе је командант 
стражанског логора, 
ш.к.капетан Петар Бобалијћ, 
неколико пута позивао 
Вршчане у свој стан ради 
склапања неког поравнања, 
но свагда без успеха. 
Договоривши се неколико 
дана пре тога у логору с 
Мајерхофером, Бломберг 
најпосле склони Вршчане, 
да оду на договор у Стражу. 
То се требало догодити 24. 
септембра у 7 часова ујутру. 
Но кад се у заказано време 
депутација, која се састојала 
из 30 особа, узетих из обеју 
народности, из магистратлија и 
из свију редова становништва, 
спремила на пут, она дозна: да 

је Бломберг већ отишао, а њој 
је поручио, да се пожури за 
њим. Депутација је без сваке 
сметње прошла кроз српске 
предстраже и дочекана је одвећ 
гостољубиво у Стражи. Тамо је 
затекла и Бломберга у живом 
разговору са једном својим и 
више српских официра. Одмах 
су отпочета преговарања. 
Конзуо Мајерхофер водио 
је главну реч, а Бломберг је 
привидно држао с Вршчанима. 
Мајерхофер изјави депутацији, 
да је и он ћесаревац, па још 
Австријанац, и да добро мисли 
Вршчанима. Затим им прочита 
написан уговор и понуди их 
да га усвоје. У уговору су биле, 
између осталих, и ове тачке:

1. Да се Вршац придружи 
„српско-австријској војсци“.

2. Да положи оружје.
3. Да помогне сносити 

трошкове, итд. 
На то наша депутација  

изјави, да се она од своје 
стране и неовлашћена не сме 
упуштати у овакве погодбе, већ 
мора најпре упитати општину. 
А Мајерхофер јој одговори: „ 
Па добро дакле, али ако за 48 
часова не добијем никакава 
одговора, сравнићу Вршац са 
земљом“.

Међутим и у Вршцу су се 
збивали значајни догађаји. Кад 
су Вршчани стигли у Стражу, 
Бломберг потајно пошље 
штафету у Вршац команданту 
ескадрона, да са своји улани 
одмах пренесе 6 вршачких 
топова у стражански логор. 
Али Вршчани су сместа 
осетили издају. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (142)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) G. Klapka´s Memoiren, 2. izdanje. Sv. III., str 36.,37. 2) Ch. Baumann´sche Aufzeichnungen,str.58.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

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

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

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

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 389, 19 ЈУН АВГУСТ 
1998.

БАЊА У ЗНАКУ ВРШЧАНА
Прва недеља у јуна у Врњачкој Бањи била је у знаку 

Вршчана. Наиме, од 2. до 7. јуна у нашој најатрактивнијој 
бањи, одржана је трећа фармацијада која је окупила 
преко 500 учесника из девет фармацеутских кућа нове 
Југославије. Домаћин је била Зорка фарм а учествовали 
су радници  - спортисти из Хемофарма, ИЦН-а, Срболека, 

Здравља, Југоремедије, Фармакоса, Торлака, и ИПА 
Алибунар. 

Екипе су биле смештене у хотелу Бреза и по околним 
одмарилиштима а спортска такмичења су се одвијала на  
школским теренима у Бањи, док су стрелци  гађали у веома 
добро опремљеној стрељани у оближњем Трстенику.

Већ по традицији раднички рекреативци се надмећу у 
девет дисциплина. Кошарка, мушка и женска одбојка, мали 
фудбал, стрељаштво, шах, стони тенис, ручно паковање 
лекова и пикадо.  

 
ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 389, 19 ЈУН АВГУСТ 

1998.

ФУДБАЛЕРИ „ПОБЕДЕ“ 
ШАМПИОНИ

Била је протеклог викенда фешта у Парти, велика као мало када. 
У првенству Међуопштинске лиге Вршац - Бела Црква фудбалери 
„Победе“ освојили су прво место. Блиц разговор са Јованом 
Стефановом-Беловом, тренером и фудбалером победника, и првим 
стрелцем лиге - чак 38 голова је постигао, открива суштину.

- Финансије смо прво решили. На терену смо крваво радили. 
Мислим пре свега на тренинге. Једина смо екипа са редовним 
тренинзима и то се током такмичења и те како осетило. Млели смо 
управо издржљивошћу - хладно констатује Стефанов. 

Ко се истакао?
- Може ли редом?- одговара питањем популарни Белов.
Може, дабоме...
- Највећи део трошкова подмирио је Бифе „Победа“, кафана 

нашег клуба. Хвала приватном предузећу „Ћирин“ из Вршца. 
Опрему је обезбедио Драган Димитријевић, наш човек који ради у 
Аустрији. Клуб су водили Будиша Мунћан, спортски директор клуба, 
Милован Ћирић, потпредседник, Илија Стојанов, секретар и ја као 
председник клуба.

Резултати су убедљиви!?
- Победили смо на 22 меча, два ремизирали и два изгубили. Гол 

разлика је 104 датих према 32 примљена.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00



ПЕТАК • 28.  септембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА22

ЕУРОШПЕДУ 
ЕКИПНО 

ПРВО МЕСТО У 
КОНКУРЕНЦИЈИ 

ПИОНИРА НА 
КУПУ СРБИЈЕ

Куп Србије у теквондоу одржан је 
у Београду, 22. и 23. септембра у Хали 
“Ранко Жеравица” у свим категоријама. 
Вршачки Еурошпед највише успеха имао је 
у конкуренцији пионира где је наступило  
око 600 такмичара из 57 клубова и освојио 
је прво место испред београдског Галеба 
и Херкулеса. У појединачној конкуренцији 
медаље су у тиму Еурошпеда у А програму 
освојили: Андрија Михајловић (1. место, 6-7 
година -25 кг), Леа Милутиновић (1. место, 
8-9 година -27 кг), Вања Ранков (1. место, 
8-9 година -33 кг), Стефан Новаковић (1. 
место 8-9 година  -27 кг), Миодраг Јовичић 
(1. место -23 кг), Матеја Болић (1. место 10-
11 година -27 кг), Тереза Гарић (2. место 8-9 
година -29 кг), Марко Стефанов (2. место, 8-9 
година -23 кг), Данило Ђорђевић (2. место, 
8-9 година -29 кг), Миљан Милићев (2. место 
10-11 година -57 кг), Јован Варда (3. место 
10-11 година -33 кг), Дамјан Ђорђевић (3. 
место, 8-9 година -29 кг), Сара Радованов (3. 
место, 8-9 година -29 кг). 

- Доказали смо да је наш рад са најмлађим 
категоријама одличан. Освојили смо 
екипна прва места у категорији 6-7 година, 
категорији 8-9 година као и у генералном 
поретку у пионирској конкуренцији, рекао 
је Марин Дујић тренер вршачког клуба.

Т Е К В О Н Д О

Нову сезону у АБА 2 лиги 
кошаркаши Вршца почели су са 
скоро сасвим промењеним тимом, 
са седам новајлија (Силађи, Бркић, 
Ћирковић, Симовић, Јовановић, 
Капетановић, Радмиловић) и само 
четири играча који су наступали и 
прошле сезоне (Савовић, Мунижаба, 
Узелац, Радивојевић). Нови стратег 
Бранко Максимовић је у потпуности 
задовољан урађеним у припремном 
периоду, али наглашава да је лига 
у односу на прошлу сезону доста 
квалитетнија, да скоро половина 
тимова претендује на сам врх и да 

улога фаворита на првом гостовању 
припада домаћину.

- Лига је у односу претходну 
сезону много квалитетнија. Шест, 
седам екипа има квалитет за сам 
врх, пре свега МЗТ из Скопља, 
Приморска из Копра, Борац из 
Чачка и Сплит. Одличне екипе имају 
Спарси из Сарајева и Сутјеска из 
Никшића, али мислим да ће на 
свакој утакмици бити прави подвиг 
доћи до победе. 

Тренер Вршчана истакао је и 
адуте своје екипе.

- Имамо добре, квалитетне и 

разноврсне играче што се итекако 
видело у припремним мечевима. 
Када сви имамо исту идеју онда 
смо изузетно незгодни за сваког 
ривала. Међутим, када старе лоше 
навике играча испливају у први 
план онда не личимо нинашта.  
Биће осцилација, покушаћемо 
да их сведемо на најмању могућу 
меру. Мислим да ћемо подизати 
форму током сезоне и да ћемо 
имати времена да покажемо колико 
вредимо, закључио је популарни 
Макса.

Б.Ј.

ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА У АБА 2 ЛИГИ

ВРШЧАНИ ПОТЕНЦИЈАЛНО 
ИЗНЕНАЂЕЊЕ

КО Ш А Р К А

Одбојкаши Баната завршили су 
припреме за нову сезону и са великим 
амбицијама дочекују старт у Првој 
Б лиги. Тренер Игор сантрач оценио 
је учинак у прелазном року и рад у 
припремном периоду.

- Овај прелазни рок за нас је био 
један од најуспешнијих у последњих 
неколико година. Екипа је доста 
промењена у односу на претходну 
сезону, успели смо да доведемо 
квалитетна појачања на позицији 
дизача и да искусног Николу Савина 
коначно вратимо на његову природну 
позицију либера. Довели смо Огњена 
Бецића из Црне Горе на позицији 
средњег блокера, Николу Радоњу из 
београдске Црвене звезде и Глигора 
Поповића из Ужица на позицији 
примача. У последњем тренутку 
лиценцирали смо Милоша Триванића, 
прошлогодишњег играча Рибнице. 
Мислим да имамо добру кохезију и 
квалитет да нападнемо прво место, 
рекао је тренер вршачког Б лигаша. 

Ове сезоне Одбојкашки савез 
Србије ради реконструкцију свих 
савезних лига, Суперлиге, Прве А и 
Прве Б лиге и због тога је у Првој Б 
лиги специфична ситуација, испада 
чак пет екипа. Сви клубови су се 
појачали, биће веома интересантна 
борба за опстанак. 

- Веома је мала разлика у квалитету 
играча свих екипа, ситни детаљи могу 
да пресуде да ли ће се неко борити 

за прво место или за опстанак у лиги. 
Врло је важно како ћемо стартовати, 
у прва два меча смо домаћини. У 
зависности од позиције на табели на 
крају првог дела сезоне одлучићемо 
да ли ћемо радити допунску селекцију. 
Сматрам да Вршац због хале и услова 
које има заслужује А лигаша, јасан је 
Сантрач.

У припремном периоду одбојкаши 
Баната су добро радили што потврђује 
лака победа против Баваништа 
од 3:0 као и одлична игра против 
суперлигаша Смедерева где је Банат 
одиграо 1:1. Тренер Игор Сантрач 
оценио је и конкуренте у борби за 
највиши пласман.

- Таково из Горњег Милановца 
има врло озбиљан састав, Клек, 
доскорашњи стабилан суперлигаш 
испао је у Прву Б лигу и сигурно 
има амбиције да се врати где му је 
место. Ту је свакако и Јагодина, која је 
прошле сезоне испала из Прве А лиге 
као и Нова пазова која се изузетно 
појачала. Уверен сам да имамо 
квалитет да се равноправно боримо 
у оштрој конкуренцији, закључио је 
тренер Вршчана.

Такмичење у првој Б лиги Банат 
почиње на домаћем терену, у Центру 
Миленијум, у суботу, против Ужица. 
Почетак утакмице је у 18 часова.

ВРШАЧКИ БАНАТ СА ВЕЛИКИМ АМБИЦИЈАМА ПОЧИЊЕ СЕЗОНУ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

САНТРАЧ: ИМАМО КВАЛИТЕТ, 
ЖЕЛИМО У ПРВУ А ЛИГУ

ОД Б О Ј К А
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО

Раднички (ЗР) - Цемент   4 : 1
ОФК Вршац -Железничар   0 : 2
Србобран - Кабел    0 : 2
Младост - Омладинац   0 : 2
ЧСК Пивара - Борац    0 : 2
Динамо 1945 - Дунав  0 : 0
Раднички (НП) - Црвена звезда  1 : 2
Раднички (СМ) - Бачка 1901   1 : 0
Братство 1946 - Хајдук 1912   0 : 2

1.Хајдук 1912  7       6  1        0  +9  19
2.Омладинац  7       5  1        1  +6  16
3.Динамо 1945  7       4  2        1  +6  14
4.Кабел   7       4  2        1  +4  14
5.Железничар  7       4  2        1  +4  14
6.Раднички (ЗР)  7       3  4        0  +6  13
7.Братство 1946  7       4  1        2  +2  13
8.Дунав   7       3  2        2  +4  11
9.Црвена звезда  7       3  1        3  +1  10
10.ОФК Вршац  7       3  0        4    0   9
11.Младост  7       3  0        4  -5   9
12.Раднички (СМ)  7       2  2        3    0   8
13.Бачка 1901  7       2  1        4  -2   7
14.Цемент  7       1  2        4  -3   5
15.Србобран  7       1  2        4  -8   5
16.Борац  7       1  1        5  -4   4
17. ЧСК Пивара  7       1  1        5  -5   4
18.Раднички (НП)  7       0  1        6  -15   1

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

1.Партизан (У)  7      7  0        0  +13  21
2.Потпорањ  7      6  0        1  +12  18
3.Партизан (Г)  7      5  1        1  +30  16
4.Раднички (Б)  7      5  1        1  +10  16
5.Борац (Ст)  7      5  0        2  +9  15
6.Јединство Стевић 7   4  0        3  +9  12
7.Југославија  7      4  0        3  +1  12
8.Спартак 1911  7      4  0        3    0  12
9.Стрела  7      3  1        3  +8  10
10.Дунав  7      3  1        3  +6  10
11.Јединство (В)  7      3  1        3  -2  10
12.Вултурул  7      2  2        3  -3   8
13.Слога (БНС)  7      2  1        4  -5   7
14.Војводина (С)  7      2  0        5  -20   6
15.Долина  7      1  1        5  -6   4
16.Црвена звезда  7      1  1        5  -10   4
17.Полет  7      1  0        6  -27   3
18.Војводина (Ц)  7      0  0        7  -25   0

КВАЛИТЕТНА ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ7. КОЛО
 
ОФК Вршац - ОФК Бачка (БП)  0 : 3
РФК Н.С. 1921 – ТСЦ   0 : 3
Омладинац - Војводина   0 : 2
Петар Пуача - Борац (НС)   2 : 2
Динамо 1945 - Бачка 1901  4 : 2
Раднички (СМ) - Хајдук 1912  3 : 0
Раднички (З) - Железничар   4 : 0
Раднички (С) - Пролетер (НС) 1 : 3

1.Војводина  7         7  0         0  +25  21
2.Раднички (СМ)  7        6  0         1  +13  18
3.ТСЦ   7        6  0         1  +11  18
4.Раднички (З)  7        6  0         1  +10  18
5.Хајдук 1912  7        4  1         2  +4  13
6.Омладинац  7        3  1         3  +4  10
7.Пролетер (НС)  7        3  0         4    0   9
8.Борац (НС)  7        1  4         2  -1   7
9.Петар Пуача  7        2  1         4  -4   7
10.Раднички (С) (-3)  7        3  0         4  -5   6
11.ОФК Бачка (БП)  7        2  0         5  -6   6
12.Динамо 1945  7        2  0         5  -10   6
13.Бачка 1901  7        2  0         5  -11   6
14.Железничар  7        2  0         5  -13   6
15.ОФК Вршац  7        1  2         4  -6   5
16.РФК НС 1921  7        1  1         5  -11   4

Панчевци су на стадиону под 
Кулом до три бода дошли са два 
шута у оквир гола. Фудбалери ОФК 
Вршца доживели су трећи узастопни 
пораз, а тренера Ненада Мијаиловића 
посебно брине податак да његови 
играчи на тим мечевима ни једном 
нису затресли противничку мрежу. 

У јужнобанатском дербију све је 
било на страни Вршчана, теренска 
иницијатива, посед лопте, велики 
број повољних прилика, али голове 
су постизали играчи Железничара 
и то из одлично организованих 
контранапада. Одбрана Вршчана 
имала је црних осам минута, чинила 
грешке примерене играчима 
пионирског узраста а гости су то умели 
да казне. Најпре је у 22. минуту млади 
Радисављевић прихватио идеалан пас 
Станојковића и лобовао непотребно 
истрчалог Ђулчића, а осам минута 
касније, на скоро идентичан начин, у 
листу стрелаца се уписао Ковачевић 
на асистенцију Радисављевића.

Реакција је уследила у финишу 
првог дела меча, Жерађанин је 
центрирао у срце шеснеаестерца 
Жеље, Павловић је прекршајем 
зауставио Петрића а судија Зељковић 
досудио пенал. Одговорност је 

преузео Балан, његов шут Катанић је 
одбранио, лопта се одбила нападачу 
ОФК Вршца право на главу, али је он 
пропустио још једну идеалну прилику.

У другом полувремену играло се 
само на половини Железничара и 
тешко је набројати све прилике које 
су домаћи пропустили да реализују. 
Два пута су погађали оквир гола, Саша 
Благојевић је са 25 метара уздрмао 

пречку, Белић је у 73. минуту ударцем 
главом погодио стативу, али мрежа 
Катанића остала је нетакнута.

Тренер Вршчана Ненад Мијаиловић 
није имао речи оправдања за своје 
пулене.

- Тежак пораз,  трећи у низу, 
незадовољан сам колико имамо 
бодова у седам кола, заслужили смо 
више по приказаном. Невероватно 
ствари нам се дешавају, промашили 
смо сва три пенала која су досуђена 
за нас ове сезоне, то је недопустиво 
и ретко виђено. Против Жеље смо 
упутили 27 удараца на гол а гости 
свега 3 на мечу. Кризу можемо 
превазићи добрим тренингом и 
добрим резултатом против Цемента 
који нам после паузе долази у госте. 
Боримо се, али нисмо довољно 
концентрисани. Искористићемо 
недељу паузе у првенству да 
побољшамо неке сегменте у игри, 
да психолошки повратимо екипу и 
вратимо победнички менталитет, 
закључио је шеф струке ОФК Вршца.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ ПОРАЖЕН ТРЕЋИ ПУТ ЗА РЕДОМ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

БЕЛА ТАЧКА - ЦРНА ЗА ВРШЧАНЕ
ОФК ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:2 (0:2)

ФУД БА Л

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА
ФК ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ТАКМИЧИ

Фудбалски клуб Вршац започео је такмичарску сезону у 
Међуопштинској лиги пошто је измирио финансијска дуговања 
према бившем тренеру Горану Мрђи и репрограмирао дуг 
фудбалској организацији. 

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 1. КОЛО
Омладинац (Загајица) - Вршац   7 : 1
Хајдук - Банат (Д)    1 : 3
ОФК Банат - Виторул    0 : 3

1.Омладинац  1  1  0  0  +6  3
2.Виторул  1  1  0  0  +3  3
3.Банат (Д)  1  1  0  0  +2  3
4.Победа  0  0  0  0    0  0
5.Хајдук  1  0  0  1  -2  0
6.ОФК Банат  1  0  0  1  -3  0
7.Вршац  1  0  0  1  -6  0

Тешки тренуци: 
Сава Балан (ОФК Вршац)

ОФК ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР 
0:2 (0:2)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
300, судија: Небојша Зељковић 
(Црвенка) 7, стрелци: Радисављевић 
у 22. и Ковачевић у 30. минуту, жути 
картони: Дринић, Шобат, Симоновић, 
Павловић (Железничар), црвени 
картони: Сарајлин, тренер Мрђа 
(Железничар)

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић 5,5  Б. 
Благојевић 6 (од 46. Белић 7), Петрић 
6, С. Благојевић 6, Жерађанин 6,5, 
Ивановић 6,5, Левићанин 6 (од 46. 
Станков 6,5), Божић 6, Мандић 6, 
Лазевски 7, Балан 6,5.

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Катанић 8, 
Дринић 7 (од 59. Павловић 7), Агић 
7, Аничић 7,5, Шобат 7, Ковачевић 
7,5 (од 36. Сарајлин 7), Павловић 
7,5, Симоновић 7, Трипковић 7,5, 
Станојковић 7, Радисављевић 7,5 (од 
72. Шалипуровић 7).

Центар Миленијум, судије: 
Ћосић, Грозда (Јабука), 
искључења: Младост 6 минута, 
Нова Пазова 10 минута, 
седмерци: Младост 0, Нова 
Пазова 3 (3)   

МЛАДОСТ: Живан, 
Константинов 1, Барна, Раковић 
4, И. Спремо 1, Радовановић, 
Милекић, Бекић, Вит, Јоловић 2, 
Петровић, Бранков 4, Велковски 
3, Д. Спремо, Бегенишић 6.

НОВА ПАЗОВА: Вејиновић, 
Стојановић 2, Р. Грубић, 
Д, Грубић 1, Станковић 2, 
Мађаревић, Боснић, Пискулић 6, 
Даљевић 3, Милинчић 5, Рикало 
1, Вујковић, Пајник, Ђуричић, 
Старчевић 3, Живковић.

Рукометаши Младост поразом су 
започели нову сезону. Бодове из Миленијума 
однела је просечна екипа Нове Пазове 
која је искористила изузетно слаб почетак 
домаћих и остварила убедљиву почетну 
предност (7:2) коју је сачувала до самог 
краја. Имали су Вршчани своје тренутке 
надахнућа, Раковић је са два узастопна 
поготка довео Младост у вођство (17:15) у 
42. минуту, али није било снаге да се у истом 
ритму настави и у одлучујућим тренуцима 

меча. Младост предводио најбољи играч 
Бегенишић, уједно и најефикаснији са 6 
голова. Уз њега периоде добре игре имали 
су Раковић и капитен Бранков. Младост 
је сезону почела ослабљена у односу на 
претходну, екипу су напустили најбољи 
стрелац Душан Раковић (прешао у Пролетер 

из Банатског Карловца), Вељко Ћосић 
(прешао у новосадску Војводину, одатле 
уступљен Југовићу из Каћа), Игор Костић 
и Немања Митровић (прешли у Будућност 
из Алибунара). У наредном колу Младост 
гостује Инђији. Меч се игра у суботу са 
почетком у 19 часова.

ПОРАЗ МЛАДОСТИ У 1. КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ СЕВЕР

БОРБЕНОСТ БЕЗ НАГРАДЕ 
МЛАДОСТ - НОВА ПАЗОВА 21:23 (12:13)

РУ КО М Е Т

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 1. КОЛО

Банатски Карловац - Јабука  28 : 32
Младост ТСК - Долово   28 : 32
Раднички 1958 - Инђија  17 : 25
Младост - Нова Пазова 1957  21 : 23
Сивац 69 - Апатин  42 : 23
Херцеговина - Црвена Звезда  27 : 20
 
1.Сивац 69   1  1  0  0  +19  2
2.Инђија   1  1  0  0  +8  2
3.Херцеговина   1  1  0  0  +7  2
4.Јабука   1  1  0  0  +4  2
5.Долово   1  1  0  0  +4  2
6.Нова Пазова 1957  1  1  0  0  +2  2
7.Младост   1  0  0  1  -2  0
8.Б. Карловац   1  0  0  1  -4  0
9.Младост ТСК   1  0  0  1  -4  0
10.Црвена Звезда  1  0  0  1  -7  0
11.Раднички 1958  1  0  0  1  -8  0
12.Апатин   1  0  0  1  -19  0
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