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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА 
ПОМАЖЕ СВОЈЕ ЧЛАНОВЕ

ЗИМНИЦА НА РАТЕ
Вршачко Удружење инвалида 

рада спроводи бројне активности 
чији је крајњи циљ да помогну и 
олакшају живот својим члановима. 
У склопу тога је и набавка зимнице, 
а све то је по изузетно повољним 
условима плаћања. Ових дана за 
чланове Удружења инвалида рада 
стигли су кромпир, бели и црни 
лук.

- Данас нам је стигао део зимнице, 
испоручујемо члановима, који 
су на време писали шта и колико 
хоће, кромпир и лук, каже Ђурица 
Поповић, председник Удружења 
инвалида рада Вршца. Трудимо 
се, колико је год могуће, да им 
помогнемо. Цене зимнице су врло 
повољне, а плаћа се одложено, на 
рате. За многе наше чланове то је 
једини начин да набаве зимницу, 
јер имају мале пензије. Поделили 
смо око 3 тоне кромпира и 1.000 
кг лука. 

Према речима Поповића, 
кромпир и лук се отплаћују на 3 
рате, а остала зимница на шест.

- Имамо и понуду сланог 
програма зимнице - ајвар, кисели 
краставци, паприка... али и слатки 
програм у коме су пекмези, 
џемови, како би наши чланови 
имали богатију трпезу током зиме, 
истиче председник Удружења 
инвалида рада Вршца. Ове године 
нисмо успели да обезбедимо 
огревно дрво, али верујем да ћемо 
и то урадити наредне године.

Чланови овог удружења више 
су него задовољни оваквим 
активностима руководства, јер, 
како кажу, тешко да би, са својим 
скромним примањима, успели 
да набаве и делић зимнице коју 
су, на овај начин, успели да купе. 
Хвале руководство које вредно 
и поштено ради трудећи се да им 
олакша и улепша живот.

Иначе, чланови Удружења 
инвалида рада Вршца врло су 
активни и у заједничким акцијама, 
које се организују на нивоу града, 
као што су чишћење и уређење 
појединих градских насеља и 
Брега.

- Имамо изузетну сарадњу са 
локалном самоуправом Града 
Вршца, наглашава Поповић и 
додаје да су спремни пројекти 
којима ће конкурисати за доделу 
средстава из градског буџета. 

Ј.Е.

У Владичанском двору, седишту 
Епархије банатске Српске 
православне цркве, у Вршцу биће 
свечано обележен значајан јубилеј 
- сто година од присаједињења 
Војводине матици Краљевини Србији 
1918. - 2018. године. С благословом 
Епископа банатског господина 
Никанора основан је одбор који 
припрема овај јубилеј. Чланови 
организационог одбора: протојереј – 
ставрофор Жељко Стојић, историчар 
Душан Миловановић, хералдичар 
Драгомир Ацовић и Зоран М. Туркан 
припремили су квалитетан програм 
дешавања. Укључени су многи музеји 
и институције културе Србије, а 
програм ће презентовати духовне, 
културне и уметничке баштине 
нашег народа, на највишем нивоу. 
Сва дешавања биће у Владичанском 
двору, од 9. до 15. октобра. 

Изложба под називом „Отаџбини 
с љубављу“ биће отворена у уторак, 
9. октобра, у Владичанском двору. 
Аутори поставке су Зоран М. Туркан и 
протојереј ставрофор Жељко Стојић, 
а изложбу ће отворити академик 
Коста Чавошки.

-Поставка се састоји из три дела, 
објашњава Туркан. Први део је 
историјат Војводства српског и 
ослобађање Вршца 1918. године. 
Други део поставке су банатски 
светитељи и фотографије манастира 
Баната, док је трећи - централни 
део потврда самог наслова изложбе 
„Отаџбини с љубављу“. Састоји се од 
дела сликара Паје Јовановића, Уроша 
Предића, Афанасија Шелоумова, 

руског сликара, Теодора Илића 
Чешљара и вајара Рудолфа Валдеца. 
Биће изложени оригинали „Сеобе 
Срба“, портрети краља Петра и 
војводе Стевана Книћанина, затим 
фрагмент старог споменика, део 
бисте Петра Првог Карађорђевића, 

који су нацисти срушили, 1941, у 
Зрењанину, као и застава Војводства 
српског из 1848. године. 

Наредног дана протојереј 
ставрофор Душан Петровић говориће 
на тему „Покрајинске цркве и њихово 
уједињење у Српску патријаршију 
1920. године“, са почетком у 18 часова.

Никола Кусовац, ликовни критичар 

и историчар уметности, одржаће 
предавање о „Ликовној уметности код 
Срба после велике сеобе“ у четвртак, 
11. октобра, у 18 сати.

Сутрадан, 12. октобра, такође у 
18 часова, др Љубомирка Кркљуш 
излагаће на тему „Присаједињење 
Војводине матици Србији“.

„Хералдика у Срба“ назив 
је предавања које ће, у склопу 
обележавања јубилеја, одржати 
Драгомир Ацовић, 13. октобра, у 18 
сати, у Владичанском двору.

Др Миодраг Матицки подсетиће на 
„Стеријин аманет српском народу“, у 
недељу, 14. октобра, са почетком у 18 
сати.

Последњег дана обележавања 
сто година од присаједињења 
Војводине матици Краљевини Србији, 
у понедељак, 15. октобра, Александра 
Нинковић Ташић излагаће на тему 
„Михајло Идворски Пупин - заштитник 
српског народа“.

Изложба под називом „Отаџбини с 
љубављу“ биће отворена од 10. до 15. 
октобра, а сви заинтересовани биће 
у прилици да погледају ову вредну 
и занимљиву поставку од 10 до 14 
часова.

-Избор тема  и предавача извршен 
је пажљиво и то су најугледнији људи 
из домена права, црквене историје, 
књижевности и уметности, наглашава 
Туркан. У организацију обележавања 
овог јубилеја уложено је, првенствено 
много љубави, поштовања, а наша 
жеља је да се пружи нови увид  у 
прошлост и извуку поуке за будућност.

Ј.Е.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРИПАЈАЊА ВОЈВОДИНЕ МАТИЦИ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

ДУХОВНА, КУЛТУРНА И УМЕТНИЧКА 
БАШТИНА НАШЕГ НАРОДА

Обележавајући Светски 
дан срца, Савет за здравље 
Града Вршца, заједно са Домом 
здравља и Општом болницом 
Вршац, организовали су два 
„Базара здравља“, у суботу, 
29. септембра. Један је 
одржан у амбуланти Дома 
здравља у Куштиљу, а други у 
просторијама Месне заједнице 
„12. Војвођанска бригада“, у 
Никите Толстоја 3. Акције је 
подржао, као и до сада, Црвени 
крст Вршац. 

-У акцију се, ове године, 
укључио и Покрајински 
секретаријат који је, на 
вишем нивоу, анимирао 
све здравствене установе 
на територији Војводине, 
наглашава Татјана Николић, 
чланица Градског већа 
задужена за здравство и 
социјалну заштиту. У оба 
тима базара здравља било 
је неколико лекаре опште 
медицине, специјалиста, а у 
Куштиљу су били присутни 
и стоматолози, јер сеоска 
амбуланта има и стоматолошку 
ординацију. У Куштиљу је 
прегледан 31 мештанин, а у 
градској месној заједници 
65. Били су у прилици да 
измере ниво шећера у крви, 

крвни притисак, различита 
антропометријска мерења, да 
добију савете лекара везано 
за правилну исхрану и здрав 
начин живота, да ураде ЕКГ и 
обаве интернистички преглед. 

Ове године Светски дан срца 

обележава се под слоганом 
„Обећавам ДА... за моје срце, 
за твоје срце, за сва наша срца”. 
Кардиоваскуларне болести су 
један од водећих узрока смрти 
и инвалидитета у свету. Како 
би се број оболелих смањио, 
потребно је отклонити све што 
изазива и доприноси развоју 
кардиоваскуларних болести.

-Фактори ризика за 
кардиоваскуларне болести су 

дуван, неправилна исхрана, 
алкохол и физичка неактивност, 
подсећа Николићева. Због 
тога смо ми саветовали 
нашим суграђанима да смање 
факторе ризика, да крену у 
свакодневну шетњу, бар 30 

минута дневно да проведу у 
лаганој рекреацији, физичкој 
активности. Болести срца 
и крвних судова поменуте 
су и као значајан сегмент 
обољевања становништва у 
области масовних незаразних 
болести у нашем Плану јавног 
здравља. 

Према речима Николићева, 
ситуација у Вршцу и Јужном 
Банату не разликује се од 

стања на целој територији 
Србије, када је реч о болестима 
срца и крвних судова. 

- Сваког дана у Србији 
умре бар шест особа, на нашој 
територији је то мало другачије 
- сваког другог дана, али 2 до 3 
особе оболе од болести срца 
и крвних судова, објашњава 
чланица Већа. Најчешћа су, 
код нас, акутни инфаркти 
миокарда (око 96 одсто ) и 
ангине пекторис. Значајно 
је поменути да од 700 до 800 
пацијената има откривена 
обољења срца и крвних судова 
на нашој територији. 

Зато су базари здравља 
значајни као превентива, 
грађанима је једноставније и 
лакше да здравље провере 
на оваквим догађајима, јер им 
нису потребни ни здравствена 
књижица, ни заказивање. На 
базарима се, сваке године, 
открије одређени број 
потенцијалних дијабетичара 
и кардиоваскуларних 
болесника. Ако је потребно, 
грађани се, након прегледа 
на базару здравља, упућују на 
додатне анализе које помажу 
у откривању потенцијалних 
болести.

Ј.Е.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА ОДРЖАНА ДВА БАЗАРА ЗДРАВЉА

АКЦЕНАТ НА ПРЕВЕНТИВНИМ ПРЕГЛЕДИМА
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕПУБЛИКЕ, 
ПОКРАЈИНЕ И ГРАДА ВРШЦА

УРЕЂЕЊЕ МЕСИЋА - 
ЗАШТИТА ГРАДА ОД 

ПОПЛАВА
Реализација уређења корита потока 

Месић, започета у јулу, као пројекта 
заштите града Вршца од поплава, највећа је 
инвестиција у граду у последњој деценији. 
Реч је о заједничком пројекту који спроводе 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Републичка дирекција за воде, 
ФЕР Пројекат, Јавно водопривредно предузеће 
“Воде Војводине” и Град Вршац.

-Санација корита Месића вредан је и 
важан пројекат у циљу заштите од поплава 
града Вршца, његових становника и имовине, 
чиме уједно доприносимо очувању животне 
средине и квалитетнијих услова живота, каже 
Милош Васић, члан Градског већа за заштиту 
животне средине. То је највећа инвестиција 
у Вршцу у последњој деценији. Тренутно 
се уређује деоница дуга 2,6 километара, од 
АМСС до ушћа у Вршачки канал, за шта је 
Министарство пољопривреде Републике 
Србије обезбедило три милиона евра. 

Према речима Васића, идејним пројектом 
из 2010. предвиђено је да се корито Месића 
избетонира дуж свих 7 км тока, од бране до 
ушћа.

-На тај начин обезбедиће се бржи и већи 
проток воде и трајно решити питање одбране 
од поплава, што и јесте главни циљ, истиче 
Васић. Опсежни геодетски и припремни 
радови обављени су пре почетка санације, 
а онда је почело вађење кабастог смећа, 
измуљавање и сечење растиња у зони корита. 
Доста тога је већ сређено, а следи стављање 
шљунковите тампон зоне, армирање, 
изолација и бетонирање. 

Према речима Мирослава Ступара, члана 
Градског већа задуженог за привреду, пројекат 
је врло сложен и захтеван јер се ради на 
отвореном водотоку. Потребно је обезбедити 
суво и стабилно тло за извођење радова што 
није лако због сталне подземне воде. Ступар 
наглашава да се радови изводе на високом 
стручном нивоу, уз максимално залагање 
извођача и надзора.

-Град испуњава своје обавезе у складу се 
захтевима Пројекта и потписаним Споразумом, 
истиче Ступар. У овој фази обезбеђене су 
геодетске подлоге, позајмишта квалитетног 
материјала за стабилизицију тла и места за 
одлагање неквалитетног материјала, отпада 
и употребљивог дрвног материјала, у складу 
са Елаборатом о заштити животне средине. За 
реализацију пројекта неопходно је уклонити 
један део засада и објеката који су бесправно 
подигнути на јавној парцели у зони радова. У 
току радова ови објекти ће бити уклоњени уз 
сагласност власника, који имају разумевање 
за значај овог пројекта и који су свесни 
бесправног коришћења и градње коју су имали 
у зони радова. Обзиром на разумевање и 
сагласности, Град ће обештетити ове суграђане 
правичном накнадом како не би имали штету у 
оквиру ових радова.

Када се послови санације заврше, у плану 
је да се направи шеталиште са клупама и 
канделабрима дуж корита Месића. Планирано 
је, такође, да се код Улице Хајдук Вељка засади 
зеленило, подигну паркић и дечје игралиште.

Ј.Е.

Свечаном академијом Град Вршац 
и СУБНОР Вршац, обележили су Дан 
ослобођења нашег града од немачке 
фашистичке окупације у Другом 
светском рату, 2. октобар. Свечаности 
у Градској кући присуствовали су 
бројни гости, међу њима и представник 
Амбасаде Руске Федерације у Србији - 
војни аташе Георги Клебан. Поздравили 
су их  Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР Вршац,  Драгана Митровић, 
градоначелница и Звонимир Сантрач, у 
име Удружења ратних војних инвалида 
1991 - 2000. 

-Данас славимо 74. годишњицу 
ослобођења Града Вршца од 
фашистичког окупатора у Другом 
светском рату, период када је фашизам 
бачен на колена и када је започео крај 
једног од најбруталнијих, најсуровијих 
ратова у историји човечанства, 
нагласила је градоначелница Драгана 
Митровић. Дан ослобођења је симбол 
слободе човека, слободе мисли, говора 
и права - основних постулата на којима 
почива европско друштво коме тежимо. 
Данас имамо част и обавезу да се 
подсетимо многобројних жртава, које су 
живот дале за слободу наше отаџбине и 
оставиле неизбрисив траг у победи над 
фашизмоим. Овај дан нам мора, свакако, 
бити и опомена да се овакви сукоби, који 
су однели многе животе и донели велике 
патње, разарања и страдања, више 
никада не понове.

Градоначелница је подсетила на 
борце НОБ-а и Руске армије који нису 
штедели животе за ослобођење нашег 
града, уз захвалност што су поставили 
део темеља слободарског града.

 Георги Клебан, представник 
Амбасаде Руске Федерације у Србији, 
честитао је празник Вршчанима и указао 
на велике жртве Другог светског рата, 
високу цену коју је човечанство платило 
да би извојевало слободу. Он је рекао 
да се сада води нови рат како се не би 
заборавиле жртве фашизма и да је лепо 
што су, на оваквиим прославама, млади 
људи, јер ће они неговати сећање на све 
који су дали животе у Другом светском 

рату.
Ђорђевић је подсетио да је за слободу 

града, живот дало 363 Црвеноармејаца, 
заједно са десетинама партизана НОР и 
додао:

-Овај дан је највећи слободарски 
празник Града Вршца. Хвала свима који 
су своје животе положили у темеље 
слободе, свима који су овај град 
подизали кроз векове. Хвала свима који 
га и данас чине значајним, знаменитим 
и посебним у српском роду и култури, 
у историји српског слободарства, 
почевши од владике Теодора, првог 
устаника под турским оковима.

Градоначелница Митровић уручила 
је Октобарску награду Града Вршца 
овогодишњем лауреату Радомиру 
Путнику, књижевнику, театрологу, који је 

најлепше године живота - своју младост 
провео у нашем граду.

-Захваљујем се на признању које 
ми је додељено и оно ме уверава да је 
мој досадашњи књижевни рад нешто 
допринео српској књижевности и 
драматургији, рекао је, између осталог у 
свом обраћању, Радомир Путник. Нисам 
рођен у Вршцу, али одавде потичу моји 

корени, мој прадеда Жива Путник, мој 
деда Ђока, отац Здравко. 

Драгољуб Ђорђевић уручио је 
Медаље борца СУБНОР-а Вршчанкама 
Јулки Загорац, Даници Стојнић и Иванки 
Ђорђевић. Ђорђевић је нагласио да су 
оне вршачке хероине како по ономе 
што су урадиле, тако и по годинама 
које су доживеле (девета и десета 
деценија живота). Јулка Загорац (93) 
дошла је у Вршац као први школовани 
библиотекар, 1948. Даница Стојнић (94) 
била је партизанска болничарка која је 
неговала своје рањене другове.  Иванка 
Ђорђевић (1927) учесник је мартовских 
демонстрација 1941, у знак протеста 
против потписивања пакта са Трећим 
рајхом. Била је борац Крајишке бригаде, 
прве чете, и борац на Сремском фронту. 
Рањена је у Славонији,  и данас носи 
успомену на те дане - гелер у својим 
плућима.

Свечани тон академији дали су 
Иван Ђорђевић, глумац Народног 
позоришта „Стерија“, Градски хор „Ас“, 
под диригентском палицом Анђелке 
Сучевић, као и бард српског глумишта 
Рада Ђуричин која је казивала стихове 
Радомира Путника.

Након свечане академије, положени 
су венци на споменик ослободиоцима 
на вршачком градском гробљу.

Ј.Е.

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ДАН ОСЛОБОЂЕЊА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ

У Геронтолошком центру 
Вршац обележен је Светски 
дан старих, 1. октобар. 
Том приликом одржана је 
приредба за кориснике 
ове вршачке установе за 
најстарије суграђане, а станаре 
Геронтолошког центра посетила 
је Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за 
здравство и социјалну заштиту.

-У разговору са корисницима, 
особљем и руководством о 
условима боравка и квалитета 
услуга у Геронтолошком 
центру, уверила сам се у веома 
високе стандарде боравка 
и задовољство корисника 
услугама које им се пружају, 
каже чланица Већа Николић. 
Веома је добро организован 
и рад амбуланте, која се 
налази у склопу зграде, где 
свим станарима може бити 
пружена примарна лекарска 
заштита без одласка у Дом 
здравља или Општу болницу. 
Геронтолошки центар је 
институција покрајинског 

нивоа, али сарадња са локалом 
је значајна за људе који тамо 
живе, првенствено због тога 
јер се Геронтолошки центар, 
као установа, отвара према 
нашој локалној средини. Важно 
је да омогућимо и осталом 

становништву града да буде у 
контакту са овом установом, 
да промовишу оно што раде, 
везано за културно - забавни 
живот и здравствене услуге, 
као и да се дефинише шта 
оваква установа може да пружи 

локалном становништву. 
И ове године обележава се 

октобар - месец старих кроз 
низ активности, а Геронтолошки 
центар ће, већ по традицији, 
организовати разна дружења, 
од вршачких малишана, 

основаца, до уметника, 
естрадних звезда, кроз 
концерте и књижевне вечери. 

-Биће организоване и разне 
креативне радионице кроз 
које се наставља очување 
моторних и менталних функција 

корисника Центра, наглашава 
Николићева. Такве радионице  
пружају могућност продајних 
изложби, што доноси одређени 
приход за кориснике, али им 
и помажу да што дуже остану 
функционални. Не смемо да 
заборавимо да Град Вршац 
има и Клубове за старе који 
функционишу по селима. 
Имамо клубове у Избишту, 
Гудурици, Шушари и Марковцу 
чије активности координира 
Центар за социјални рад Града 
Вршца. Клубови су значајни за 
социјализацију и одржавање 
контаката са старима. 

Николићева наглашава да 
ће Град Вршац наставити да 
брине о својим најстаријим 
суграђанима кроз подршку 
активностима клубова за старе, 
Геронтолошког центра, али и 
удружења пензионера, ратних 
војних инвалида и свих осталих 
који окупљају грађане трећег 
доба.

Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СТАРИХ

ДРУЖЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Радомир Путник, лауреат Октобарске 
награде Града Вршца

Заслужне Вршчанке, 
добитнице признања СУБНОР-а Јулка 

Загорац, Даница Стојинић и Иванка 
Ђорђевић
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 
„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ И 
ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
ОБЕЛЕЖАВАЈУ 

СВЕТСКИ ДАН 
МЕНТАЛНОГ 

ЗДРАВЉА 
Поводом Светског дана менталног 

здравља, 10. октобра, Специјална 
болница за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ и Центар за 
ментално здравље Вршац приређују низ 
догађа.

У оквиру обележавања, биће 
свечано отворена кућа за заштићено 
становање, у Улици Маргитски пут бб, 
10. октобра, у 10,30 часова. Кућа ће 
бити отворена у оквиру пројекта под 
називом „Деинституционализација кроз 
заштићено становање“. Овај пројекат 
Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ 
спроводи у оквиру грант шеме ИПА 2013, 
под покровитељством Европске уније. 
Пројекат се финансира средствима ЕУ 
и суфинансира средствима установе, 
односно Покрајинског секретаријата 
за финансије АП Војводина. Укупна 
вредност пројекта износи 215.699 евра, а 
он траје 24 месеца. 

Према речима руководства 
Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“, главни 
циљ имплементације је успостављање 
услова за деинституционализацију 
пацијената са менталним сметњама из 
поменуте вршачке здравствене установе, 
уз унапређење услова њиховог живљења 
и поштовања основних љљудских права.

Богат програм, поводом Светског дана 
менталног здравља, припремио је Центар 
за ментално здравље Вршац са седиштем 
у Стеријином сокачету бб. Током пет дана, 
тачније 8. до 12. октобра, планиране су 
бројне тематске активности.

У понедељак, 8. октобра, са почетком 
од 10 часова биће интерактивна 
радионица - Афективно везивање, 
а предавач је др Катарина Јевдић, 
психијатар и саветник системске 
породичне терапије. Наредног дана, у 
уторак, у исто време, такође у Стеријином 
сокачету, у просторијама Центра за 
ментално здравље, предавач др Сања 
Миловановић, психијатар, говориће 
на тему „Достојевски, од болести до 
генијалности“ у оквиру интерактивне 
радионице. 

Продајна изложба радова корисника 
и подела промотивног материјала 
планирана је у среду, 10. октобра, на углу 
улица и Феликса Милекера и Стеријине.

Интерактивна радионица под називом 
„Однос према терапији“ предавача 
др Чедице Пауновић, психијатра и ТА 
саветника, биће одржана 11.октобра, у 10 
сати, у Стеријином сокачету бб.

Последњег дана разноврсног 
програма обележавања Светског 
дана менталног здравља, у петак, 12. 
октобра, биће организована радионица 
„Припрема здравих оброка“, а предавач 
и промотер здраве исхране биће 
Светлана Јоца, специјалиста струковни 
нутрициониста -дијететичар.

Ј.Е.

Дечја игралишта на отвореном 
важан су део одрастања сваког 

детета. Тако размишљају у Јавном 
комуналном предузећу „Други октобар“, 
а ову идеју преточили су у стварност, те 
су тако почела да ничу дечја игралишта 
у градским насељима. “Други октобар” 
сопственим средствима, и уз помоћ 
и подршку Града Вршца, финансира 
изградњу нових игралишта за најмлађе 
суграђане, узраста од 3 до 10 година.

Једно од таквим кутака за малишане, 
“Играонице под брегом”, недавно је 
отворено у Гудуричком насељу.

-Уређењу овог игралишта у Гудуричком 
насељу претходила је иницијатива 
грађана овог дела града, истиче Небојша 
Перић, директор ЈКП “Други октобар”. 
Осим најновијег игралишта, изграђеног 
по свим стандардима и нормама, на овој 
локацији уредили смо и кошаркашки 
терен. Желимо да деца безбрижно 
одрастају и да у свом крају имају кутак 
где ће се играти и дружити. 

Дечја игралишта су улагања 
у будућност, сматрају овдашњи 
комуналци, а најмлађима треба 
обезбедити безбедан простор за игру. 

-Вођени овом чињеницом, одлучили 
смо да ове године обрадујемо децу у 
још 4 насеља у Вршцу, додаје Перић. У 
питању су крајеви града где годинама не 
постоје игралишта, где се деца неретко 
играју поред пута и где нису безбедна, 
баш као што је то било на Гудуричком 
насељу. На игралиштима данас можемо 
видети задовољне малишане, али и 
њихове родитеље, баке и деке како 
уживају, задовољни и безбрижни. У 
Улици Ђуре Јакшића где нема места 
за велико игралиште, поставили смо 
мањи број справа и пењалица. Такође, 
изградили смо игралишта и на Тргу 
Константина Спајића и у Стеријином 

сокачету. Ових дана постављамо и 
подлогу за игралиште у Хемограду. Циљ 
нам је да свако насеље добије најмање 
једно овакво игралиште и терен, где ће 
деца,  али и одрасли моћи квалитетно да 
проводе слободно време. 

Према речима директора Перића, у 
игралишта је уложено око 6 милиона 

динара из сопствених средстава ЈКП 
„Други октобар“, а вршачки комуналци су 
сигурни да је ово значајна и квалитетна 
инвестиција у будућност. Из комуналног 
предузећа позивају и остале суграђане 
да се јаве са својим идејама и кажу шта 
то недостаје у њиховом крају. 

Ј.Е.

ДАРОВИ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ВРШАЧКИМ МАЛИШАНИМА

НИЧУ ДЕЧЈА 
ИГРАЛИШТА У 

ГРАДСКИМ НАСЕЉИМА

Поводом Дана фирме, 2. октобра, 
вршачко Јавно комунално предузеће 
„Други октобар“ одлучило је да поклони 
својим суграђанима „паметну клупу“. 
Инсталирана је у центру града, на Тргу 
Светог Теодора Вршачког, у пешачкој 
зони код „Слатке куће“.

Према речима дародаваца, „паметна 
клупа“ садржи уређаје за бежично 
пуњење мобилних телефона, класичне 
прикључке за пуњаче, као и бесплатан 
бежични интернет. Клупа има савремени 
дизајн, а на њој је лик вршачког великана, 
родоначелника српске драме Јована 
Стерије Поповића, као и заштитни знак 
донатора - ЈКП „Други октобар“.

Вршачки комуналци омогућили су 
грађанима да користе бежични интернет 
и на Светосавском тргу. 

Ј.Е.

„ПАМЕТНА КЛУПА“ - ДАР КОМУНАЛАЦА ВРШЧАНИМА

ЗАХВАЉУЈУЋИ ВРЕДНИМ РАДНИЦИМА ЗЕЛЕНИЛА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ВРШАЦ НИКАД ЛЕПШИ ЦВЕТНИ ГРАД 
Никада раније Вршац није имао толико лепих и бројних 

цветних аранжмана који красе како шири центар града, 
тако и остале градске тргове. Вршчани су овог лета 

уживали у разноврсним фигурама и алејама од разнобојног 
цвећа, о којима су бринули вредни комуналци, запослени 
у Радној јединици Зеленило Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“.

-На светосавском тргу, уз нови травни бусен и цветњаке, 
поставили смо и заливни систем, кажу у РЈ Зеленило. Код 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ направили смо зелени 
зид. Прилаз граду из правца Београда украшен је новим 
жардињерама са цвећем. Ово су само неке од активности 
које смо спровели у претходном периоду, а учиниле су да 
град изгледа много лепше и здравије. 

На вршачким трговима могу се и ових дана видети радници 
Зеленила чије спретне руке постављају нове саднице 
разнобојног цвећа како би, са првим пролећним данима, град 
поново заблистао, препун цветних аранжмана и алејица.

-У склопу јесењег уређења града, засађено је и ново цвеће 
које одолева и мало нижим температурама ваздуха, кажу у 
Зеленилу.

Ј.Е.
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Ви нисте Вршчанка родом. 
Одакле долазите?

-Рођена сам у Румунији, у зони 
Бараган, у селу Геогре Дожа, 2. јуна 
1953. То је општина Јаломица, на пола 
пута од Букурешта према Црном мору. 
Мама Султана и тата Георге имали 
су пре мене троје деце која нису 
преживела. Да бих преживела, моји 
су ме продали. По нашој традицији, 
ако родитељима умиру деца, онда 
дете треба продати, кобајаги, некој 
породици која има много деце живе и 
здраве. Родитељ даје своје дете кроз 
прозор и говори: “Продајем моје дете 
да би било живо и здраво“, а они који 
купују, дају неки динар ситно. Тако сам 
ја остала јединица мојих родитеља. 
Отац је био тишлер, мајка домаћица, 
али радили су заједно у задрузи. За 
време Чаушескуа узели су им земљу и 
сви су радили у задругама. 

Имала сам много лепо детињство. 
Било је у комшилуку доста деце и 
уживали смо у игри до 7 година, а када 
сам кренула у први разред, почела сам 
да будем озбиљна девојчица.

До када сте живели у родном 
селу?

-Када сам завршила осми разред, 
отишла сам у гимназију која је била 
у Слобозији, 15 км удаљеној од мог 
села. У том граду су живеле моје тетке, 
тако да сам становала код њих док сам 
била гимназијалка. После гимназије, 
уписала сам Филолошки факултет - 
руски и румунски језик у Букурешту и 
завршила. Ту сам почела да развијам 
љубав према песми, музици, певала сам 
у студентском хору. Тако сам упознала 
једног студента Конзерваторијума 
који је дошао из Југославије, из 
Бегејаца, код Зрењанина. Био је то Јон 
Лелеа, тада студент, данас проф. др 
етномузикологије у Високој школи за 

струковне студије „Михајло Палов“ и 
на београдском Универзитету.

Да ли Вас је љубав довела у 
Вршац?

-Да, заволели смо се, али није било 
тада ни мало лако напустити Румунију 
и доћи овде. Требало је добити дозволу 
од државе. Две године смо чекали 
на одобрење за брак. У то време у 
Румунији ниси могао само да спакујеш 
кофере и отпутујеш из земље. Морао 
си да поднесеш захтев држави да 
ти одобри одлазак из земље. Док 
смо чекали да стигне одобрење, у 

међувремену нам се родила наша 
ћерка Емануела. Ми смо живели 
заједно у студентском дому за брачне 
парове. Док смо нас двоје завршавали 
факултете, ћерка нам је била код бабе 
и деде, код мојих родитеља. Јон се 
вратио овде да служи војску годину 
дана. Када сам добила све папире, 
Јон, мала Емануела и ја долазимо у 

Србију, 1979. Годину дана живимо у 
Бегејцима, ново име села сада је Торак, 
код моје свекрве и свекра. Септембра 
1980. преселили смо се у Вршац, Јон је 
добио овде посао. 

Ја нисам радила годину дана, само 
Јон. Он је био и диригент хора КУД 
„Петру Албу“ - данас „Лућафарул“. Десет 
година били смо заједно активни тамо. 
Певала сам у хору и као солиста. 

Када сте добили посао?
-Добила сам посао у Куштиљу, 

1981. Радила сам у Основној школи 
„Кориолан Добан“, предавала 
румунски језик. Нисам имала пуну 
норму од 20 часова, па сам остатак 
допуњавала часовима музике, а имала 
сам и школске секције. Било ми је 
лепо у Куштиљу. Обожавала сам и 
своје ученике и професију. У почетку 
ми је било интересантно, јер ја сам 
рођена у Румунији где се говорио 
књижевни румунски језик, а овде сам 
се срела са банатским дијалектом, 
регионализмима, свако село има неки 
свој речник. Могла сам да се снађем, 
али има доста разлике. Међутим,  ја 
сам била упорна, питала сам све што 
нисам разумела. 

Како сте успевали да ђаке учите 
књижевном румунском језику?

-Успевала сам. Кад волиш своју 
професију, можеш све да урадиш. Могу 
да кажем са задовољством да свих 30 
генерација мојих ученика, којима сам 
предавала, одлично знају румунски 
књижевни језик. Тражила сам и од 
колектива, од колега да причају у 
школи прави књижевни језик. 

Моји ђаци су били упознати са 
румунским, али и српским писцима. 
Спремали смо приредбе за сваки 
празник. Често сам преводила 
текстове са српског на румунски. У то 
време је са мном радила Вера Ђилас, 
професорка српског језика. Нас две 
смо спремале школске приредбе, 
лепо смо сарађивале, и дан данас. 
Приредбе су биле велики догађај 
за цело село. Куштиљ има богату 
културну традицију.

Имала сам успеха са мојим ђацима. 
Водила сам три секције: рецитаторску, 
литерарну и драмску. Учествовали смо 
на свим такмичењима у Војводини, али 
и по Србији. Моја ученица је освојила 
прво место на једном такмичењу 
рецитатора. Говорила је на румунском, 
а био је и српски превод како би сви 
разумели о чему се ради у песми. 

Драмска секција је спремала 
скечеве, приказе, за сваки празник. 
Водила сам и маскенбале које смо 
редовно организовали. Деца су то 

волела. У литерарној секцији били 
су мали писци и песници, они који су 
волели да пишу. 

Кроз рад у настави и школским 
секцијама, деца су се развијала и данас 
су неки од њих постали врхунски 
стручњаци, добри професионалци. 
Моја ученица била је Маријана 
Стратулат, раније се презивала Живан, 
новинарка „Либетатее“. Мариус Саву 
изучио је за доктора, завршио је 
медицину, али сваке године игра у 
позоришту аматера. Ове године је чак 
и режирао једну представу. То је љубав 
коју носе из школских дана. Има доста 
њих који и данас гаје љубав према 
језику и књижевности.

Да ли сте имали сарадњу са 
школама у Румунији?

-У почетку мање зато што је, док сам 
ја радила од 1980. до 1989, још била 
владавина Чаушескуа, али зато су сви 
писци из Војводине тада долазили 
код нас. Касније је заживела сарадња 
са школама у Румунији. Водила сам 
децу по десет дана на летње кампове 
у Јаши, где су рођени еминентни 

румунски песници и писци, затим код 
делте Дунава. Сваке године док је Јон 
Ротариу Кордн био жив, ишли смо 
са куштиљским фанфарама у Алба 
Јулиу, за 1. децембар, дан уједињења 
Румуније.

У сеоској школи дружили смо се и 
са румунским и српским писцима који 
су нам радо долазили. Моји су ђаци, 
са својим радовима, били присутни 
у сваком броју дечјег часописа 

ИНТЕРВЈУ

ЕЛЕНА ЛЕЛЕА, ПРОФЕСОРКА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА У ПЕНЗИЈИ:

У ЖИВОТУ СУ ВАЖНИ ЉУБАВ, 
ОПТИМИЗАМ И НАДА!

Елену Лелеу, професорку румунског језика, живот је довео у 
Вршац из далека. Љубав је била пресудна. Много је година, 
каже, провела овде па Вршац све више осећа као родни град. 

Тридесет година провела је у сеоској Основној школи „Кориолан 
Добан“. Радила је као професор румунског језика, а водила је и 
рецитаторску, драмску и литерарну секцију како би ђацима 
открила све лепоте језика и књижевности. Задовољна је, јер 
су њени ученици освајали бројне награде на такмичењима и 
смотрама. Љубав према писаној речи, коју је Елена развила 
код својих ђака, и данас пламти у њима. Некима је језик постао 
професија, други су се определили за медицину и остале науке, 
али се аматерски баве и писањем, и глумом на задовољство и 
радост њихове професорке.
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„Дечја радост“, а 7. и 8. разреди у 
омладинској новини „Младост“. Оба 
часописа објавила је Издавачка кућа 
„Либертатеа“. 

Посебно сам задовољна јер смо 
успели да школско такмичење у 
румунском језику, које смо покренули, 
буде прихваћено од стране 
Министарства просвете и признато 
као републички ранг. Оно и даље 
траје.

Колико сте радили у куштиљској 
школи?

-Тридесет година сам сваког 
дана путовала из Вршца у Куштиљ 
на посао. Некада сам остајала до 
увече зато што сам била активна и у 
сеоском КУД „Михаи Еминеску“, у хору, 
организацији разних манифестација. 
Имала сам изузетну сарадњу са свима, 
посебно са родитељима. Много сам 

научила од њих, од мештана.
Да ли је лепо бити сеоски 

учитељ? Имали ли разлике од рада 
у градским школама?

-Велика је разлика радити у 
сеоској и градској школи. Мени је на 
селу много лепше. Људи су топли, 
приснији, као да те некако више 
поштују, а ако им и ти узвратиш, 
онда је то комуникација са пуно 
разумевања, нешто лепо и вредно. 
Тако је било и у школи и у КУД-у. Знали 
смо да останемо у друштву после 
проба, дружили се, причали о свему, 
историји, литератури, свакодневном 
животу. Дешавало се да од њих чујем 
неке ствари које ми нисмо учили у 
школи за време Чаушескуа. Доста сам 
од њих научила. Са неким сам остала 
пријатељ до данас. Живели смо као 
једна породица. Ја сам се редовно 
укључивала у организацију сваке 
сеоске манифестације. 

Били сте једно време и директор 
куштиљске школе? Када?

-У Куштиљу сам радила 30 година, 
до 2011. Последње четири и по година 
била сам директор ОШ „Кориолан 
Добан“. Првих 6 месеци била сам в.д. 

директора, а после сам изабрана за 
директора. Кад ми је прошао мандат, 
изабран је нови директор, а ја сам 
остала без посла. По закону нисам 
могла да чувам радно место професора 
док сам обављала послове директора 
и када сам остала без функције, 
отишла сам на Биро рада. Имала сам 
58 година. Није било лако. Ја сам са 
Бироом сарађивала као директорка 
школе, а онда сам се одједном нашла 
на његовој евиденцији за незапослена 
лица. Чудан је живот. Никад не знаш 
шта може да те задеси. После две 
године стекла сам услове и отишла у 
пензију, 2013.

Где сте још били активни?
-Била сам у синдикату просветних 

радника 20 година, док га нису 
растурили. Прво сам била председник 

синдиката школе у Куштиљу, после 
овде у руководству, а један мандат 
била сам и председник за 4 општине. 
Раније је био један синдикат 
просветара. Били смо сложнији, лакше 
се радило и било је резултата. 

Била сам неки члан када се 
формирала Заједница Румуна, прво 
Југославије, после Србије. Петнаест 
година била сам волонтер, а када је та 
активност почела да се плаћа, дошли 
су други, волонтери нису више били 
потребни. 

Када је било бомбардовање, 1999, 
са Анђелком Сучевић и друштвом 
формирали смо Градски хор „Ас“. Била 
сам члан хора до 2011. Прекинула 
сам због здравствених проблема. 
Било је то лепо време, лепо искуство. 
Организовала сам гостовања „Аса“ 
у Румунији, од Темишвара, Лугожа, 
Карансебеша, Решице... Била сам и 
организатор и преводилац. Хор  је 
радо одлазио и у вршачка села, певали 
смо и у Куштиљу, Војводиинцима. 

Одакле та љубав према музици?
-Музика је мој хоби, то је љубав 

из детињства. Она ми помаже да 
преживим све потешкоће у животу, 
да не изгубим оптимизам. Музика ми 
даје снагу. Волела сам да певам као 
дете, касније као ученица и тако сам 
кренула на сцену, наступала сам и 
као солиста. После се то наставило 
у гимназији, на факултету и када сам 
дошла овде. 

Мало Вршчана зна да сте 
снимили песме за Радио Нови Сад 
које су и сада у њиховој архиви. 
Како је то било?

-Да. То је била сарадња са Јованом 

Адамовим, познатим композитором и 
оркестратором. Нису имали забавну 
музику на румунском. Јован ми је дао 
песме, ја сам превела на румунски 
и снимила као солиста. Вероватно 
те песме још постоје у архиви Радио 
Новог Сада.

-Редовно сам учествовала на 
фестивалима румунске музике и 
фолклора, од 1980. до 1991. Сваке 
године фестивал се одржавао на 

другом месту. Ове године био је у 
Овчи. Такмичила сам се, било је и прво 
место, и друго, зависи које године и ко 
су били чланови жирија. Упознала сам 
се са познатим музичарима. На једном 
од тих фестивала упознала сам се са 
оркестром РТВ Војводине и тадашњим 
диригентом Лучијаном Петровићем. 
Снимила сам са њима неколико 
румунских песама.

Како данас живите? Да ли сте 
задовољни?

-Јесам. Уживам. У Вршцу живим 
сама. Брак са Јоном није успео, трајао 
је до 1991. када смо се развели. Често 
су ми тада говорили да сам се удала за 
школу, јер своју енегрију усмерила сам 
на свој посао и професију. Сарађивала 
сам са бројним установама културе, са 
позориштем аматера, ове године била 
сам члан жирија на смотри. Од 2013. 
сам активан члан мешовитог црквеног 
хора Румунске православне цркве, а и 
секретар сам парохијалног комитета. 
Помажем када ме неко позове, ако 
треба нешто да се пише за новине, 
радио, ТВ, сарађујем са медијима. 

Све су то лепе активности, али 
највеће задовољство пружа ми 
породица моје ћерке Емануеле. 
Завршила је архитектуру и остала у 
Букурешту. Тамо је основала породицу, 
удала се за мог зета Кристиана Лелеа. 
Подарили су нам дивну девојчицу, 
моју унуку Алексиу Јоану Лелеа. У 
новембру ће напунити 7 година. Сада 

је у припремној, у тзв. нула разреду, 
тако је у Румунији, нешто слично као 
код нас предшколско. Моја Алексиа 
се много  уозбиљила. Биће, каже, као 
бака и мама, и тата, одликаш. Има 
невероватну машту, воли да слуша 
приче, бајке, личи мало на бабу, морам 
да признам. Одлазим често код њих 
у Букурешт, остајем по месец - два. 
Уживам у дружењу са мојом унуком, 
бакином срећом. 

Лепо се осећам и код своје куће 
у Вршцу. Сама сам себи господар. 
Организујем себи време како желим. 
Није ми никад досадно. Волим да се 
дружим, да читам. Сада читам све 
оно што нисам стигла док сам радила. 
Трудим се да поштујем све људе око 
себе. Јер, мислим да је љубав саставни, 
главни део наше свакодневице, љубав 
према професији, породици, људима. 
У животу су најважнији љубав, 
оптимизам и нада!

Јованка Ерски
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Серија „Игра престола” освојила је 
овогодишњу Еми награду за најбољу 
драму, јавља АП. 

Серија заснована на романима 
Џорџа Р.Р. Мартина већ је два пута 
освојила награду Еми за најбољу 
драмску серију, подсећа АП, преноси 

Танјуг. 
Награду за најбољу комедију 

освојило је чедо Ејми Паладино - 
серија „Чудесна госпођа Мајсл”. Метју 
Риз награђен је Емијем за најбољу 
мушку улогу у серији „Американци”, 
док је Клер Фој награђена за своју 

улогу у серији „Круна”. У категорији 
за најбољу споредну улогу награђен 
је Питер Динклиџ из серије „Игра 
престола”, а његова колегиница Тенди 
Њутон однела је кући Еми за своју 
улогу у „Западном свету“. 

Извор: Политика 

ЈОШ ЈЕДНА ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА ПОПУЛАРНУ СЕРИЈУ 

„ИГРА ПРЕСТОЛА” ПОНОВО 
ОСВОЈИЛА ЕМИ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

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

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

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Ја сам Акико, Стефан Тићми 

2. 20 изузетних девојчица које су 
промениле свет, Група аутора 
3. Аги и Ема, Игор Коларов 
4. Вежбај мозак: књига мозгалица 1, 
Група аутора 
5. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

Британска полиција упозорила је грађане на 
потенцијално опасну козолику антилопу која је 
побегла из Зоолошког врта на западу Енглеске. 

Реч је о женки западнокавкаске дивокозе која 
се вероватно налази у шумама код Зоолошког 
врта Пејнтон, југоисточно од Лондона, преноси 
Танјуг. Из Зоолошког врта наводе да се животиња 
уплашила и побегла када су радници почели да 
усмеравају крдо. 

„Вероватно је под великим стресом, одвојена 

од крда и само желимо да је вратимо безбедно 
што пре”, рекли су у Зоолошком врту. 

Полиција је упозорила да би животиња могла 
да представља опасност ако је узнемире људи 
који јој се приближе. Ангажован је полицијски 
дрон са инфрацрвеном технологијом како би се 
лоцирала антилопа. 

Извор: Политика 

НА ЗАПАДУ ЕНГЛЕСКЕ 

АНТИЛОПА ПОБЕГЛА ИЗ ЗОО ВРТА 

Немца који је ових дана на плажи у близини 
Трста у свој камион укрцао 24.000 литара 
морске воде, привела је локална полиција 
на дојаву грађана и казнила са 1.549 евра, а 
„украдено“ море морао је да врати у Тршћански 
залив. 

Полиција је открила да је 48-годишњи 
немачки држављанин код насеља Баркола 
близу дворца Мирамаре у свој камион 
неовлашћено из Јадранског мора испумпао 
24.000 литара воде, пренела је Хина позивајући 
се на словеначки лист „Приморски дневник“. 

Немац је признао у полицији током 
испитивања да је морску воду желео да 
превезе у Немачку за потребе једног 
акваријума с морским рибама. 

Извор: Новости 

НЕОБИЧНА КРАЂА У БЛИЗИНИ ТРСТА 

НЕМАЦ УКРАО МОРСКУ ВОДУ 
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У оквиру омладинског програма 
Европске уније – ЕРАЗМИС ПЛУС, Еколошко 
удружење Авалон учествује, као партнерска 
организација, у међународном пројекту под 
називом „Много нација, једна природа“. 

-Главни сегмент овог пројекта омладинске 
размене јесте заједничка едукација младих 
из шест земаља, које се одржава у Пољској 
од 2. до 12. октобра, истиче Будимир Бабић, 
председник Еколошког удружења Авалон. 
Учесници ће бити представници: Италије, 
Грузије, Туниса, Финске, Пољске и Србије. 
Омладинску групу Авалона чине: Нина 
Ристић, Теодора Илић, Марија Трусник, Давид 
Павловић, Станко Пеца и вођа групе Младен 
Шикања. Поред нових знања и искустава 
које ће стећи, овим догађајем се отворају и 
могућности успостављања индивидуалне и 
организацијске сарадње међу учесницима 
пројекта.

Према речима Бабића, ЕРАЗМУС + је 
најзначајнији европски програм за подршку 
младима Европе, али и шире, како се може 
видети на основу учешћа омладинске групе 
из Туниса у овом пројекту. Пружа могућност 
различитих облика едукације, волонтирање у 
иностраним удружењима, као и омладинску 
размену. 

-Његова примена није још довољно 
заживела у нашој земљи, а још мање у 
нашем граду, због тога је учешће Авалона у 
овом пројекту битно за његово озбиљније 
укључивање у коришћење могућности 
које ЕРАЗМУС + пружа, наглашава Бабић. 
Овим су на добитку и остале организације 
и институције града, посебно образовне, 
јер је Авалон отворен за преношење својих 
искустава и сарадњу с њима.

Ј.Е.

КУЛТУРА

Посматрање првог дела 
триптихона је прилика за вежбу 
самоперцепције. Oно што можемо 
открити посматрајући овај призор је 
све оно што иначе себи ускраћујемо. 

Рано устајање, не да избегнемо 
сунце већ да дуже уживамо у њему, 
не да избегнемо гужву већ да је 
правимо. Ако покушамо да откријемо 
композицију ове слике, њено нежно 
балансирање, трапезоидну избушену 
структуру две фигуре  које као два 
стуба држе призор читавог града 
и узаврелог неба, видећемо две 
усправне фигуре испред таласастог 
мора фигура у позадини којем нас 
води жена у црвеној марами окренута 
крсту и то ремењевима, не као 
симболима вере, већ остварене вере у 
живот сада и овде. 

На овој сцени град је декор који 
наглашава вертикалу самосвести ових 
људи много хуманије од небодера 
који смањују људе.

Да ли је ово рекламни призор 
прорачунат као порука за светску 
изложбу, призор благостања и рада. 
Како то да кад се данас показујемо 
свету утркујемо се да му покажемо 
што више наше прљавштине, несреће, 
безизлазности и још да нас то забавља. 
Дајемо велике паре да се покажемо у 

лошем светлу, а ето, једна оваква слика 
постаје матрица, икона, заштитник 
Вршца, недајући да он постане место 
безнадних призора пророчких слика 
нових уметника. 

Ова слика је као чудесно огледало 
које поправља душу оног ко се огледа. 

Овде, на слици, ликовност 
није појела хуманост, али нема ни 
сентимента који би ванвременски 
призор претворио у илустрацију.

Паја је ову слику стварао месецима, 
а ми би барем пар десетина минута 
могли да посветимо себи посматрајући 
је да би видели и упознали себе. Шта 
то све можемо осетити посматрајући 
овај треперави призор живота који 
грца од опијености? Да смањимо своју 
површност, и уместо да сурфујемо по 
интернету, уз помоћ ове слике можемо 
сурфовати по својој новопронађеној 
духовности.

Како је Паја треперавим потезима 
четкице само сугестијом логике 
предмета лица, грађевина, пророчки  
предвидео велике дигиталне екране 
са фантомским трептавим сликама 
које нестају кад пожелиш да боље 
видиш. И што си им ближи то све већи 
део стварности нестаје. 

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (2)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ПИЈАЦЕ СЛИКА И РЕЧ

Поезија није део културе, јер 
култура једног времена је логика 
неподношљивог прилагођавања без 
песме.

Т.Сухецки

Посредством организације Вршачке 
афирмације уметника „АРС“, Вршац je крајем 
септембра први пут био део 55. „Међународних 
сусрета писаца“, који се одржавају у Београду у 
организацији „Удружења књижевника Србије“, у 
сарадњи са Културно просветном заједницом, а 
под покровитељством Министарства културе и 
информисања, Секретаријата за културу града 
Београда и Скупштине града Београда. Током 
свог трајања, овај изузетно значајан догађај и 
један од најтрајнијих на Балкану окупио је 38 
писаца из 24 земље. 

- Била нам је част што смо успели овај 
догађај и, његовим посредством, писце светског 
реномеа довести у Вршац, а наша је тежња 
да „Вршачки међународни сусрети“ постану 
традиција. И верујемо да хоће, јер с обзиром на 
минимална средства којима смо располагали, 
махом од донација чланова и дародаваца, 
успели смо да одговоримо на концепт програма 
налик оном у Београду, где су истовремено 
учествовали и гости и домаћини уз неизоставно 
присуство преводилаца – истакла је Верица 
Преда ПреВера, председница Удружења ВАУ 
„АРС“. 

Први „Вршачки међународни сусрети писаца“ 
почели су пријемом гостију у просторијама ВАУ 
„АРС-а“, уз војвођанске звуке тамбурице Зорана 
Варјашког, а потом је уследио обилазак вршачких 
знаменитости у који је госте повео Томаш Фодор. 
Свечаност је отворила Верица Преда, а богат 
програм водиле су Николина Нина Бабић (на 
српском језику), креаторка програма, и Катарина 
Керчов, на енглеском језику. За симултани превод 

кратких разговора био је задужен Виктор Радун 
Теон, а за музичке пејзаже ученици Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“ и пијаниста Иван 
Јовановић. Гости и учесници првих „Вршачких 
међународних сусрета“ била су: Ентела Каси, 
члан Председништва светског ПЕН центра као 
Амбасадор мира, председница ПЕН центра у 
Албанији,  Хава Пинас Коен, члан Асоцијације 

писаца из Израела, оснивач и уредник часописа 
„Димој“ за јеврејску литературу, уметност и 
културу, преводилац и новинар, уметнички 
директор „Кишуфим“ конференције; Антоан 
Симон, угледни француски песник, који је 
персонификација властите поезије; Милан 
Орлић, један од највећих савремених српских 
интелектуалаца, књижевник, члан Удружења 
књижевника Србије, оснивач и главни 
уредник издавачке куће „Мали Немо“ и научни 
истраживач; Виктор Радун Теон, филозоф, 

књижевник, преводилац и научни истраживач, 
члан Управног одбора Друштва књижевника 
Војводине и члан Удружења стручних и научних 
преводилаца Војводине, председник надзорног 
одбора „Стеријиног позорја“, професор на 
Универзитету Метрополитен и преводилац; 
Гордана Влајић, књижевница, члан Удружења 
књижевника Србије АРТЕ;  Валентин Мик, члан 

Удружења књижевника Румуније, Удружења 
новинара Србије, преводилац, новинар НИУ 
„Либертатеа“, члан ВАУ „АРС“-а, оснивач и 
председник „In medias res“; Еуђенија Балтеану, 
члан Удружења књижевника Србије, Удружења 
књижевника Румуније, Удружења новинара 
и преводилаца из Панчева, Савеза новинара 
Србије, Међународне Федерације новинара и 
ВАУ „АРС“-а, оснивач и председник удружења 
грађана „Упознајмо се“ и, такође, новинар НИУ 
„Либертатеа“. У наставку вечери  представили су 

се и домаћини, део књижевне фракције чланова 
ВАУ „АРС“-а: Верица Преда ПреВера, Николина 
Нина Бабић, Србислав Срба Бошковић, Миодраг 
Јовичић, Дуња Радовановић и Антонела Мик, 
чија ће прва књига „Кутија неправилног облика“ 
ускоро бити објављена у ВАУ „АРС“-овој едицији 
„Првокњижје“. 

- Значај учешћа у „Међународним сусретима 
писаца“ за ВАУ „АРС“ је огроман јер смо се са 
њом показали као професионали организатори 
културних манифестација регионалног значаја 
– попут ове. Успели смо све да организујемо за 
рекордно кратко време, а да покажемо квалитет. 
При том, ово је званично и наш уплив у светску 
поетску сцену и зачетак будућих сарадњи са 
иностраним писцима, који ће бити угошћени у 
нашим просторијама у наредном периоду. Значај 
ове манифестације као и наших активности 
уопште за град ће, најпре, бити онолики колики 
му град сам додели. Ми у ВАУ „АРС“-у мишљења 
смо да је ово велики подухват за Вршац, 
који се ушушкан у свој стари сјај европског 
града културе, мало и успавао. Најпре, јер 
отварамо наш град за квалитетну међународну 
међукултурну размену идеја и активности, 
приказујемо и његова унутрашња стваралачка 
богатства и потенцијале, али и богатства у 
предивним културним оставштинама, било 
духовним, писаним или архитектонским, која 
пријају сваком иностраном оку и духу, те га 
приказујемо као град растућег културног 
туризма – закључила је Верица Преда. 

Т.С. 

ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ АВАЛОН ПАРТНЕР У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ „МНОГО НАЦИЈА, ЈЕДНА ПРИРОДА“

ЕРАЗМУС ПЛУС -  ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА ЕВРОПЕ

55. „МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ПИСАЦА“ ОДРЖАНИ И У ВРШЦУ 

ВРШАЧКИ ВАУ „АРС“ УГОСТИО ИНОСТРАНЕ ПИСЦЕ 
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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

Прошлог петка у великој 
галерији Културног центра 
Вршац отворена је изложба 

радова са Конкурса 59. ликовне 
манифестације деце и омладине 
за награду „Паја Јовановић“. 
Представљено је 300 дечијих 
радова, а 37 најуспешнијих 
младих уметника је награђено. 

Директор Културног центра 
Давор Стојковић истакао је да 
је на традиционални конкурс 
пристигло више од 700 радова, 
као и да је стручни жири имао 
тежак задатак да међу њима 
одабере најуспешније. 

Испред Града, награђене је 
поздравила Наташа Маљковић 
Чонић, чланица Градског већа 
задужена за културу, пожелевши 
им успех у даљем стварању и 
школовању. Маљковић Чонић 
и Вељко Стојановић, члан 
Градског већа задужен за област 
образовања, уручили су награде 
овогодишњим добитницима. 

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”, Невенка 
Косор, Јелена Штетић ликовни 
педагог). Награда Културног 
центра Вршац за креативност 
припала је Маши Милошевић (ПУ 
„Чаролија” Вршац - “Лептирић”, 
Невенка Косор, 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. 

НАЈБОЉИ РАДОВИ СА КОНКУРСА „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

ПРИЗНАЊА ЗА 37 УМЕТНИКА 

Прошлог петка у „Салону код 
Порте“ одржана је промоција 
књиге Отоа Олтвањија 

„Приче мистерије и магије“ (Лагуна, 
2017). Модератор разговора био је 
књижевник и књижевни критичар 
Илија Бакић, а уводничарка Емилија 
Плавић, ученица Хемијско-медицинке 
школе у Вршцу. 

- До сада сам у књишкој форми 
објављивао само романе. Ово је 
први пут да састављам збирку 
приповедака. Теже је него што сам 
мислио. Писање прича је експеримент, 
разгибавање мишића, одмор ратника 
пред масовније битке; стварате нове 
универзуме и позивате вољне да с 
вама завире у њих – каже Ото Олтвањи. 

„Приче мистерије и магије“ 
прва је Олтвањијева збирка прозе, 
објављена након четири романа, од 
којих се један, први, ретко помиње 
у ауторовој биографији. У питању је 
криминалистички роман  који је аутор 

као шеснаестогодишњак објавио 
под псеудонимом у новосадском 
„Дневнику“, а након којег су уследили 
романи и приповетке у различитим 

жанровима. О својим причама 
Олтвањи каже да не садрже елементе 
фантастике, већ у својој сржи „имају 
загонетку која се, са мање или више 

успеха, мора разрешити, најчешће у 
криминалистичком кључу“. 

Ото Олтвањи (1971) одрастао 
је у Суботици, а живи и ради у 
Београду. Аутор је романа „Црне 
ципеле“ (2005), „Кичма ноћи“ (2010) и 
„Ивер“ (2015). Од раних деведесетих, 
објавио је четрдесетак приповедака у 
часописима као што су „Знак сагите“, 
„Градина“, „Кораци“, „Северни бункер“ и 
„Политикин забавник“, и антологијама 
као што су „Тамни вилајет“, „Бели 
шум“, „Градске приче“, „Нова српска 
приповетка“ и „Четвртасто место“. 

Са енглеског је превео књигу „This is 
Serbia Calling“ Метјуа Колина, романе 
„Златна крв“ Луцијуса Шепарда, „Киша 
као метак“ Дејвида Шоа и „Престоница 
насиља“ Џорџа Пелеканоса, као и 
три наслова Џонатана Летема – „Сва 
сирочад Бруклина“, „Не волиш ме још“ 
и „Тврђава самоће“. Превео је стрипове 
„Рип Кирби“ и „Вулверин“. 

Т.С. 

ОТО ОЛТВАЊИ ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „ПРИЧЕ МИСТЕРИЈЕ И МАГИЈЕ“  
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Удружење љубитеља старина “Феликс 

Милекер” и “Вршачка кула” у овом броју доносе 
причу о историјату православне цркве Успења 
Богородице или Алексине односно Мале цркве. 
Текст и фотографије припремио је Тамаш 
Фодор.

Мала црква или Алексина црква посвећена је 
Успењу Богородице и зидана је у време владике 
Јована Ђорђевића од 1761. до 1766. године, а тек 
1775. је освештао владика Викентије Поповић. 
Средства за зидање овог храма, као и многе 
црквене предмете и књиге дао је Хаџи Алекса 
Николић, богати вршачки трговац. О његовом 
ктиторству сведочи запис који је урезан у 
мраморну плочу постављену на галерију хора.

Порта цркве и простор око ње у прошлости су 
били омиљено место окупљања Вршчана. Поред 
слављења славе, овде се окупљала омладина која 
је на том месту, уз музику гајдаша, приређивала 
своје игранке недељом и у време празника (стари 
Вршчани су то звали „ди свира“).

Поред мушких врата налази се топовско ђуле, 
о којем је Милан Петко Павловић 7. јануара 1849. 
године забележио да је испаљено са панчевачког 
пута од стране Мађара приликом борби које су се 
одвијале током револуције тих година.

Што се архитектуре тиче, црква припада 
сакралним грађевинама средње величине, при 
чему је главни грађевински материјал при градњи 
била опека. Имала је иконостас већ 1766. године. 
Поред иконостаса, цркву красе и иконе и друге 
ствари, а у њој се налазе и бројне богослужбене 
књиге из XVIII и XIX века са важним историјским 
записима.

У последњој деценији се доста радило на 
реновирању фасаде. У августу 2010. године 
свечано је освећена дизањем јабуке на крст од 
стране епископа Банатског Никанора и других 
великодостојника. Иако мања од Саборне, 
Успенска црква је по великом броју детаља које 
садржи њена историја и бројним уметнинама, 
једном броју старих Вршчана и много ближа.

ФОТОРЕПОРТАЖА

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

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ
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ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ
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MAGYAR TÜKÖR
NEMZETI TANÁCS VÁLASZTÁSOK

November 4-én választunk
A nemrégiben Branko 

Ružić államigazgatási és 
helyi önkormányzati mi-

niszter november 4-ére írta ki a 
nemzeti tanácsi választásokat. 
Attól függően, hogy a kisebbsé-
gi közösségek, milyen arányban 
iratkoztak fel a külön választói 
névjegyzékre, közvetlen, illet-
ve elektori választást tartanak.
Ahhoz, hogy a kisebbségi kö-
zösség közvetlen választások 
útján választhassa meg nem-

zeti tanácsát, az adott közös-
ség képviselői több mint a 40 
százalékának kell feliratkoznia 
saját külön választói névjegyzé-
kébe, ellenkező esetben elekto-
ri választást tartanak. 

Ezúttal a magyar, az albán, 
az askáli, a bosnyák, a bolgár, 
a bunyevác, a vlach, a görög, 
az egyiptomi, a német, a len-
gyel, a roma, a román, a ruszin, 
a szlovák, a szlovén, az ukrán 
és a cseh kisebbségi közösség 

választhatja meg közvetlenül 
nemzeti tanácsát, a macedón, 
a horvát, a montenegrói és 
az orosz nemzeti közösségek 
elektori választást tartanak. 

A jelölőlisták állítása meg is 
kezdődött. A múlt héten a Ma-
gyar Összefogás és listavezető-
je mgr. Hajnal Jenő, Belgrád-
ban átadta a jelöléshez szük-
séges aláírásokat és a Köztár-
sasági Választási Bitottsák ki 
is hirdette azt.

DÉLVIDÉKI TÁBORI HÁLÓ-NAPLÓ –– XVII. HÁLÓ-TÁBOR

Harmóniában a teremtéssel (részletek)
2018.VII.29-én, egy szik-

rázóan ragyogó vasárnapon a 
reggeli órákban indult útjára 
az az autóbusz, amely Délvi-
dékről (Muzslyáról, Törökbe-
cséről, Nagykikindáról, Toron-
tálorosziról, Nagybecskerek-
ről, Csókáról, Moholról, Adá-
ról, Zentáról, Oromról és Tóth-
faluról) szállította a lelkes „há-
lósokat” a XVII. Háló-táborba, 
ezúttal a Szombathely melletti 
Vépre. Délvidékről összesen 45 
személy jutott el és vett részt 
az idei Háló táborban. A kü-
lön busz bérlésének költsége-
it támogatta a Bethlen Gábor 
Alap Zrt.

Az utazás a kelebiai határát-
kelőhelyen történő több órás 
várakozás miatt a tervezettnél 
egy kissé hosszabbra sikere-
dett.  BÁLINT TÜNDE, ZENTA 

zz JÚLIUS 30, HÉTFŐ 
- A NAP MOTTÓJA: ÉNKÉP

Régi jó szokás szerint min-
den napnak van házigazdája, 
és témája – tematikája. A dél-
vidéki csapat ez évben az első 
napot kapta. A „házigazda” fel-
adata, hogy megjelenítse élő-
kép formájában a napi témát, 
gondoskodjon ajándékról az 
előadók és fellépők számára, 
a mise és az oltár előkészíté-
se, egyéb más logisztikai fel-
adatok, egyszóval, hogy szol-
gáljon. A téma megjelenítése-
kor, azt próbáltuk bemutatni, 
hogy énképünk alapja az, hogy: 
„Én Isten gyermeke vagyok.” 
A tábor a „Harmóniában a te-
remtéssel” címet kapta, amit 
Ferenc pápa a Laudato Si en-
ciklikája nyomán jártunk kör-
be. Első nap előadója dr. And-
rásfalvy Bertalan prof. emeritus 
(JPTE), Széchenyi-díjas magyar 
néprajzkutató, egyetemi tanár, 
a rendszerváltás utáni első mű-
velődési és közoktatási minisz-
ter volt. Két dolog fogott meg 
igazán az előadásában. Az első 
hogy minden viszonyulásunk – 
kapcsolódásunk az anya-gyer-
mek kapcsolatunkra épül. Ha 

ez hiányos, vagy nem épül ki 
(mert már egy évesen bölcsö-
débe kerül a gyermek…), akkor 
az alap sérül, és kétségessé vá-
lik a többi kapcsolat „kiépülé-
se”. A másik fontos dolog, an-
nak ellenére, hogy nagyon el-
rontottuk az elsődleges kap-
csolat kiépítését, ezt ki tudjuk 
javítani, és ki is kell javítanunk. 

SZABÓ ANDREA, MOHOL 

zz JÚLIUS 31, KEDD-A NAP 
MOTTÓJA: KÉPMÁS

A nap felelőse Erdély volt, 
előadónk pedig Székely János 
szombathelyi megyéspüspök. 

Beszélt Afrikáról, az éhín-
ségről és a klímaváltozásról. A 
kormányok programjai négy 
éves ciklusokra terveznek. 
Fontos kérdésekben hosszú 
távú rendelkezésekre lenne 

szükség. Sajnos a politikusok 
önző érdekeik miatt rövidtá-
vú céljaik kielégítésére töre-
kednek és nem törődnek azzal, 
hogy mit hagynak az utánuk jö-
vő nemzedékekre. Az ember-
nek meg kell tanulnia harmó-
niában lenni a teremtéssel. Es-
te Ivancsics Ilona és Színtársai 
előadásában megtekinthettük 
Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt 
című darabját. 

BURÁNY MARGIT, ZENTA 

zzAUGUSZTUS 1. SZERDA 
- A NAP MOTTÓJA: ÉLETKÉP

A nap házigazdájaként a 
magyarországi csapat mutat-
kozott be. Életkép cím alatt 
közelítettük meg az emberi 
kapcsolatok jelentőségét, il-
letve hiányát, a kommuniká-
ciót, és az érzelmek „ragadós-
ságát”. Hogy pontosan mit is 
jelentenek ezek a fogalmak, ar-
ról Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD 
neveléskutató számolt be ne-
künk egy meglehetősen szóra-
koztató módon. Az napot pedig 
mi sem zárhatta volna jobban, 
mint a gitáros koncert, táncház, 
ahol mindenki a számára leg-
megfelelőbb táncformát vá-

laszthatta, hiszen az este volt 
néptánc, flashmob, körtánc és 
klasszikus tánc is. 

BURÁNY ILDIKÓ, ZENTA 

zzAUGUSZTUS 2. CSÜTÖRTÖK 
- NAP MOTTÓJA: CSOPORTKÉP

Háló tábor. Rekkenő hőség, 
óriás platánok, játszadozó gye-
rekek, barátok, kapcsolatok. 
Csoportkép egy kedves fény-
képen, csoportkép a szívem-
ben. Csütörtöki görög-katoli-
kus szent liturgia. Kisgyerme-
kek játszanak a fák hűs árnyé-
kában. Néha teljes odafigyelés-
sel, hozzáértően rakosgatják 
a játékokat, aztán tétován né-
zelődnek. Erre egy nagyobb fi-
úcska lép közéjük. Felvesz egy 
képeskönyvet, az apróságokat 
magához hívja és mesél nekik. 
A kicsik áhítattal figyelik. Köny-

ny szökik a szemembe és cso-
portképet készítek róluk. A szí-
vemben.

Sokan kérdezték tőlem mi-
ért nem kapcsolom be a wifit, 
hisz van. Az első válaszom az 
volt, hogy kell nekem egy in-
ternetmentes hét. Így utólag 
szívembe nézek erre a csoport-
képre és azt mondom, ezért. A 
gyerekek valószínűleg csend-
ben lettek volna a liturgia és 
az egész tábor alatt, ha rajzfil-
met nézetünk velük egy table-
ten. De nem találkoztak volna 
egymással. Nem tapasztalták 
volna meg az odafigyelés, az 
együtt mesélés, játszás örömét 
és igaz, össze se vesztek volna, 
de nem is tanultak volna sem-
mit az emberi kapcsolatokról, 
a közösségről.

BOLLÓK EPERJESI ÉVA, ZENTA 

zzAUGUSZTUS 3. PÉNTEK 
- NAP MOTTÓJA: MÁSKÉP(P) 

A délelőtti előadásban dr. 
Zlinszky János, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Környe-
zetjogi Tanszékének tanára ar-
ra hívta fel figyelmünket, hogy 
kezdjük el szeretni a teremtett 
világot, és ami fontos, tegyünk 

is érte! Sajnos a környezet el-
tartó képessége lecsökkent, és 
joggal tehetjük fel a kérdést: 
Meddig mehet ez így? Meddig 
tart el minket a természet? Hi-
szen az ember nem őrizte meg 
a természetet, hanem ellenke-
zőleg, óriási átalakítást és pusz-
títást végez rajta. Pedig nem ez 
volt a Teremtő szándéka, nem 
erre alkotta az embert, nem ezt 
a viselkedést áldotta meg. 

BÁLINT TÜNDE, ZENTA 

zzAUGUSZTUS 4. SZOMBAT 
- NAP MOTTÓJA: VILÁGKÉP

A szombati nap felelős ré-
giója a Partium volt. Az előadó 
Antal Z. László volt, aki tudo-
mányos főmunkatárs a MTA 
Társadalomtudományi Kuta-
tóközpont, Társadalmi integrá-
ció és társadalompolitika osz-

tályon. Kutatási tere az egész-
ségszociológia, demográfia, ég-
hajlatváltozás, humán ökoló-
gia. A kutató elmondta, hogy 
titkos vágya volt, hogy a ter-
mészet lágy ölelésében tartsa 
meg az előadást. Ez teljesült 
is a táborban, a vépi Földmű-
velési Szakközépiskola parkjá-
ban, az egész Kárpát-medencé-
ből érkezett magyar keresztény 
testvérek előtt. A tábor ünne-
pélyes zárásának vendége volt 
Kovács Péter, Vép város polgár-
mestere, aki elmesélte, hogy 
hogyan kapta meg a kevesebb, 
mint 3000 lelket számláló te-
lepülés a városi titulust. 

ISTVÁN MÁRTA, NAGYKIKINDA

zzAUGUSZTUS 5. VASÁRNAP 
(A HAZAUTAZÁS NAPJA)  

Szentmisével kezdtük mi is 
a Háló-tábor utolsó napját is, az 
Úr áldását kérve a hazautazá-
sunkra. A reggeli elfogyasztá-
sa után poggyászunkat az au-
tóbuszba gyömöszöltük, közös 
kép és útra keltünk. 

BÁLINT TÜNDE, ZENTA 

NAGYBECSKEREKI 
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

MAGAS RANGÚ MAGYARORSZÁGI KITÜNTETÉS 

Népművészet Mestere 
díj Lele Józsefnek 
Lele József muzslyai cite-

rás, a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME tagja a nemrégi-
ben magas rangú anyaor-
szági elismerésben része-
sült - megkapta a Népmű-
vészet Mestere díjat. Ez a 
legmagasabb szintű ma-
gyar állami kitüntetés, amit 
a népművészet területén 
osztanak ki. Lele József a 
citerával, mint népzenei 
hangszerrel még gyermek-
korában ismerkedett meg. 
Mintegy negyven éve ve-
zeti a muzslyai citerazene-
kart, de fellép, mint szólis-
ta is. Közel húsz éve vezeti 
a helybeli művelődési egye-
sület citera-szakosztályait, 
melynek fiatal tagjai a mu-
zslyai Szervó Mihály Álta-
lános Iskola tanulói. Józsi 
bácsit Vajdaság-szerte és 

Magyarországon is sokan 
ismerik. Kitünő citeramű-
vész, munkásságát számos 
hazai és külföldi elismeré-
sekkel jutalmazták, a Vaj-
dasági Magyar Művelődési 
Szövetség Magyar Életfa-dí-
jának is büszke tulajdonosa 

BORBÉLY TIVADAR 

Zsinati találkozó 
Versecen
Augusztus 5-én a verseci plébánián megtörtént a má-

sodik találkozó az egyházmegyei zsinat keretében. A 
jegyzőkönyv témája a gyermek és ifjúság munkadoku-
mentum volt.

Vasárnap délután 18 órai kezdettel indultunk neki a mun-
kának, meglepően sokan összejöttünk, 27 voltunk. Csopor-
tokat szerveztünk. Három horvát nyelvű és egy nagyobb 
létszámú magyar nyelvű csoport volt. Elimádkozva a Zsi-
nati imát, elkezdtük a kérdőívek kitöltését. Minden egyes 
kérdésről elbeszélgettünk, majd ezekn alapján feleletet 
adtunk. Összességében érdekesnek találtuk a témát, mert 
ez minden családot és személyt valami módon megérint.

A munka után még ott maradtunk beszélgetni és tár-
salogni egy kicsit a plébánián azzal az érzéssel, hogy „Jó 
nekünk itt”. NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

TÁMOGATÁS A MAGYAR TÜKÖRNEK
A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ JÓVOLTÁBÓL

Az ide évben is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásban részesítette 
lapunk Magyar Tükör című oldalát. Így a Bethlen Gábor Alapkezelő 
ismételten,  az előző évekhez hasonlóan ismét hozzájárult, ahhoz, hogy a 
Közép-bánáti magyarság zökkenőmentes és naprakész tájékoztatását kapjon 
ezen  régió mindennapjairól.

 »Lele József a citerával

 »A délvidéki „Hálósok”

 »Lele József 
a kitüntetéssel
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У ПКВодржан је протекле седмице 
први Регионални пословни форум, у 
организацији Скупштине европских 
регија и Скупштине АП Војводине у 
сарадњи са ПКВ, РАВ и ЕЕН, а уз подршку 
Фонда „Европски послови“ АП Војводине. 
Форум је окупио преко 140 регистрованих 
компанија и пословних асоцијација из 16 
земаља света, из области пољопривреде 
и прехрамбене индустрије, метало-
прерађивачке индустрије и туризма.
Другог дана Форума одржано је 60 
билатералних пословних сусрета у 
којима је учествовало 72 регистрована 
привредника.

Председник ПКВ Бошко Вучуревић 
истакао једа је Форум изврсна прилика 
за умрежавање привредника, као и 
за представљање инвестиционих и 
привредних потенцијала свих регија које 
учествују.

„Нама је од великог значаја ово 
јединство свих институција и извршне 
власти у Војводини којим стварамо 
прави привредни амбијент за даље 
наступе војвођанске привреде на свим 
регионалним, али и осталим тржиштима“, 
рекао је Вучуревић.

Потпредседник Покрајинске владе 
Ђорђе Милићевић изјавио је том приликом 
да је задатак јавних служби, државних и 
покрајинских органа да створе амбијент и 
добре услове пословања да привредници 
могу да остваре своје пословне интересе.
Он је нагласио да већ на првом пословном 
форуму бројке говоре да смо на добром 
путу.

Димитрије Рочкомановић, финансијски 
директор компаније „Сигок“ из 
Шимановаца изразио је задовољство због 
иницијатива које ПКС и ПКВ предузимају, 
као избог подршке Владе раду коморског 
система.

„Овакве иницијативе омогућавају нама, 
привредним субјектима, да направимо 
значајне временске и финансијске уштеде 
када је у питању успостављање контаката 
са жељеним иностраним партнерима. 
Са ПКВуз нас, добијамо легитимитет и 

кредибилитет који нам смањује временски 
период упознавања са потенцијалним 
пословним партнерима и самим тим 
убрзава процес реализације пословне 
сарадње између нас“, рекао је он.

Привредна комора војводине домаћин 
Првогрегионалног Пословног форума
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна стана 

у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги центар, 
Дворска 3, изнад Рајфајзен банке, у дворишту. 
Савремено опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 063 68 40 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-
55-343

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 

Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 

Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 

је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Ексклузивни локал у строгом центру Вршца, 

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

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

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

Потребна гарсоњера у Новом Саду за две 
студенткиње. Понуде доставити на телефон 064-
66 58 849 или 013- 830 -571 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем 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.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.

Нов локал за издавање П=33м², мали 
санитарни чвор, мала канцеларија и 
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 
120 €.  Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-63. 

РАЗНО 
Услужно радим дизајн, припрему за штампу, 

слике по поруџбини. Повољно. Тел. 069/62-66-99 
и 063/74-22-013 

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

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

Продајем “Самсунг“ колор телевизор 
исправан. Цена 30€. Тел 065/571-49-63 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ на чврсто 
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малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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гориво, шамотна „Горење“. Тел. 805-095 
Продајем кауч, бицикл, хармонику, пећ на 

дрва, фрижидер, судоперу, писаћу машину, веш 
машину, ауто приколицу, зимске ауто гуме. Тел. 
063/275-986 

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

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

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

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

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

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

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

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

Пекарска пећ за продају. Тел. 064/197-90-69.
Продајем очувану тракторску приколицу, 

марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, сто и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем дечији креветац . Тел 065/540-53-90
Продаје се столарија са вакум стаклом и 

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

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

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

80 или 061/604-96-46.
Биљни мелем „Станил“ против шуљева, оједа 

и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.
Продајем тракторску приколицу марке 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају 2 трокрилна прозора, дупла, 
димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома повољно.Тел: 
064/598-3898.

На продају Бенџамини, висина 2,5м, питати на 

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

“7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 062/32-98-

12.
Продајем пиштољ „Берета“, први власник, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем трактор фергусон 533 без кабине  и 
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор, 
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел. 063/320-
019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw 
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 
Адама. Тел. 805-107.

Поклањам лабрадора једногодишњег, црне 
длаке. Тел. 064/357-325.

Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.

Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год. 
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер 
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел. 
063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева 
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757. 
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица, 
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, 
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел. 
060/0839-680.

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

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

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

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

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.

Пластични спојлер-дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу 
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.

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

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, 
први власник, само лицима са дозволом. Цена 
100 €. Тел. 063/894-91-63.

Вршим поправку плинских пећи, бојлера, 
шпорета и решоа, дајем гаранцију за поправку. 
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

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

Помагала би старијој особи.  Тел. 064/288-03-
47, 013/805-142.

Половна очувана , кована метална ограда за 
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел 
064/123-17-56.

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран 
од Piago „Vespe“  Пх200Е. Цена 100€. Тел 064/123-
17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 
са унутрашње  стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/123-
17-56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

На продају „Симпо“ двосед на развлачење, 
плински решо са три рингле, кварцна грејалица  
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-
37-420.

На продају Фијат пунто 2004 године, мотор 1,2 
бензин, 60 кс, 5 врата, клима, прешао 180.00км 
кочнице нове, гуме очуване. Тел. 064/26-40-857.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005. 
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки 
мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован, 
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел. 
063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје, 
исправан у добром стању, неударан, дизел, 
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно 
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 064/507-
60-93. 

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Владин комесар, Сава 
Вуковић, који се баш онда 
бавио у Вршцу, својим лепим 
говором, управљеним на 
немачки комунитет (општинско 
представништво), који се на брзу 
руку сакупио, и на официре гарде, 
храбрио је Вршчане и тешио их, 
рекавши им, да су топови њихови, 
и да ће  овде остати. 

Одмах затим ставише се 
у ред 6 компанија вршачке 
народне гарде пред р.к. портом, 
где сусе  налазили топови. По 
Бломберговом налогу коњи су 
били већ упрегнути и у топове 
и у кола за барут и само се 
чекало на полазак. На предњим 
коњима седели су улани. Улански 
ескадрон са својим капетаном 
стајао је пред портом са исуканим 
сабљама. Поред улана били 
су постављени и  рукавинини 
пешаци, који нису баш били 
противни Вршчанима. И кад је 
издат налог да се крену топови, 
гардисте, који су били на стражи, 
одупру се томе, а неки Немци 
брже боље отрче Вуковићу. 
Вуковић се баш спремао за 
Тамишград, а било је око 11 
часова. Чувши шта су наумили 
улани, он одговори: “Ја морам 
бити још данас у Тамишграду, 
нипошто не дајте топова, они су 
ваши и ради ваше употребе, не 
дајте се. А ја ћу вам скоро послати 
помоћ из Бечкерека“. Затим 
отпутује. 

Тек што се повратише од 
Вуковића, кад ал´ код порте се 
појави један улански официр 
и позове топџије да крену 
топове. Али сада вршачке 

гардисте укрсте своје бајонете 
пред капијом, пред којом је 
стајао официр. Топове је чувала 
6. компанија под капетаном 
Јосифом Михајловићем, осталих 5 
кумпанија беху одсутне. Официр 
изјави, да му је његов пуковник 
заповедио, да се топови однесу, 
на што му Михајловић и гардисти 
одговоре: „Топови су наши и 

коњи се морају испрегнути“, што 
је одмах и извршено. У исти мах 
су топови, који беху напуњени, 
спуштени и наперени на улане. 
Неописана раздраженост овлада 
гардистима. Момент беше одвећ 
критичан. Па ипак се не догоди 
никаква несрећа. Улански 
капетан брзо се предомислио. 
Видећи, да са своји улани и 
пешадијом сумњиве верности не 
би могао отети топова, он оде, и 
тако су топови спашени. 1).

Кад се је увече Блогмберг с 
депутацијом повратио из српског 
логора и кад је дознао, да му 
је план осујећен, а он, одасвуд 

обасут прекорима, изјави пред 
магистратом, да неће више дићи 
свога оружја у одбрану Угарске 2), 
и да Вршчани више не рачунају 
на његову помоћ, јер од сада ће 
бити неутралан са својом војском 
3). Уједно изда налог на своја 4 
ескадрона улана и 2  рукавинане 
компаније, да сместа измаширају. 
И доиста, још истог дана је 
изашао са својом војском на 
тамишградски друм, а преноћио 
је у великом риту. 4). 

Међутим, на заузимање 
Вуковића ту му стигне налог из 
Тамишграда од барона Pirét-a 
, ф.м.л. и команданта у Банату, 
да остави рукавине пешаке у 
Вршцу, а са својом коњицом 
да оде у Чаково 5). И тако су се 
2 рукавинине компаније већ 
сутра дан вратиле у Вршац 6), 
дочим је Бломберг са својим 
Шварценбергови улани оставио 
за свагда  вршачки предео, да се 
доцније бори против Мађара у 
војнами по Банату 7). 

Услед ових догађаја принео 
је свој глас, да се Вршац тобоже 
предао 8). 

Краљевски октобарски 
манифест не беше управљен 
само на Рајачића и Србе, већ 
и на сву војску и заповеднике 
тврдиња, који су, почињући 
од марта, потпадали угарском 
министарству. Последица овог 
манифеста беше та, да су, крајем 
октобра, тамишградска и арадска 
тврдиња затвориле своје капије 
и одрекле послушност влади у 
Пешти, прогласивши Мађаре за 
велеиздајнике и бунтовнике. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (143)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Ch. Baumann´sche Aufzeichnungen,str.59-62.
2)Lakatos Ottó: Arad története, sv.I.str.138
3)Die serbische Bewegung in Süd- Ungarn,str. 199
4)Baumann´sche Aufzeichnungen,str.62.
5)Horváth M.: Magzarország függetlenségi hareza.sv.I str. 526.
6)Baumann´sche Aufzeichnungen,str. 62

7)1850. Бломберг је добио степен ђен. мајора и орден с круном 2. 
реда. – О мајору Колману, команданту рукавинине  пуковније, немамо 
никаквог извешћа, по одласку Бломберга и њега је нестало, а капетан  
Краус, командант 2. рукавинине компаније, кажњен је са 7 год. тешке 
робије, зато што тада са својом војском није хтео отићи у Тамишград. 
8)Die serbische Bewegung in Süd- Ungarn,str.200

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 24, БРОЈ 439, 20. АВГУСТ 
1999.

ФОТОГРАФИ БЕЗ КЉУЧА 
Фотографски дућан, фотографска радња, а данас Фото 

студио „Томић“, вероватно је  међу најстаријим радњама у 
Војводини. У дућан никад није стављен кључ у браву и тако 
он траје пет деценија. Фотографски „ген“ Томић зачет је у 
лето 1948. године када је Лазар Томић, тадашњи власник 
фотографске радње, одлучио да на локацији код тадашњег 

Градског биоскопа „Други  октобар“ отвори први приватни 
фотографски бутик за сликање у новој Југославији. 
Фотографски занат, како причају његови синовци Мирко 
и Бора, научио је у рату, а одмах после ослобођења  радио 
је, вероватно, као једини фоторепортер Вршчанин у 
београдској „Борби“ и „Политици“. У то време  фотографија 
му доноси и прве невоље, кажу Мирко и Бора.

-Наш теча, у жељи да заустави време и на његовим 
фотографијама остави за будуће генерације прошлост  
често је завириовао објективом тамо где није смео. Тако 
је, због једне фотографије где је показао социјани тренутак 
тога времена „одлежао“ годину и по дана на Голом отоку. 
Али, то га није поколебало да фотографски занат настави. 

За Лазара Томића везане су и неке новине  у свету 
фотографије. Један је од првих фотографа у Србији који 
је почео да ради такозвану ретуш фотографију или, 
како су у то време Врштани говорили, бојадисану црно-
белу фотографију. Често је учествовао и на изложбама 
фотографије. 

 
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 439, 20. АВГУСТ 1999.

ВРЕМЕ „ЦРНОГ СУНЦА“ 

11. августа 1999. године били смо сведоци 
интресантне појаве – помрачењa Сунца. У нашем 
граду оно је било делимично (око 98 посто) и његова 
кулминација је била око 12 сати и 56 минута.

Када је помрачење достигло своју кулминацију, на 
улицама и градском тргu упалила су се  светла која 
се аутоматски укључују са првим сумраком. Птице су 
се за минут –два умириле, нису летеле. Град је био 
неуобичаjено тих.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

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
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КО Ш А Р К А

Шпртна дворана Домжале, судије: 
Хордов, Круљац, Ленац

ХЕЛИОС: Пашајлић 13, Гајић 14, 
Клавжар, Фон 14, Братец 9, Оман 
1, Дурник 2, Мочник 2, бебедич 12, 
Шашков 4, Стрел, Шалић 24.

ВРШАЦ: Ћирковић 3, Капетановић 
16, Радивојевић 12, Бркић 9, Јовановић 
6, Савовић 5, Симовић 17, Силађи 9, 
Узелац.

Кошаркаши Вршца доживели су 
поразеу прва два АБА 2 лиге, најпре 
у Сплиту од некадашњег троструког 
европског шампиона и једног од 
фаворита за пласман у врх табеле ове 
сезоне, а у другом колу у Домжалама, 
против традиоционално неугодног 
Хелиоса..

Питање победника у оба меча  
решено је у првим полувременима 
у којима су играчи тренера Бранка 
Максимовића платили данак 
неискуству и “заборавили” на договор 
од пре почетка меча. О оба меча 
Вршчани су после 20 минута имали 
велики резултатски заостатак , у Сплиту 
-29 а у Домжалама -27. Тек у другом 
полувремену Вршчани су показали 
део свог квалитета, обе четвртине, и у 

Сплиту и у Домажалама решили у своју 
корист, али је то, као и ласкаве титула 
најкориснијих играча која је у Сплиту 
припала Капетановићу, а у Домжалама 
Симовићу, слаба утеха.

Бранко Максимовић, тренер Вршца 
рекао је после меча са Хелиосом:

- Све честитке домаћину, био је 

одличан у првом полувремену, имао 
чврстину у одбрани и прецизност у 
нападу. Ми се нисмо држали договора 
и заслужено смо изгубили. Лига је дуга, 
иза нас су два напорна гостовања, 
нисмо почели најбоље, али идемо 
даље. Морамо да поправимо уочене 
грешке и да пред својим навијачима у 
наредној утакмици против Динамика 
пружимо много бољу игру.

Вршчани ће први меч у Миленијуму 
ове сезоне одиграти против великог 
ривала Динамика, у среду, 10. октобра, 
са почетком у 18 часова. Пре тога ће у 
првом колу домаће КЛС лиге гостовати 
у Суботици и одиграти меч у Хали 
Дудова шума против Спартака.

Б.Ј.

ПОРАЗИ ВРШЦА У ПРВА ДВА КОЛА АБА 2 ЛИГЕ

ДОБРО ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ СЛАБА УТЕХА
ХЕЛИОС - ВРШАЦ 95:78 (34:22, 26:11, 16:19, 19:26)

КО Ш А Р К А

После обећавајућег почетка 
утакмице и вођства од 2:0 у сетовима 
мало ко у Миленијуму није мисло да ће 
Вршчани против одличних Ужичана 
забележити убедљиву победу. Ништа 
није наговештавало да би могло 
доћи до драматичног преокрета, 
тим пре јер су и пријем и сервис 
Баната одлично функционисали што 
је свим играчима далоо огромну 
дозу самопоуздања. Међутим, после 
убедљиве игре изабраника Игора 
Сантрача у уводна два сета, гости су 
преузели иницијативу, направили 
огроман преокрет, освојили наредна 
три сета и остварили важну победу. 
Вршчанима за утеху остаје један 
освојени бод, али остаје утисак да и 
даље неупоредиво боље играју на 
гостујућем него на домаћем терену. 
Подсећамо, у прошлој сезони, Банат 
је остварио свега четири победе 
у Миленијуму а чак седам пута 

тријумфовао у гостима.
У наредном колу Вршчани ће 

поново бити домаћини, у Миленијум 
стиже екипа Тимока из Зајечара.

ПОРАЗ БАНАТА НА ОТВАРАЊУ СЕЗОНЕ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

УЖИЧКО КОЛО У МИЛЕНИЈУМУ
БАНАТ - УЖИЦЕ 2:3 (25:23, 25:18, 22:25, 14:25, 10:15)

ОД Б О Ј К А

АБА 2 ЛИГА 1. КОЛО

Ловћен 1947 - Рогашка  72 : 71
МЗТ Скопље - Хелиос   92 : 79
Сплит - Вршац   87 : 69
Борац - ОКК Спарс  80 : 84
Зрињски - Динамик  50 : 73
Приморска - Сутјеска  93 : 66

1.Приморска 1        1 0 +27 2
2.Динамик  1        1 0 +23 2
3.Сплит  1        1 0 +18 2
4.МЗТ   1        1 0 +13 2
5.Спарс  1        1 0 +4 2
6.Ловћен  1        1 0 +1 2
7.Рогашка 1        0 1 -1 1
8.Борац  1        0        1 -4 1
9.Хелиос  1        0 1 -13 1
10.Вршац 1        0 1 -18 1
11.Зрињски 1        0 1 -23 1
12.Сутјеска 1        0 1 -27 1

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 1. КОЛО

Банат - Ужице   2 : 3
Тимок - Баваниште  0 : 3
Дубочица - Клек Србијашуме 3 : 0
Борац (Пар) - Т.Витезови  3 : 0
Јагодина - Срем Итон  3 : 0
Металац Таково - Младост  3 : 1

1.Борац (Пар) 1       1 0 +3 3
2.Дубочица 1       1 0 +3 3
3.Баваниште 1       1 0 +3 3
4.Јагодина 1       1 0 +3 3
5.Металац Таково 1       1 0 +2 3
6.Ужице  1       1 0 +1 2
7.Банат  1       0 1 -1 1
8.Младост 1       0 1 -2 0
9.Тимок  1       0 1 -3 0
10.Топлички Витезови1      0 1 -3 0
11.Срем Итон 1       0 1 -3 0
12.Клек Србијашуме 1       0 1 -3 0

РУ КО М Е Т 
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 2. КОЛО

Јабука - Црвена Звезда  32 : 23
Апатин- Херцеговина  34 : 30
Нова Пазова 1957 - Сивац 69 24 : 26
Инђија- Младост   35 : 21
Долово - Раднички 1958  35 : 15
Б. Карловац - Младост ТСК  28 : 32

1.Долово 2       2 0        0 +24 4
2.Инђија  2       2         0        0 +22 4
3.Сивац 69 2       2 0        0 +21 4
4.Јабука  2       2         0        0 +13 4
5.Херцеговина 2       1 0        1 +3 2
6.Младост ТСК 2       1 0        1   0 2
7.Нова Пазова   2       1 0        1   0 2
8.Апатин 2       1 0        1 -15 2
9.Б.Карловац 2       0 0        2 -8 0
10.Ц.Звезда 2       0 0        2 -16 0
11.Младост 2       0 0        2 -16 0
12.Раднички  2       0 0        2 -28 0

Непредвиђени старт: ОК Банат Вршац

Као некад у Вршцу: Мирослав Пашајлић, један од твораца победе 
Хелиоса

СПЛИТ - ВРШАЦ 87:69 (24:12, 26:9, 19:20, 18:28)
Сплит, Мала дворана КК Сплит, гледалаца 800, судије: Краљ, Савовић, Стапић
СПЛИТ: Калајжић 2, Вељачић 8, Ребић 2, Кеџо 12. Габрић 14, Омрчен, Марчинковић 
13, Јукић, Ковачевић 5, Вргоч, Морис 21, Кобинс 10.
ВРШАЦ: Ћирковић 4, Мунижаба 2, Капетановић 14, Радивојевић 3, Радмиловић 9, 
Бркић 12, Јовановић 10, Савовић 2, Силађи 7, Узелац.

На недавно одржаним 
28.Балканским атлетским играма 
у Цељу, од 21-25 септембра,члан 
Атлетског клуба Атина Зоран 
Илинчић осветлао је образ Србије 
и у конкуренцији ветерана освојио 
титулу вецешампиона Балкана. У трци 
на 1500м у категорији Мастер 50, са 
временом од 4:54,10 мин.  заузео је 
друго место иза Словенца Валентина 
Цеснака који је победио са временом 
4:53,13. Трећи је био Кандреа Јон из 
Румуније, са временом 4:54,90 мин.  

Другог дана Илинчић је наступио 
у још једној трци и то на 5000м и 
освојио 6. место, са резултатом 
18.56,90 мин. .На такмичењу је 
укупно наступило 11 држава и то: Ср
бија,Словенија,Грчка,Бугарска,Руму
нија,Албанија, БиХ,Турска,Хрватска 
и Црна Гора. Иначе, ово је друга 
атлетска ветеранска медаља која је 
стигла у Вршац, јер је Зоран и пре 3 
године,освојио бронзану медаљу у 
Солуну у Грчкој, у трци на 5000м.

БАЛКАНСКЕ ИГРЕ ВЕТЕРАНА

ИЛИНЧИЋУ СРЕБРНА МЕДАЉА НА 1.500 МЕТАРА
АТЛ Е Т И К А
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СЛОГА (Б.Н.СЕЛО) - ПАРТИЗАН 
(УЉМА) 0:2 (0:0)

Судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: 
Тимић у 55. и 85. минуту

СЛОГА: Милић, С. Јовић, Д. Јовић, 
Лазаревић, Н. Лукић (М. Лукић), Дринић, 
Балан, Милекић, Секешан (С. Јовић), 
Хајдуков, Вулетић (Милановић)

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Танасић, 
Ђорђевић, Михајловић (Пандуревић), 
Тимић, Радосављев, Војнов, Колак, Јанковић 
(Бањаш), Обрадовић, Миливојев.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - 
РАДНИЧКИ (БАРАНДА) 1:0 (1:0)

Судија: Милош Максимовић (Старчево), 
стрелац Грбић у 25. минуту

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Барић, Стијачић, 
Чејић (Олујић), Којић, Радић (Бугаринов), 
Грбић, Мунџић, Тадић, Гвозденов, 
Поморишац (Дрндарски).

РАДНИЧКИ: Лабус, Лутовац (Лазин), 
Радојев, Илић, Радивојевић, Јовановић, 
Старчевић (Милованов), Ђого, Стојковић, 
Добрић, Цукић.

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - 
ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) 3:1 (0:1)

Судија: Драган МИлановић (Панчево), 
стрелци: Богдановић у 48. и 61, Станојловић 
у 88. минуту за Јединство, Борка у 22. минуту 
за Вултурул

ЈЕДИНСТВО: Радивојев, Попов (од 
46. Богдановић), Ракитован, Бирђан, 
Балог, Ђурђевић, Калин, Живанов (од 68. 
Ангеловски), Гуја (од 80. И. Попов), Рошуљ, 
Станојловић. 

ВУЛТУРУЛ: Антић, Ј. Попа, Миленковић, 
Раденковић, Борка (од 53. Косовац), Ђуркин 
(од 80. Јојић), Пауновић, Нешић, Стефановић 
(од 83. Беутура), Г. Пауновић, Макарун.

СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 8. КОЛО

Цемент  - Хајдук 1912  0 : 2
Бачка 1901 - Братство 1946  1 : 3
Црвена звезда - Раднички (СМ) 1 : 1
Дунав - Раднички (НП)  0 : 0
Омладинац - ЧСК Пивара  1 : 0
Кабел - Младост   5 : 0
Железничар - Србобран  0 : 1 
Борац - Динамо 1945 одложено за 10. 10.
Раднички (ЗР)- ОФК Вршац одложено за 10. 10.

1.Хајдук 1912 8       7 1        0 +11 22
2.Омладинац 8       6 1        1 +7 19
3.Кабел  8       5 2        1 +9 17
4.Братство 1946 8       5 1        2 +4 16
5.Динамо 1945 7       4 2        1 +6 14
6.Железничар 8       4 2        2 +3 14
7.Раднички (ЗР) 7       3 4        0 +6 13
8.Дунав  8       3 3        2 +4 12
9.Црвена звезда 8       3 2        3 +1 11
10.Раднички (СМ) 8       2 3        3   0  9
11.ОФК Вршац 7       3 0        4   0  9
12.Младост 8       3 0        5 -10  9
13.Србобран 8       2 2        4 -7  8
14.Бачка 1901 8       2 1        5 -4  7
15.Цемент 8       1 2        5 -5  5
16.Борац 7       1 1        5 -4  4
17.ЧСК Пивара 8       1 1        6 -6  4
18.Раднички (НП) 8       0 2        6 -15  2

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 8. КОЛО 

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

1.Партизан (У) 8      8 0        0 +15 24
2.Партизан (Г) 8      6 1        1 +33 19
3.Потпорањ 8      6 0        2 +9 18
4.Раднички (Б) 8      5 1        2 +9 16
5.Јединство Стевић8    5 0        3 +12 15
6.Борац (Ст) 8      5 0        3 +6 15
7.Југославија 8      5 0        3 +2 15
8.Јединство (В) 8      4 1        3   0 13
9.Спартак 1911 8      4 0        4 -1 12
10.Стрела 8      3 1        4 +7 10
11.Дунав 8      3 1        4 +4 10
12.Војводина (С) 8      3 0        5 -19  9
13.Вултурул 8      2 2        4 -5  8
14.Долина 8      2 1        5 -2  7
15.Слога (БНС) 8      2 1        5 -7  7
16.Црвена звезда 8      2 1        5 -9  7
17.Полет 8      2 0        6 -25  6
18.Војводина (Ц) 8      0 0        8 -29  0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 6. КОЛО
 
Јаношик - Караш (Ј)  1 : 2
Шевац - Војводина (ЦЦ)  3 : 1
Слога (М) - Партизан (К)  1 : 1
Караш (К) - Добрица  2 : 0
Хајдучица - Борац (ВС)  5 : 0
Будућност (А) - Борац (ВГ)  10 : 2
Ратар - Виноградар  3 : 1

1.Будућност (А) 6        5 1         0 +27 16
2.Хајдучица 6        5 1         0 +19 16
3.Караш (Ј) 6        4 2         0 +7 14
4.Шевац  5        4 0         1 +6 12
5.Партизан (К) 6        3 1         2 +1 10
6.Ратар  6        3 1         2 -1 10
7.Борац (ВС) 6        2 2         2 -4 8
8.Караш (К) 6        2 2         2 -8 8
9.Војводина (ЦЦ) 6        1 2         3 -5 5
10.Виноградар 5        1 1         3 -6 4
11.Јаношик 6        1 1         4 -7 4
12.Добрица 6        1 0         5 -4 3
13.Слога (М) 6        0 2         4 -5 2
14.Борац (ВГ) (-1) 6        1 0         5 -20 2

Фудбалери ОФК Вршца паузирали 
су протеклог викенда јер је њихов 
меч у зрењанину против Радничког 
одложен на захтев Зрењанинаца због 
наступа тројице њихових првотимаца 
у аматерској репрезентацији Војводине 
која се налази на УЕФА турниру у 
Немачкој. Такође, одложен је и меч у 
Сакулама између Борца и Динама јер 
су тројица Панчеваца такође обукла 
репрезентативни дрес Војводине.

Вршчани су за то време радили на 
припреми изузетно важне утакмице 
против Цемента на којој ће, после мини 
серије пораза, покушати да докажу да 
је криза резултата прошлост. Тренер 
Ненад Мијаиловић на располагању 
има комплетан играчки кадар, а 
додатно охрабрење је опоравак Бојана 
Чукића који ће по први пут ове сезоне 
конкурисати за стартну поставу.

- Вредно смо радили у ових 2 
недеље, спремни дочекујемо Беочинце, 
јуришаћемо на сва три бода. Цемент 
има добар тим и неће нас заварати 
њихов тренутни положај на табели. 
Нисмо задовољни бодовним салдом, 
зато само победа долази у обзир, јасан 
је стратег ОФК Вршца

Оптимиста је и дефанзивац Милован 
Петрић:

- Мислим да смо прокоцкали 
доста бодова, то нико није планирао, 

заслужили смо критике. Тренирамо 
добро, победа нам је неопходна за 
повратак на победнички колосек. 

Даћемо све од себе да се вратимо на 
пут победа, закључио је Петрић.

ОФК ВРШАЦ ПОСЛЕ СЕДМОДНЕВНЕ ПАУЗЕ ДОЧЕКУЈЕ БЕОЧИНСКИ ЦЕМЕНТ

МИЈАЈЛОВИЋ: НИСМО 
ЗАДОВОЉНИ БОДОВНИМ САЛДОМ

ФУД БА Л

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 2. КОЛО
Банат (Д) - ОФК Банат 7 : 0
Вршац - Хајдук  2 : 3
Победа  - Омладинац 0 : 3
Слободна екипа Виторул
1.Банат (Д) 2 2 0 0 +9 6
2.Омладинац 2 2 0 0 +9 6
3.Виторул 1 1 0 0 +3 3
4.Хајдук 2 1 0 1 -1 3
5.Победа 1 0 0 1 -3 0
6.Вршац 2 0 0 2 -7 0
7.ОФК Банат 2 0 0 2 -10 0

Повреда је прошлост: Бојан Чукић

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ТРИЈУМФ ПАВЛИШАНА, БУЂЕЊЕ 
ИЗБИШТАНА, БОГДАНОВИЋ ЗА ПРЕОКРЕТ 

ВЛАЈКОВЧАНА, УЉМАНИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ КАДЕТИ 8. КОЛО

ОФК Бачка (БП) - Бечкерек 023  1 : 0
Железничар - Раднички (С)  2 : 1
Хајдук 1912 - Пролетер 2006  1 : 3
Бачка 1901 - Спартак   0 : 0
Борац (НС) - Динамо 1945  0 : 0
Војводина - Петар Пуача  0 : 3
ТСЦ - Инђија    4 : 0
ОФК Вршац - РФК Н.С. 1921  2 : 0
1.Петар Пуача  8 7 0 1 +21 21
2.Динамо 1945  8 6 2 0 +14 20
3.Војводина  8 5 2 1 +5 17
4.Спартак  8 5 1 2 +17 16
5.ТСЦ   8 5 1 2 +9 16
6.ОФК Вршац  8 4 2 2 +3 14
7.РФК Н.С. 1921 8 4 1 3 +11 13
8.Бачка 1901  8 4 1 3 +2 13
9.Раднички (С)  8 3 0 5 -5  9
10.Пролетер 2006 8 3 0 5 -10  9
11.Борац (НС)  8 2 2 4 +3  8
12.Железничар 8 2 2 4 -17  8
13.ОФК Бачка (БП) 8 2 1 5 -7  7
14.Инђија  8 1 3 4 -9  6
15.Хајдук 1912  8 1 1 6 -11  4
16.Бечкерек 023 8 0 1 7 -26  1
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