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

У уторак је обележен 
Светски дан срца, дан који је 
установљен 2000. године, са 
циљем да информише људе 
широм света да су болести 
срца и крвних судова водећи 
узрок смрти. Сваке године у 
свету 17,9 милиона људи умре 
од последица болести срца и 
крвних судова, а процењује се 
да ће до 2030. године тај број 
порасти на 23 милиона. Светска 
федерација за срце упозорава 
да најмање 85% превремених 
смртних исхода може да се 
спречи контролом главних 
фактора ризика (пушење, 
неправилна исхрана и физичка 
неактивност). Као и до сада, ове 
године Светски дан срца такође 
има за циљ да истакне важност 
глобалног покрета у превенцији 
болести срца и крвних судова. 

Према подацима Завода 
за јавно здравље Панчево, од 
инфаркта миокарда у нашем 
округу чешће оболевају и 
умиру мушкарци него жене. 
Инфаркт се најчешће региструје 
код мушкараца после 55, а 
код жена после 60. године 
живота. Нажалост, све је више 
младих, нарочито оних који 
се баве стресним пословима 
који доживе срчани удар. 
Смртни исход од инфаркта 
миокарда најчешће се бележи 
код мушкараца после 60. и 
код жена после 70. године 
живота, међутим региструје се 

већ у узрасту од 35-45 година. 
Охрабрује чињеница да је 
последњих година забележен 
пад броја умрлих што се 
може објаснити савременим 
методама лечења и ранијим 
доласком у болницу, у првом 
сату од настанка симптома. 

- За трећину укупног броја 
свих смрти у свету одговорне 
су кардиоваскуларне болести, 
болести срца и крвних судова. 
Добрим превентивним радом 
може да се спречи чак 85 
одсто оболевања, односно 
чак 50 одсто смртних исхода. 
Јеан од фактора ризика је и 
хипертензија, болест високог 

крвног притиска. Од оних који 
знају да имају хипертензију, 
само половина се лечи, а од оних 
који се лечe, само половина 
се успешно лечи – рекао је 
кардиолог др Игор Стојановски, 
начелник Службе кардиологије 
са коронарном јединицом 
Опште болнице Вршац, који је 
нагласио да су превентивни 
лекарски прегледи и контрола 
фактора ризика кључни за 
очување здравља. 

- Сви ови пацијенти, гојазни, 
они који имају шећерну 
болест, тешке хипертензивне 
болести, било млади или 
стари, а поготово ако имају 
више од 60 година, високо су 
ризични за преживљавање 
ковид инфекције – додао је 
Стојановски. 

Већина кардиоваскуларних 
болести је узрокована 
факторима ризика који се 
могу контролисати, лечити 
или модификовати, као што су: 
висок крвни притисак, висок 
ниво холестерола, прекомерна 
ухрањеност/гојазност, пушење, 
физичка неактивност и 
шећерна болест. Међутим, 
постоје и неки фактори ризика 
на које не може да се утиче, 
попут година старости, пола и 
присуства болести у породици, 
али особе из ових ризичних 
група би требало да редовније 
контролишу своје здравље. 

Т.С. 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА 

ПРЕВЕНЦИЈА СПРЕЧАВА 85 
ОДСТО СМРТНИХ ИСХОДА 

Превентивни лекарски прегледи 
и контрола кључни за очување 
здравља: Др Игор Стојановски

У Привредној комори Војводине 
одржана је онлајн  конференција 
„Потенцијали међурегионалне сарадње“  
на којој су учествовали  председници  
Привредних комора Војводине и  Републике 
Српске са сарадницима.   

Председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић истакао је 
да нас са комором Српске вежу не само 
привредне већ и пријатељске везе те смо 
у светлу пандемије и последица које је  
донела економијама у региону окренути, 
посебно сада,  једни другима . Морамо 
да наставимо да радимо и помажемо 
нашим привредницима  , поготово оним 
који извозе на друга тржишта.  Не смемо 
дозволити да привреда стане ни у оваквим 

условима, истакао је Вучуревић и додао да 
су показатељи у АП Војводини у протеклих 
седам месеци добри, између осталог и 
због  наше индустријске производње која 
је у односу на прошлу годину у плусу за 5, 
2 %. И други показатељи сврставају нашу 
регију међу оне које су добро поднеле 
штету изазвану Ковидом-19. Наравно треба 
истаћи и мере Владе Републике Србије које 
су у више наврата и у разним сегментима 
помогле опоравку привреде. 

Председник Привредне коморе 
Војводине, Бошко Вучуревић, позвао је 

колеге из Привредне коморе Републике 
Српске  као и тамошње привреднике 
да учествују у онлајн формату  на 
овогодишњем Регионалном пословном 
форуму који организујемо 10. новембра.  

Председник Привредне коморе  
Републике Српске, Борко Ђурић,  истако 
је да су у комори Српске интезивно током 
протеклих месеци радили на информисању 
привредника о могућим начинима 
пословања и протоку роба преко граница. 

О конкретним пројектима на којима 
комора Републике Српске ради у овом 
теренутку говорила је Драгана Кокот, 
директор сектора за економско- правне 
односе. 

Договорено је да се у наредном периоду 

путем онлан активности настави размена 
информација око конкретних заједничких 
пројеката, као и учешћа на онлајн сајмовима 
и конференцијама док се не створе  бољи 
епидемиолошки услови. 

О економским трендовима у Војводини,  
као и идејама за заједничку сарадњу са 
колегама из Српске  говорио је секретар 
Удружења индустрије Зоран Трповски 
а податке током пандемије из области 
услуга- највише о стању у туризму ,  пренео 
је секретар Удружења услуга Бранислав 
Мамић.  

ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА: „ ПОТЕНЦИЈАЛИ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ“

ЈАКЕ ВЕЗЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну 
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска 
управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове 
и послове заштите животне средине,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – БС ЛОКАЦИЈА PA117/

PAU117/PAO117 ‘’ЈАБЛАНКА’’, ВРШАЦ

 ‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, Таковска бр. 2. 
поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за 
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне 
средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину Пројекта БС локација PA117/PAU117/
PAO117 ‘’Јабланка’’, Вршац, на к.п. 81/2 К.О. Јабланка, на 
територији града Вршца.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца 
пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града 
Вршца, у канцеларији бр. 214, у периоду од 05. октобра до 
14. октобра 2020. године, сваког радног дана од 10 до 14 
часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог 
обавештења, заинтересована јавност може доставити 
мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене 
утицаја предметног пројекта на животну средину овом 
органу.

 Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока 
из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за 
предложени пројекат потребна процена утицаја на животну 
средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 Одељење за комуналне и стамбене послове и послове 
заштите животне средине

Градске управе Града Вршца

Планинарском дому на Вршачком 
брегу одржана је презентација пројекта 
под називом “Обележавање пешачких 
стаза на Вршачким планинама” 
који ће Град Вршац реализовати у 
сарадњи са Планинарско-смучарским 
друштвом „Вршачка кула”, Комисијом 
за планинарске путеве Планинарског 
савеза Војводине, ЈКП “ Други 
октобар” Вршац, ЈП Војводина шуме и 
Туристичком организацијом Вршац. 

На промоцији је наглашено да је 
предвиђено да се пројекат реализује у 
три фазе. Прва фаза обухвата мапирање 
и штампање топографске, планинарско-
туристичке мапе Вршачких планина, 
на којој ће бити обележено 15 
пешачких стаза и туристичка мапа 
Града Вршца и околине. У другој 
фази следи постављање путоказа, 
припрема  и израда информативних 
табли, а на крају, у току треће фазе, 
биће  постављен мобилијар на већ 
обележеним туристичким тачкама. 

- Желимо да истакнемо значај 
промоције Вршачких планина као 
туристичког потенцијала, афирмације 
здравог начина живота, очувања 
природе, као и културног и историјског 
наслеђа. Овај пројекат доприноси 
стварању новог туристичког 
производа који ће бити намењен како 
туристима, тако и рекреативцима, а 
и професионалним спортистима и 
планинарима, истакао је Слободан 
Јованов, члан Градског већа за 
пољопривреду и заштиту животне 

средине. 
Промоцији пројекта присуствовао 

је и Синиша Петров, председник 
Комисије за планинарске путеве 
Планинарског савеза Војводине, који 
је, између осталог рекао:

- То је мрежа већ обележених 
деоница планинарских стаза на 
Вршачким планинама које су Ђорђе 
Гуга и његови сарадници годинама 
у назад припремали за планинаре, а 
ми сад желимо да све то опремимо 
квалитетним путоказним мобилијаром 
да би и аматери, без водича, могли да 
се крећу тим стазама и да се добро 
оријентишу.

Ђорђе Гуга, секција за обележавање 
стаза ПСД „Вршачка кула“, сматра да 
би те стазе на Вршачим планинама 
требало да се отворе, ураде и обележе, 
и додаје:

- Само мапа је полазна основа, а 
битно је обележавање које ће, ја се 
надам, бити готово до краја године. 
Ми смо урадили комплетан елаборат, 
имамо 120 стубова, 274 путоказа, 33 
позиције и 12 информативних табли 
где ће бити мапа са легендом  и свим 
информацијама које су потребне 
грађанству које шета по брегу. 

Према речима Велизара Вемића, 
ЈКП „Други октобар“ даће свој 
допринос реализацији поменутог 
пројекта са жељом да се унапреди 
туристичка понуда Вршачких планина 
и града Вршца.

Ј.Е.

У ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ 
СТАЗА НА ВРШАЧКИМ 

ПЛАНИНАМА
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Град Вршац и Градски музеј нашег града 
били су домаћини Друге међународне 
графичке радионице која је окупила петнаестак 
академских сликара, представника Србије, 
Мађарске, Канаде, Аустрије и Румуније. Српски 
уметници су боравили и стварали у Конкордији 
од 25. септембра до 1. октобра, а уметници 
из иностранства комуницирали су и слали 
своје радове преко интернета због тренутне 
епидемиолошке ситуације изазване Ковидом-19.

Учеснике овог Бијенала графике посетили 
су представници градске власти Дејан Сантрач, 
заменик градоначелнице, и Ивана Ранимиров, 
чланица Градског већа задужена за културу. 

- Прво бијенале одржали смо 2018. године, 
подсетила је Ранимиров. – Као што смо чули 
од господина Милана Јакшића, изузетно је 
драгоцено, јер је једно од ретких Бијенала 
графике у нашој земљи. Имамо укупно три таква 
дешавања на нивоу земље и заиста је драгоцено 
за наш град што се једно од њих одржава 
овде, у Градском музеју Вршац. На иницијативу 
вршачког Градског музеја окупљени су, 2018. 

године, уметници из Аустрије, Румуније и Србије. 
Према речима већнице Ранимиров, ова 

година је специфична, али важно је да је успешно 
одржан континуитет, на понос и иницијативу 
Градског музеја и Града Вршца.

Звонимир Сантрач, директор Градског музеја, 
нагласио је да је промоција радова, насталих 
на овој другој графичкој радионици - изложба 
отворена синоћ (четвртак, 1. октобар) и додао:

- Током шест дана боравка и рада уметника, 
настало је 60 и нешто више радова, истакао је 
директор Сантрач. – Еминентни уметници су 
врло плодно и одговорно радили што указује на 
рејтинг наше манифестације, нашем позиву да 
учествују одазвали су се значајни уметници како 
из Србије, тако и из иностранства.

Организатор Друге графичке радионице 
„У част Роберта Хамерштила“ је Градски музеј 
Вршац, уз подршку Града, као и редовног 
пратиоца активности овдашњег музеја - 
Винерштедише.

Ј.Е.

У КОНКОРДИЈИ ОДРЖАНА ДРУГА МЕЂУНАРОДНА ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА

У ЧАСТ РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА

Олимпијски комитет Србије и 
Министарство омладине и спорта по 
трећи пут су организовали Европску 
недељу спорта која се у Србији одржала 
у периоду од 23. до 30. септембра. У 
оквиру Недеље спорта одржано је више 
од 60 догађаја у 20 градова Србије, а 
Вршац је имао привилегију да буде 
део манифестације организацијом 
Олимпијског часа  у Спортском центру 
Миленијум уз учешће седамдесетак 
основаца вршачких школа. Домаћин у 
име Града Вршца био је Марко Рашић, 
члан Градског већа за спорт и омладину.

- Захваљујем се у име Града 
Вршца Министарству омладине и спорта, 
Олимпијском комитету као  и нашој 
репрезентативки Ањи Цревар што су нас 
уврстили у овај леп пројекат. Припала 
нам је част да се у Миленијуму заврши 
Европска недеља спорта, драго ми је што 
наша деца имају прилику да науче нешто 
ново о спорту и да се добро забаве, 
рекао је Рашић, изражавајући и наду да 
ће једног дана неко од малишана бити 
будући српски олимпијац.

Српска репрезентативка у пливању 
у дисциплинама 200 и 400 метара 
слободним и мешовитим стилом, Ања 
Цревар, чланица панчевачког Динама, 
учесница Олимпијксих игара у Рио Де 

Жанеиру 2016, поздравила је вршачке 
ђаке и охрабрила их да наставе да се баве 
спортом.

Олимпијски час конципиран је кроз низ 
образовних интерактивних радионица 
и чине га пет станица, које симболизују 
пет континената и пет олимпијских 
вредности  које се стичу кроз бављење 
спортом . Ученици основних школа 

Вршца иматли су прилику да стекну 
знања о историји Олимпијских игара, 
Олимпијским симболима и спортовима 
као и о знаменитим спортистима и 
окушали су се у пет занимљивих игара: 
фер-плеј кошарка, пренешење лоптице 
тимским радом, икс-окс полигон, 
спортски полигон и израда наруквица 
пријатељства. 

 Б.Ј.

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

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА И ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ 

У МИЛЕНИЈУМУ КУЦНУО ОЛИМПИЈСКИ ЧАС ПОЧЕЛА 
ОБУКА ЗА 
ГЕРОНТО 

ДОМАЋИЦЕ
У оквиру пројекта “Подршка 

социјалној инклузији Рома“  у 
Вршцу је, у простору уређеном 
за спровођење овог пројекта у 
Дворској улици, започела обука 
геронто-домаћица.  У наредним 
данима, полазнице обуке биће у 
прилици да, према акредитованом 
програму, усвоје предвиђена знања 
за ово занимање, како би након тога 
започеле пружање услуга локалном 
становништву на територији нашег 
града. 

Реализацији ове активности 
придружиле су се посланица у 
Скупштини АП Војводине Татјана 
Николић, као координатор 
Мобилног тима за социјалну 
инклузију Рома и чланица Савета 
за социјалну заштиту Града Вршца, 
и Маја Ристић Лажетић, чланица 
Градског већа за социјална питања.

Ф
от

о:
 О

К 
Ср

би
је

Ања Цревар и Марко Рашић

Игра уз олимпијске вредности: Вршачки основци у Центру Миленијум 

Ф
от

о:
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. К
рљ

ић

ПЛАНИРАНА 
ИСКЉУЧЕЊА 

СТРУЈЕ
Електродистрибуција Србије, 

Огранак Панчево, Погон Вршац 
обавештава да ће због радова 
на дистрибутивној мрежи 
доћи до прекида у испоруци 
електричне енергије на следећим 
локацијама:Насељена места 
Гудурица и Марковац, у уторак, 
6. октобра, у времену од 9 до 13 
часова.

У случају лошег времена или 
неких других непланираних 
догађаја оператер може отказати 
радове или извршити укључење и 
пре планираног времена.
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На међународном сабору „Дани 
Ћирилице“, који се традиционално одржава 
у Баваништу, под покровитељством 
Министарства просвете и Вукове 
задужбине,ученица Хемијско – медицинске 
школе Дениса Гурила (IV6)) награђена 
је првим, а Данијела Радак (IV4), другим 
местом. Њихова менторка је професорка 
Нађа Бранков. На конкурс је пристигло 
1100 радова из Србије, бивше Југославије, 
Немачке , Француске, Белгије, Шведске, 
Италије, Русије, Кине, Аустралије, Африке...а 
жири је био састављен од  врсних академика. 
Манифестација је одржана у порти храма 
Успенија Пресвете Богородице, у навечерје 
Крстовдана. Окупљене је поздравила др 
Љиљана Симић, чланица жирија, а својом 
игром и песмом, Сабор је украсио КУД „Ацо 
Обрадовић“.

Моћ језика огледа се у његовој поезији, 

а песма прожета родољубљем остаје да 
светлозари роду кроз векове. Упркос 
дигитализацији, настави на даљину, 
свеопштем отуђењу и равнодушју, 
награђене ученице негују топлину 
поетског израза. Обе се на тему Љубав баве 
узвишеним мотивима. Дениса је опевала 
своју задивљеност ликом и делом Николе 
Тесле, а Данијела, кроз стихове, живи своју 
најдубљу повезаност са домовином. На 
српском Светом Писму – Ћирилици, оном 
на којем је исписана наша светосавска 
лична карта, све наше крштенице, заклетве, 
тапије...

Иако двоазбучје код људи, нарочито 
ђака, ствара проблеме подвојености, 
располућености, чини их несигурним 
писцима, јер често мешају ћирилицу и 
латиницу, њих две су се чврсто увезале за 
своје корене и традицију, знају ко су  и не 

скрећу са сигурног пута. У данашњици 
наопакој,  значајније је, кул и ин знати 
енглески него матерњи језик, основни 
идентитетски код. А љубав према језику 
и писму је љубав према народу, народној 
поезији, народним песницима , нарочито 
оним изгнаним из плана и програма, Попи 
, Кочићу, Десанки..

- Верујем да ће доћи дан када ће имена  
фирми, локала, кафића бити преведена 
са страних језика и исписана нашом 
Ћирилицом. Дан, када ће се као многоцено 
благо чувати свака српска реч, у књиге 
писати наша азбука. Дениса и Данијела буде 
наду у такву сутрашњицу. Јер, како можемо 
искрено волети туђи језик и писмо, ако 
првенствено не поштујемо и не љубимо 
свој, пита се професорка Нађа Бранков.

Тражим(о) помиловање!
 Н.Б.

НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ МЕЂУНАРОДНОМ САБОРУ  У БАВАНИШТУ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 

ВРШЧАНКЕ ЗАСЈАЛЕ НА „ДАНИМА ЋИРИЛИЦЕ“

Модне креације Сенке Ђорђевић, мастер 
инжењера текстила и модног дизајна под 
називом Пресек изложене у вршачком музеју, 
представљене су на високој модној сцени у 
Београду и Новом Саду, као што су Недеља моде 
(Belgrade Fashion Weeek), Балканском фестивалу 
моде :БАФЕ (Balkan Art Fashion Event - стара 
Југославија и Италија), Belgrade Art Show и на 
финалној такмичарској ревији  у Новом Саду, 
у оквиру Српске недеље моде “Fashion Talent 
Designer Competition” одржаној у кристалној 
дворани  на новосадског сајма. Сенкин модел 
понча и плетене хаљине, приказан  је на 
модној ревоији у московском хотелу Риц. Све 
модне креације реализоване  су у мајсторској 

радионици, вршчанке Љиљане Јовановић. 
Изложба је уприличена 22.септембра 2020. 
Околности проузроковане коронавирусом 
условиле су ограничен број присутних у 
простору галеријске сале, па је знатан број 
посетилаца сачекао да погледа изложбу и 
није био у прилици да присуствује самом чину 
отварања. Изложби су присуствовале и чланаице 
Градског већа Вршца,Ивана Ранимиров и Маја 
Ивић Лажетић. Звонимир Сантрач, директор 
музеја, инспиративно је говорио  о уметничким 
достигнућима изложених модних креација Сенке 
Ђорђевић, истичући њен стваралачки домет, 
као веома младог уметника  у околностима 
велике конкуренције у доба свеприсутног 

интернета и огромног притиска моћне, светске 
конфекцијске индустрије, Притом се осврнуо на 
успешност комбинација супротсављених боја и 
различитих натеријала у складну одевну целину, 

предвиђајући нова достигнућа и 
могућност да ћемо се једног дана 
поносити тиме да смо познавали 
Сенку Ђорђевић.

Присутнима се обратила и 
чланица Градског већа, Ивана 
Ранимиров, задужена за културу, 
са задовољствоми што  се обнавља 
културни живот града, након застоја 
због познатих околнсти, те да 
ће  Град Вршац подржавати своје 
талентоване ствараоце . Обратила се 
и Сенка Ђорђевић, од недавно и члан 

УПИДИВ, захвалила се на поклоњеној пажњи 
и истакла да ова изложба представља пресек 
њеног досадашњег стваралаштва, те ће сада 
кренути путем нових изазова и остварења.

ПРЕСЕК СЕНКЕ ЂОРЂЕВИЋ
Ф

от
о:
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Кад је основан Феријални 
клуб Вршац? Са којим циљем?

- Основан је прошле године 
у октобру, спремамо се да 
прославимо први рођендан. На 
иницијативу неколико добрих 
пријатеља да бисмо били 
организовани, да би имали 
негде да се скупљамо, дружимо, 
решили смо да направимо 
нешто што у Вршцу није било. 
Тако смо основали Феријални 
клуб Вршац. Регистровани 
смо код Феријалног савеза 
Србије. Имамо њихове чланске 
карте, плаћамо им одређену, 

минималну котизацију - неке 
маркице које коштају свега 40 
динара, чланарина је заједничка 
30 динара. 

Мени, као иницијатору ове 
идеје, циљ је био да што више 
људи упозна Србију, нашу лепу 
Србију, да идемо тамо где нисмо 
никад били, да је прођемо у 
свим правцима, од Војводине 
до југа. Јер, мој мото је:“Србија 
у срцу!“. Да пређемо мало и на 
босанску страну, па на румунску 
страну, има и ту трагова нашег 

православља. Имам тамо 
пријатеља који ће ми помоћи, ми 
смо младо удружење. Међутим, 
ова ситуација, настала због 
пошасти која нас је задесила - 
коронавируса, зауставила је и 
нас, као и све остало. Нисмо баш 
имали среће, од годину дана како 
смо формирани, шест месеци је 
проблем са коронавирусом. Али, 
успели смо да окупимо чланство, 
има нас више од стотину. 
Међутим, нећу да им узимам 
чланарину, кад је празан ход, кад 
им сада не дајемо никакве услуге 
због тренутне епидемиолошке 
ситуације. Одмах после укидања 
оног првог таласа забрана, били 
смо у посети манастиру Тумане. 
Било је 150 људи, а како је било 
велико интересовање, могли 
смо да попунимо још један 
аутобус. Феријални клуб Вршац 
то ради у једној лепој екипи 
са Организацијом инвалида 
рада Вршац. Све акције радимо 
заједнички, у договору. Мислим 
да је то нешто лепо што се 
дешава у нашем граду, да се два 
удружења организују и заједно 
функционишу. Ја организујем 

путовања, правим ваучере и 
за наше чланове и за инвалиде 
рада. Захваљујем се свима 
из Општинске организације 
пензионера инвалида рада са 
којима имамо изузетну сарадњу, 
који су ме здушно прихватили, 
уступили су нам и део простора 
за рад нашег феријалног клуба.

Претпостављам да сте 
направили одређен план 
активности Феријалног клуба. 
У чему Вас је коронавирус 
омео?

- Имам врло доброг 
ментора који ме је подстакао да 
сазнам да у Вршцу нема ни једна 
организација Феријалног савеза 
и да се активирам. То је мој 
велики пријатељ Аца Николић 
из Феријалног клуба Смедерево. 
Много ми је помогао око свега. 

Иначе, на Фејсбуку имамо 
своју групу Феријални 
клуб Вршац, ту сам ставио 
информацију о једнодневном 
излету у Вишеград. Полази се 
рано, идемо до Смедерева где 
се придружујемо тамошњим 
феријалцима, у 6 сати већ 
улазимо у аутобусе и крећемо за 

ПРЕДРАГ ПЕЂА ЈОВАНОВИЋ, ОСНИВАЧ И ПРЕДСЕДНИК ФЕРИЈАЛНОГ КЛУБА ВРШАЦ:

ЖЕЉА МИ ЈЕ ДА ШТО ВИШЕ ЉУДИ УПОЗНА СРБИЈУ 
Пре годину дана у Вршцу је основан Феријални 

клуб. Иницијатор и оснивач је Предраг Пеђа 
Јовановић, Земунац са сталним боравком у Вршцу, 
како воли за себе да каже.  Седиште Феријалног 
клуба је у Стеријиној 69, у просторијама Општинске 
организације пензионера инвалида рада који су их 
примили у своје окриље. Феријалци и инвалиди рада су 
леп и позитиван пример како две организације могу 
да сарађују, да се помажу, подржавају и заједнички 
функционишу. Председник вршачких феријалаца 
Пеђа Јовановић каже да су врата Феријалног клуба 
отворена за све генерације, за све Вршчане који воле 
да путују, да се друже и забављају. Његова је жеља да 
што више људи упозна нашу лепу Србију.

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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Вишеград. Обилазимо манастир 
Добрун, Андрићев град, мост, 
вожња чамцима Дрином. Цена 
излета је 1.600 динара. Иначе, 
моја филозофија је „храна из 
ранца“. Не волим те скривене 
трошкове, да људи помисле 
да ту неко профитира. Зато, 
направимо паузу и свако сам 
одлучује шта ће и како јести. У 
основи је храна из ранца, али 
ако неко жели може и да наручи 
нешто. 

У октобру планирам 
путовање у Велику Плану и 
Пожаревац. Феријални клуб 
Вршац организује једнодневни 
излет у Пожаревац, Браничевску 
епархију, 11. октобра. Планирамо 
посете манастирима Рукумија, 
Заова, Сестрољин, Брадача, 
Епархијском двору, етно парку 
Тулба, Спомен парку Чачалица, 
Ергели Љубичево. Могућа је и 
посета Галерији Барили. Цена 
путовања је 600 динара. Полазак 
је у недељу, 11. октобра испред 
ДИС-а, у 7 сати. Пријаве и уплате 
за овај једнодневни излет су у 
Стеријиној 69, Феријални клуб 
Вршац. Као и увек - „храна из 
ранца“, паузе по договору. 

Има још дивних предела, 
дивних места у нашој Србији која 
треба обићи. Планирамо много 
разних дестинација, излета, 
посета значајним местима наше 
историје, традиције и културе. 
Хоћемо да се договоримо са 
планинарима. Можемо да идемо 
заједно на неке туре, успоне 
који нису тешки и које могу да 
прођу и људи без планинарске 
кондиције. Ту су и Војводина и 
Србија шуме, затим Војводина 
воде које имају занимљива 
места која можемо посетити. 
Много је интересантних места 
која већина људи није обишла, а 
ваља их видети.

Моја идеја је да укључим 
породицу у све то, значи да на 
путовања заједно иду родитељи, 
деца, старији чланови, јер, нема 
ограничења у годинама. Желим 
да снизим године што више, и 
ја сам пензионер, али желим 
да чланови нашег клуба буду 
и млади људи, сви чланови 
породице, да заједно путујемо. 
Трудићу се и радити на томе, 
ако ја не успем, урадиће то неко 
после мене. Јер, то је наш циљ 
- путовање, дружење, забава, 
уживање у природи, кување 
рибље чорбе, паприкаша, 
одлазак на дружење код других 
феријалаца... Нисмо за затворене 
просторе, боравак у становима, 
за скупе вечеринке!

Реците нам нешто о себи. Ко 
је Пеђа Јовановић?

- Мој животни пут је врло 
интересантан. Ја сам рођени 

Словенац. Моје родно место је 
Метлика, сада је то Словенија, 
некада је била Југославија. Отац 
ми је био војно лице. Службовао 
је у Словенији, тако да сам прве 
две године провео тамо. Иначе, 
рођен сам 1. септембра 1951. 
Мој сада, нажалост, покојни 
отац звао се Живко, а моја мајка 
Анка је у 90. години, витална 
је, живимо заједно, лепо се 
дружимо, певамо.

Отац је био војно лице, 
вршачки коњаник, завршио 
је војну академију у Русији 
код једног од највећих руских 
коњичких генерала. Преко 

Румуније су ушли у Вршац. 
Иначе, отац ми је Косовар, са 
Косова, а мајка ми је Вршчанка.

Из Словеније отишли смо 
у Хрватску, у Чаковец, отац је 
добио прекоманду. Као мали, 
имао сам грчеве па сам стално 
плакао. Баба ме је крстила у 
православној цркви у Хрватском 
Карловцу, да дете буде здраво, 
говорила је. Поп јој је дао 
активни угаљ, смирио ми је 
стомак. Дивно детињство сам 
имао у Чаковцу. Тамо смо остали 
до 1968, до мог другог разреда 
економске школе. Командни 
кадар у Чаковцу био је тада сав 
српски и све су их „скинули“, 
или у пензију, или у прекоманду. 
Отац је отишао у пензију, добио 
је стан у Загребу и мењао га је за 
Београд. Тако су отац и бака те 
1968. отишли за Београд, а мајка 
и ја смо годину дана касније 
за Земун, када сам ја завршио 
полугодиште у економској 
школи. Следећих 40 година ја 
живим у Земуну.

Како сте и када дошли у 
Вршац?

- Волим да кажем да сам ја 
Земунац са сталним боравком 
у Вршцу. Пензионисао сам се 
2009. године и дошао у Вршац. 
Шта ћу ја сам у Београду?! Деце 
немам, жена је покојна. Један 
стан у Вршцу имам ја, један имају 
родитељи, имају кућу на брегу, 
виноград, нас троје, а три куће, 

шта ће нам?! Родитељи стари, 
све су ми пружили у животу шта 
су могли, ред је и да им се врати. 
Били су већ старији, дошао сам 
овде да будем ближе њима, да их 
пазим, да помогнем. После пет 
година сам изгубио оца, сад сам 
са мајком. Верујте ми, никада се 
нисам покајао што сам дошао. 

Вршац је леп град. Ја овде 
немам пријатеље из школских 
дана, са посла, јер нисам 
овде радио. Нисам се пуно 
пријатељио. Осим комшија, никог 
нисам познавао кад сам дошао. 
Међутим, људи у нашој згради 
су одмах пришли мојој мајци, 

питали треба ли да помогну, и 
тако су се спријатељили. Седим 

у својој соби и слушам мајку 
и комшиницу како диване. 
Комшиница прича како је била 
са пензионерима овде, онде, на 
игранци, у ПУПС-у... И питам је 
ја: „Могу ли и ја да идем?“ Тако 
сам „упао“ код пензионера. 
Упознао сам пуно људи. Волим 
људе, да комуницирам са њима, 
да се дружим... Мени је то 
духовна храна. Трагам за новим 
познанствима, новим људима. 
Зато сам ја и фолклор играо 20 
година. 

Чиме сте се бавили у 
животу?

- Завршио сам економску 

школу. У животу сам увек успео 
да са средњом школом радим 

послове који су са вишим 
образовањем. Бавио сам се од 
почетка компјутерима. Уносио 
сам прво најједноставније 
књиговодствене податке у 
компјутер док се нису појавили 
они већи компјутерски 
системи, са хладним коморама. 
Био сам шеф компјутерског 
центра, система. Радио сам у 
„Хемпру“, спољно-трговинском 
предузећу, у Београду, Теразије 
8. У време Анте Марковића, 
када су плате биле изванредне, 
напустио сам „Хемпро“, узео 
велику отпремнину. Хтео сам 
да идем у приватнике, али 
нешто ми није ишао приватни 
бизнис. Почео сам да радим у 
„Фитофармацији“, водио сам 
велики магацин „Галенике 
фитофармације“, пратио стања, 
ту сам се и пензионисао. Опет 
сам добио велику отпремнину, 
а након годину и по дана и 
привремену пензију. Отишао сам 
у инвалидску пензију. Онда сам 
се и преселио у Вршац.

Како проводите 
пензионерске дане?

- Не могу бити задовољнији 
од овог. Можда сам субјективан? 
Али, мислим да се пензионери 
најбоље проводе! Да ни младост 
нека није таква каква је старост. 
Сви негде иду, друже се, путују, 
нешто раде, пуни су елана, 
позитивни, више и од неких 
младих људи. И живе живот, 
сваки тренутак! Стално се 
занимају кад ће нека игранка, 
неко путовање... 

Шта је у животу најважније?
- Ја се нисам превише замарао 

неким стварима којима се 
већина људи замарају. Трудио 
сам се да схватим шта је у животу 
приоритет, шта је више, а шта 
мање важно. Тако сам живео у 
младости, такав сам и остао. 

Интересују ме песма, забава, 
игра, дружење, путовања... 
Обишао сам свет. И дан данас 
волим и желим то исто. Зато 
сам и основао феријални клуб, 
да путујемо, да се дружимо, 
забављамо... Што више другара, 
пријатеља, нових лица, то ме 
инспирише. 

У последње време сам почео и 
да пишем неке цртице, бележим 
нека своја осећања, објављујем 
их на фејсбуку, мада се не 
потписујем као аутор. Желим да 
поделим са људима неке своје 
унутрашње ствари. Путујем и 
записујем! Уствари, то је нека 
сила која не може да се објасни. 
Јер, док сам био мали, нисам 
волео да декламујем, песмица 
никако да ми уђе у главу. А, сад, 
ево, почео сам да пишем. Изгледа 
да је у животу све могуће?!

Јованка Ерски
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Ако сте мислили да 
познајете трилер као жанр, 
да сте већ све прочитали и 
да вас ништа више не може 
изненадити, роман Анонимна 
ће вас разуверити. Грир 
Хендрикс и Сара Пеканен већ 
су доказале да пишу књиге које 
померају границе, а овога пута 
надмашиле су саме себе! 

Великодушна награда. 
Анонимност загарантована. 
Само један услов: потпуна 
искреност. Привучена лаком 
зарадом, Џесика Фарис 
пристаје да учествује у 
истраживању о етици и моралу 
које спроводи истакнути 
њујоршки психијатар. Ипак, 
оног тренутка када крочи у 
собу 214, безличну просторију 
у којој је чека лаптоп с поруком 
на екрану, нешто јој говори да 
је можда погрешила.

Да ли сте способни да будете потпуно искрени?
Можете ли да изговорите лаж а да не осетите 

кривицу?
Да ли сте икада дубоко 

повредили некога до кога вам је 
стало?

Полако, питања загонетне 
докторке Шилдс постају све 
упорнија, личнија, опаснија. Као да 
зна о чему Џес размишља... и шта 
крије. А када од ње затражи да се 
из собе 214 пресели у стварни свет, 
биће прекасно да се повуче из игре. 
Јер је Џесика, сада већ заточеница 
суптилне мреже љубоморе, завере 
и опсесије, савршен кандидат за 
оно што докторка Шилдс има на 
уму. Барем док не открије да је исту 
судбину доживела и жена пре ње.

Сигурно сте се некад запитали 
које су границе вашег морала, 
искрености, емпатије. Ако сте 
спремни да се суочите са собом, 
са истином и изазовима Џесике 
Фарис, Анонимна је књига коју 
морате прочитати овог лета! Роман 

о коме већ прича цео свет ускоро ћете моћи да купите 
путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

ТРИЛЕР КАО НИЈЕДАН ДО САДА: 
АНОНИМНА УСКОРО У ПРОДАЈИ

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ 
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ обезбедили су поклоне за своје читаоце. Овог пута 

ћемо четири љубитеља књиге који пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com обрадовати 
Анонимном односно Острвом чуда.

У прошлом броју „Вулкан“ и „Вршачка кула“ поклањали су књиге Зорана Предина „Главом кроз 
зид“, освојили су их наши читаоци Драгана Петровић и Златко Бавански.

Вредне и креативне Вршчанке 
и Вршчани у суботу 3. октобра 
од 16 часова на Градском тргу 
организују продајни базар (колачи, 
лимунада, рукотворине, књиге и 
још много тога), а сва прикупљена 
средства овог пута биће уплаћена 
за Мињино, Јасминово и Ланино 
лечење. 

Миња Матић (ускоро ће да 
напуни годину), болује од спиналне 
мишићне атрофије и њена једина 
шанса да преживи је да до своје 
друге године прими потребан лек 
који кошта 2,4 милион евра. 

Јасмин Абдић (шест и по 
година), наш суграђанин из 
Павлиша, болује од церебралне 

парализе и епилепсије и потребна 
су му значајна средства за лечење. 

Лана Булатовић (21 година) је 
рођена Вршчанка која данас живи 
у Ковину. Лана има 19 дијагноза, и 
услед болести, изгубила је вид. Она 
не сме да пије воду, једе поврће, 
воће, месо, а на дијализу иде три 
пута недељно. За трансплатацију 
панкреаса и бубрега, која јој је 
хитно потребна, неопходно је 
сакупити скоро 170.000 евра. 

Организатори хуманитарног 
базара позивају вас да дођете и 
помогнете да се сакупе средства 
за помоћ и поручују: - Поведете 
и децу, потрудићемо се да им 
приредимо забаву. 

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР НА ГРАДСКОМ ТРГУ

Вршачки културни круг организовао је 
прошле суботе округли сто на тему „Књижевна 
сцена Вршца 1945 – 1980“ у новој конгресној 
сали Хотела Србија. 

„И поред различитих ригидности које су 
постојале у овом времену, књижевници Вршца су 
пронашли снаге и инспирације за стваралаштво 
и издавачку делатност, а поред тога су и успели 
да у тадашњем друштву обезбеде угледно место 
свом интелектуалном прегнућу. Вредност овог 
деловања и њихова дела која су тада настала 
важан су део вршачке културне традиције“, 
истакли су организатори овог догађаја. 

- Желели смо да отргнемо од заборава све 
оне који су уградили свој рад у нашу културу. 
Приметили смо да многи наши значајни 
ствараоци ни на који начин нису заступљени и 

да постоји вероватноћа да ће временом њихова 
имена избледети и нове генерације их неће 
запамтити – рекла је Драгица Станојловић, 
вршачка књижевница и једна од организаторки 
скупа. 

Вршачки културни круг је неформална група 
стваралаца и посвећеника култури који верују 
у значај актуелизације културних вредности 
града, правилну стратегијску поставку 
његовог културног развоја и ревитализацију 
интелектуалних прегнућа значајних за квалитет 
колективне свести грађана. Вршаки културни 
круг ће у наредном периоду организовати још 
сличних трибина на различите теме из културе 
града. 

Т.С. 

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО О КЊИЖЕВНОСТИ У ВРШЦУ

ОЧУВАЊЕ ВРШАЧКЕ 
КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ 

Акција “Сакупи хумани чеп” донирала је ново 
60. помагало и тако поново оправдала своје 
постојање. Ново помагало - ролатор, ходалица 
са точковима, уручено је нашој суграђанки 
Драгани Пљоскар из Вршца, која је и сама 
учесник акције.  

- Овога пута помагало иде госпођи Драгани 
Пљоскар која нам се обратила да отежано 
хода тако да је ушла на нашу листу, каже 
Драган Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара  „Параквад 
ВШ“. – Овога пута сакупљено је 480 кг или у 
чеповима 216.000 чепова. То је опет велика 
количина чепова и зато бих се захвалио свима 
који су учествовали у прикупљању чепова, како 
грађанима, тако и правним лицима. Драго ми је 
и поносан сам да је ово 60.помагало донирано 

захваљујући акцији „Сакупи хумани чеп“ и 
верујем да ћемо акцију наставити и даље.

Виторовић је нагласио да се „Паракваду“ 
за помоћ јавља све више грађана и подсетио 
да имају и половна помагала која дају на 
коришћење на реверс, а када је реч о акцији од 
сакупљених чепова, купују се нова помагала.

Наша суграђанка Драгана Пљоскар 
захвалила се „Паракваду ВШ“, али и свима који 
су допринели да се набави ново помагало које 
ће јој олакшати свакодневицу. Она је истакла да 
је и сама учесник акције „Сакупи хумани чеп“ од 
момента када је  чула да се скупљају пластични 
чепови и на тај начин, набавком помагала 
помаже суграђанима.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

УРУЧЕНО ШЕЗДЕСЕТО 
ПОМАГАЛО

Острво чуда је роман чија магија 
дотиче свако срце. Прича о љубави, 
изборима, пријатељству и судбини 
која је задата сваком од нас. Од данас 
ћемо бити у прилици да уживамо у 
изузетном књижевном делу ауторке 
Норе Робертс, која с правом носи 
титулу омиљеног америчког писца.

Ова књига је намењена свима 
који од љубавне приче очекују 
узбуђење и напетост, а Паблишерс 
викли ју је представио као „снажну 
приповест са додиром чаролије“.

Када Нел Ченинг стигне на 
шармантно острво Три сестре, верује 
да је коначно пронашла уточиште 
од насилног супруга и несрећног 
живота од ког је побегла пре осам 
месеци. Ипак, и на овом тихом и 
мирном месту. Нел никада не успева 
у потпуности да се опусти. Пажљиво 
се трудећи да сакрије идентитет, 
почиње да ради у локалном кафићу-
књижари и да истражује осећања 
према острвском шерифу Заку Тоду. 

Али постоји део ње који никада 
не сме да му открије, како би заувек 
оставила прошлост за собом. Једна 
непромишљено изговорена реч, 
и нови живот који је тако пажљиво 
стварала може да се разбије у 
парампарчад. И док почиње да се пита 
да ли ће икада успети да се ослободи 
страха, мораће да пронађе снагу да 
сачува дом, љубав и себе.

Овог лета не пропустите прилику 
да прочитате најновије дело 
награђиване списатељице Норе 
Робертс. Острво чуда од данас ћете 
моћи да набавите и путем сајта www.
vulkani.rs.

НОВА КЊИГА НОРЕ 
РОБЕРТС ОСТРВО ЧУДА
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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

Паји Јовановићу замерају све, те да је 
академски реалиста, некакав салонски а 
не пећински сликар па да улепшава људе 
а не да им даје печате ружноће. Замера 
му се мајсторство које  хендикепира 
недаровиту војску помодарских сликара.

Колико времена траје модерна 
уметност као каспљење врлина слика, 
толико има и покушаја повратка слике. 
Посебно данас сви причају о некаквом 
повратку слике, а суштина је обрнута, 
како вратити људску потребу за 
искуством слике, песме, праве музике и 
свих опамећујућих уметности.

Уметник дарује свој дар даровитости 
ономе ко пажљиво гледа себе док 

посматра слику, ко слуша себе док музика 
пролази кроз простор , онога ко осети 
тајну логику гласова и речи док чита  
поезију. Даровитост је поклон генетике 
изненађења као да је и сама даровитост 
уткана у програме наших гена, да се 
редовно, а увек изненађујуће појави и 
активира приморавајући даровитог да 
оспособљава себе, да исказује даровитост, 
тако да постане могућа и у умовима оних 
које је генетска лутрија ускратила.

Паја је сликао реалистичке, лепе, 
хармоничне слике, да привуку погледе и 
оних убогих који од себе не очекују ништа, 
а онда им се деси искуство слике.

Данас постоји читава збрка око 

смисла слике и онда уместо да пратимо 
логику слике пратимо  новокомпоноване 
предрасуде, хендикепе, лукаво 
подметнуте нашим беспомоћним умовима 
да им буде недоступна и та универзална, 
бесплатна, ментална помоћ која се нуди 
из књига поезије, снимка музике, добрих 
репродукција слика.

Филозофија већ више од два 
миленијума крпи прастаро ћебе којим би 
да ушушка страх од  бесмисла, а савремени 
филозофи тресу те дроњке и кад нађу 
неку живу буву постају иноватори.

Нико нема храбрости да јасно каже 
оно што Паја слика. Нема повратка слике 
већ ситуације  стварности, све већег 

безнађа и беспомоћности у свету који 
постаје чудовишна бајка, лицемерна 
као и све бајке, у којима је срећа само за 
принцезе а убоги морају остати убоги, па 
се јавља мисао како себе увести у простор 
слике, како из слике, поезије преузети 
даровитост и јеретичку мудрост која је 
на изволте, а ми смо заборавили да је 
узимамо за себе.

Многи родитељи успешним 
васпитањем хендикепирају своју децу 
спремајући их за вучији пир. То Паја 
говори.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (87)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ОГЛЕДАЛО ЗА НАШЕ ВРЛИНЕ

Изложба слика под називом „Escape room“ 
(бекство из собе) ауторке Јелене Горички 
отворена је прошлог четвртка у Дому војске. 

- Вероватно ће се догодити да људи 
буду криво наведени када је у питању 
инспирација, односно мотив, пошто се по 
први пут у мојим радовима губи фигура 
као нешто што је био доминантни мотив 
за истраживање. Само једна слика из 2017. 
године била је увертира у ту идеју да се 
композиција потпуно очисти од фигурације 
и да остану празни простори са што мање 
артефаката који упућују на људско деловање. 
На жалост, у време када сам завршавала 
ову серију, схватила сам да улазимо у ову 
дистопијску причу звану Ковид, тако да ће 
публика ова платна вероватно повезати са 
тим периодом, међутим, није тако – каже 
Јелена Горички и додаје да је инспирација за 
собе које се налазе на њеним сликама стигла 
из поља снова. 

- Сам простор за мене има посебну 
тежину у том неком аутопсихолошком, 
интроспективном анализирању мојих снова. 
Простор на мене делује много драматичније 
него ликови које сањам. У тој игри, сневач 
открива разлоге свог присуства у простору, 
проналази симболе и скривена значења, да 
би се бег догодио буђењем. 

Изложбу у Дому војске отворила је 
уметница Маја Миловановић. 

- Однос тонова, траг потеза, склад лаких 

лазура и згуснутих слојева тражења. Израз је 
онакав како живимо, и како ствари пролазе 
кроз нас. Лако и тешко, наизменично, или 
паралелно. Као када смо духовити у најтежим 
тренуцима. Јелена је слике насликала пре 
Ковида, визионарски је наслутила стварност 
у којој смо сада. Скромно је одмахнула руком, 
као да није битно, али јесте. Уметници су 
визионари и водиље, и када нешто изгледа 
као злослутна дистопија којој можда нема 
краја. Док живимо у симулацијама, упорним 
тежњама да нам промене свест, медијском 
ширењу страха, конфликта, док нас атомизују, 
сукобљавају, увек превиде презасићење 
од страха, превиде да смо непобедиви 
колико год битака да су добили. Победили 
смо оног тренутка када дођете пред слику, 
када уморни од информација постанете 
жељни чулног доживљаја, повратка бићу 
и интуитивном осећају. Колико год празне 
просторије наслућују самоћу, када вам неко 
нареди да из њих не смете да излазите, наћи 
ћете пут – рекла је Маја Миловановић. 

Јелена Горички рођена је 1977. у Вршцу. 
Дипломирала је на Академији уметности 
у Новом Саду, одсек сликарство у класи 
професора Милана Блануше. Од почетка 
студија 1997, истражује поље нових медија, 
инсталацију у простору, интерактивну 
анимацију и фотографију.

Т.С. 

ИЗЛОЖБА ЈЕЛЕНЕ ГОРИЧКИ ОТВОРЕНА У ДОМУ ВОЈСКЕ  

ДИСТОПИЈА ИЗ ПОЉА СНОВА 

У Градској библиотеци Вршца прошлог 
четвртка промовисана је књига песама 
„Прахом по земљи“, осма збирка поезије 
аутора Драгослава Лацковића. 

- Сам наслов збирке упућује да су 
у мом писању присутне неке честице, 
минијатуре. Лично писаније сам свео 
на минијатуре које су ослобођене 
великог баласта речи, који је данас врло 

присутан. Мислим да сам у овој књизи 
направио пресек свог песништва – лаже 
Лацковић додајући да на себе гледа као 
на истражитеља нових речи и облика. 

Књига „Прахом по земљи“ изузетно 
је високо пласирана на конкурсу 
Издавачке куће Поетикум из Краљева, 
а о Лацковићевој поезији критика каже: 
„Наслов књиге „Прахом по земљи“ 

Драгослава Лацковића говори о 
честицама поетике које аутор сабира 
у једну целину. Оне су последице 
контемплације, мисаоног процеса 
који се одвија у дубокој запитаности и 
најсличније су источњачким кратким 
формама. Лацковић прекида своју 
мисао, непрекидну реку појмова и 
записује само изабрано, неопходно да се 

суштина пројави. И то тако уздржано, да 
у песмама нема вишка, нема ни најаве 
распричаности, само срж, сушт поезије“. 

Драгослав Лацковић је рођен 1958. 
године у Панчеву, пише искључиво 
поезију. Аутор је више књига песама, 
а такође објављује и у више листова и 
часописа. 

Т.С. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ 

„ПРАХОМ ПО ЗЕМЉИ“ ДРАГОСЛАВА ЛАЦКОВИЋА 

На недавно завршеном Међународном 
фестивалу хумора и сатире, чувеној 
шабачкој Чивијади, који је организован 
по 52. пут, вршачки афористичар Зоран 
Ђуровић освојио је треће место.

- Пресрећан сам  што сам само пет 
дана после победе у Житишту освојио 
и треће место на Чивијади. То је један 

од мојих омиљених фестивала јер је то 
први конкурс на коме сам учествовао 
и одмах освојио друго место. Ове 
године је планирано да Чивијада као 
традиционална манифестација због добро 
познатих околности не буде одржана, али 
су организатори у задњи час одлучили да 
одрже континуитет фестивала и решили 

да га одрже, тако да  сам буквално задњег 
дана конкурса послао афоризме и то ми 
се исплатило, рекао је Ђуровић.

Колико је ове године конкуренција  на 
Чивијади била јака види се из чињенице 
да је најпознатији српски афористичар 
Александар Чотрић заузео друго место. 

- Утолико ми је ово треће место још 

драже, наглашава Ђурке.
Ове године имам две победе и 

сад ово треће место, много ми значи 
тај континуитет - три фестивала, три 
различита жирија и три победничка 
подијума - заиста много добро звучи. То 
ми је велики подстицај да будем још бољи 
- закључио је Зоран Ђуровић.

НОВИ УСПЕХ  ВРШАЧКОГ АФОРИСТИЧАРА ЗОРАНА ЂУРОВИЋА 

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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LITERA ROMÂNĂ
CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI „ÎMPUTERNICIREA BANATULUI PRIN NEVOI REALISTE”

Ocuparea forței de muncă și 
cooperarea economică
Agenția Regională pentru 

Dezvoltare Socio-Eco-
nomică „Banat”, Camera 

de Comerţ, Industrie şi Agricul-
tură Timiş, partener coordona-
tor şi respectiv Camera de Co-
merț şi Industrie a Serbiei, prin 
Camera Regională din Zrenia-
nin, au realizat, din iulie 2019, 
proiectul transfrontalier „Să va-
lorificăm piața muncii din Ba-
nat prin nevoi realiste”. Vineri, 
28 august, a avut loc conferin-
ța de închidere a activităților, 
în sala de conferințe a Hotelu-
lui „Vojvodina” din Zrenianin şi 
pe terasa „Lloyd” din Timişoara. 

Proiectul a fost implemen-
tat în cadrul Programului de 
cooperare transfrontalieră In-
tereg-IPA România-Serbia, a 
durat 12 luni, cu un buget to-
tal de peste 200 de mii de eu-
ro. Scopul proiectului este de 
a echilibra rata ocupării forței 
de muncă în zona transfron-
talieră româno-sârbă. Într-un 
moment în care întreaga lume 
se confruntă cu epidemia CO-
VID 19, cu cea mai importantă 
problemă a securității sănătă-
ții, realizarea proiectului a fost 
dificilă, dar toate activitățile au 
fost realizate şi toate rezultate-
le planificate au fost atinse. Cu 
această sinergie, rezultatele nu 
au lipsit: a fost pregătit un stu-
diu privind piața muncii în Ba-
nat cu un plan de acțiune şi a 
fost format un „Consiliu trans-
frontalier pentru sprijin şi mo-

nitorizare a punerii în aplicare 
a planului comun de acțiune”. 
Au fost realizate 4 cursuri de 
cinci zile pentru 80 de şomeri, 
la Zrenjanin şi Timişoara. S-au 
ținut întâlniri B2B la Zrenjanin 
şi la Târgul Ocupării Forței de 
Muncă din Timişoara, cu par-

ticiparea a peste 40 de compa-
nii şi a peste 100 de şomeri de 
pe ambele părți ale frontierei. A 
fost creat un portal web interac-
tiv pentru şomeri şi angajatori. 
Astfel de rezultate stau la baza 
proiectelor viitoare, care sunt 
deja gata şi fac parte integrantă 

din planul de acțiune dezvoltat 
în cadrul proiectului. Studiul 
pieței muncii a arătat că, în ce-
ea ce priveşte ocuparea forței de 
muncă şi cooperarea economi-
că, România şi Serbia au opor-
tunități realiste pentru o coo-
perare viitoare care va contribui 
la dezvoltarea zonei de fronti-
eră. Implementarea cu succes 
a proiectului a fost ajutată de 
factori relevanți, oraşul Zren-
janin şi toate autoritățile locale 
de pe teritoriul Banatului Cen-
tral, Serviciul Național de Ocu-
pare a Forței de Muncă, Distric-
tul Administrativ al Banatului 
Central, Asociația Antrepreno-
rilor Zrenjanin, un număr ma-
re de antreprenori, ONG-uri. 
Conferința finală a proiectu-
lui „Împuternicirea Banatului 
prin nevoi reale” a avut loc la 
Hotelul Voivodina, în prezența 
tuturor actorilor care au ajutat 
la implementarea proiectului. 

În numele oraşului Zren-
janin, s-au adresat publicului 
Duško Radišić, viceprimar, apoi 
Predrag Stankov, directorul Ca-
merei regionale de comerț din 
Districtul administrativ al Bana-
tului Central, Radomir Topalov, 
manager de proiect de la Agen-
ția Regională pentru Dezvolta-
re Socio-Economică „Banat”, şi 
Rafaela Kolban de la Camera de 
Comerț Timiş. A fost prezentă 
şi Snežana Vučurević, prefecta 
Districtului administrativ al Ba-
natului Central. M. V. (D. V. )

CONCERT EXTRAORDINAR  AL FILARMONICII ZRENIANINENE LA JITIȘTE 

După o pauză de 6 luni, din nou pe scenă
Orchestra Filarmonică Zren-

janin, după o pauză de şa-
se luni s-a prezentat publicului 
pentru prima dată la Zitişte pe 
4 septembrie, pe terenul de fot-
bal al Centrului Sportiv „Dra-
gan Vucurevic Vucko”.

Datorită respectării măsu-
rilor epidemiologice, Orches-
tra Filarmonică a concertat cu 
20 de muzicieni, iar în timpul 
concertului a fost obligatoriu să 
păstreze o distanță de un me-
tru şi jumătate şi să poarte mă-
şti de protecție.

Repertoriul a inclus aran-
jamente de muzică de film cu 
soliştii vocali, Mirna Radulo-
vić şi Ljubomir Petrović, şi sub 
bagheta dirijorului Mikica Je-
vtić. Intenția a fost să se pregă-
tească concerte pentru publicul 
din comunități mai mici, care 
nu au ocazia să vină la concer-
te mari. Peste 200 de vizitatori 
s-au bucurat de muzica filmu-
lui, precum şi de cântecele so-
liştilor vocali.  

 În anii precedenți, un eve-
niment atrâgător al „Zilelor Be-
rii” a avut loc în Piața Libertății, 
unde s-au desfăşurat concerte-
le Filarmonicii Zrenianinene, la 
care au fost prezenți un număr 
de 25.000 de spectatori.

În ultimi ani deja tradițio-
nal are loc şi concertele tradi-
ționale de Anul Nou, organiza-
te în Sala „Kristal” din Zrenia-
nin, spectacole care au atras un 
număr de 4.000 de spectatori. 
Spectacolele pe scena din ora-
şul Zrenianin, au fost transmi-

se în direct pe programul întâi 
al Radioteleviziunii Voivodinei 
şi pe programul doi al Radiote-
leviziunii Serbia.

Orchestra de cameră din 
Zrenjanin a fost fondată în 1969 
şi de la bun început a devenit 
un factor important în boga-

ta tradițiie a muzicii de came-
ră, nu numai în oraş, ci şi mult 
mai larg.

Odată cu venirea directoru-
lui, mr. Roman Bugar,dirijor, 
profesor, muzician, solist, in-
terpret la vioară a depus efor-
turile mari, se creează condiții 
favorabile pentru ca orchestra 
să funcționeze din nou. Astfel, 
în 2014, Roman Bugar a adunat 

muzicieni profesionişti la rea-
lizarea concertulor a Filarmo-
nici Zrenianinene.

Orchestra Filarmonicii 
Zrenjanin a avut o mare per-
formanță cu vedeta mondia-
lă Željko Lućić precum este şi 
lista soliştilor cu care Orches-

tra a colaborat până acum : Ana 
Aleksić Sajrer, Vesna Marković, 
Ljubomir Popović, Dragana Po-
pović, Sasa Stulić, Zeljko Lucić, 
Bela Mavrak şi alții.

Concertul şi o seară de mu-
zică de film a Orchestrei Filar-
monice Zrenianinene v-a avea 
loc  pe data de 11. septembrie 
în Grădina Municipiului Ora-
şului Zrenianin. „Datorită situ-

ației epidemiologice actuale şi a 
măsurilor în vigoare, numărul 
locurilor va fi limitat”, au spus 
organizatorii. Biletele pentru 
eveniment sunt gratuite, dar 
şi obligatorie, astfel încât Fi-
larmonica Zrenjanin le v-a dis-
tribui prin mai multe canale.

Lista câştigătorilor v-a fi pu-
blicată pe pagina de Facebook a 
Filarmonicii Zrenjanin.

Evenimentul se desfăşoară 
sub egida Centrului Cultural 
din Voivodina „Miloš Crnjans-
ki” şi a Secretariatului provin-
cial pentru cultură, informare 
publică şi relații cu comunită-
țile religioase, precum şi a ora-
şului Zrenjanin. M. V.

DIN ACTIVITATEA ASOȚIAȚIEI VÂNĂTORILOR ,,FAZANUL”  

Au fost eliberați 
300 de pui de fazani
În timpul verii, vânătorii 

au foarte multe lucrări de 
îndeplinit. Asociația Vână-
torilor ,,Fazanul” din Torac 
se ocupă, pe lângă multe al-
te activități, şi de creşterea 
puilor de fazani în timpul 
primăverii, ca apoi vara ei să 
fie eliberați în natură.

Care sunt condițiile de 
bază pentru supraviețui-
rea cu succes a puilor de fa-
zani în terenul de vânătoa-
re, am aflat de la preşedin-
tele Asociației Vânătorilor 
,,Fazanul” din Torac, Octa-
vian Martin: – Pentru a avea 
condiții de creştere optimă 

a puilor de fazani în natu-
ră, mai întâi trebuie pregă-
tite terenurile, adică trebu-
ie să fie eliminate de prădă-
tori. Vânătoarea intensivă 
de vulpi şi şacali dă rezul-
tate bune. Câțiva membri 
din asociația noastră au fă-
cut de curând o acțiune şi 
au împuşcat patru şacali şi 
vreo 5-6 vulpi. 

Fazanii bine îngrijiți, 
care sunt în condiție bună, 
atunci când sunt eliberați 
în zone bine pregătite, cu 
hrană suficientă şi fără pră-
dători, contribuie foarte bi-
ne la reproducerea naturală. 
Săptămâna trecută am eli-
berat 300 de pui de fazani în 
hotarul torăcean, aceşti pui 
au fost crescuți în crescăto-
ria din Srpski Itebej. 

Avem nevoie, din ce în ce 
mai mult, de astfel de cres-
cătorii, deoarece agricultura 
intensivă şi schimbările cli-
matice afectează şi fonduri-
le pentru supraviețuirea na-
turală a animalelor sălbatice. 
Fazanii din crescătorie devin 
animale sălbatice în terenul 
de vânătoare pe care vânăm. 
Pentru un vânător este foar-
te important ca aceşti pui să 
spraviețuiască în condiții na-
turale, căci doar aşa vom avea 
toamna fazani de vânat – a 
adaugat Octavian Martin.

FLORIN RAȘA

Concertul, amânat 
pe 26 septembrie
Este un fapt bine cunos-

cut că ediția jubiliară, cea 
de-a LX-a, nu se va desfăşu-
ra în forma inițială. Pentru a 
se respecta măsurile prescri-
se de Guvernul Serbiei, edi-
ția jubiliară va fi sub forma 
unui concert extraordinar, 
care cel mai probabil va avea 
loc pe data de 26 septembrie. 
Aceasta este decizia Consiliu-
lui Executiv al Marelui Festi-
val, adoptată la întrunirea din 
data de 31 august care a avut 
loc la Căminul Cultural ,,Doi-
na” din Uzdin. 

La şedința prezidată de 
către Dorel Cina, preşedin-
tele Consiliului Executiv al 
Marelui Festival, cei 7 mem-
bri prezenți (din 11) au dez-
bătut ordinea de zi care, pe 
lângă organizarea concertu-
lui extraordinar, a cuprins şi 
cea de-a IX-a ediție a Festi-
valului Copiilor din Voivo-
dina, R. Serbia. Pentru ca 
sănătatea copiilor să nu fie 
periclitată, Consiliului Exe-
cutiv al Marelui Festival a 

hotărât, în unanimitate, ca 
ediția din acest an a Festiva-
lului Copiilor să fie anulată. 

Primul punct pe ordinea 
de zi a şedinţei a fost rapor-
tul preşedintelui comisiei 
artistice prof. Grațian Petro-
vici cu privire la interpreții 
care şi-au anunțat partici-
parea (22 de solişti vocali şi 
instrumentişti) şi melodii-
le alese. Consiliul Executiv a 
adoptat raportul, permițând 
şi anunțarea altor interpreți, 
numărul maxim al acestora 
fiind de 27.

Preşedintele comitetu-
lui local de organizare Ma-
rius Rămianț a propus, în 
numele gazdelor, organiza-
rea concertului pe data de 26 
septembrie. Acest concert 
a fost prevăzut să aibă loc 
mai întâi pe data de 21 au-
gust, apoi a fost amânat pe 
11 septembrie. Cei prezenți 
au acceptat propunerea în 
unanimitate, motivul fiind 
şi timpul scurt pentru o bu-
nă organizare.  D.RADU

 »Concertul tradițional de Anul Nou
 »Pui de fazan, eliberați în 
condiți naturale

 »Ședința Consiliului Executiv

ȘEDINȚA CONSILIULUI EXECUTIV A MARELUI FESTIVAL
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА

Врло повољно кућа 
на продају у Војводе 
Книћанина 24. плац 
8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 
064/807-6858.

Продајем трособан 
стан на Војничком тргу, 
71 м². Тел. 065/329-3060.

Продајем кућу на углу 
Иве Милутиновића и 
Козарачке. Тел. 064/897-
7766.

На продају једнособан 
стан комплетно 
реновиран, други спрат, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел. 064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру 
града од 66 м². Тел. 
065/3379985

Продајем викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, 
на плацу од 7 ари, кућа 
50 ², струја, вода, ПВЦ 
прозори, сигурносна  
врата. Тел. 065/251-0357

Продаје се кућа у селу 
близу Вршца, плац 30 
ари. Тел. 062/108-1097

Продајем кућу са 
двориштем и баштом у 
Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/903-0439

Продаје се кућа са 
плацем 30 ари у селу 
близу Вршца. Тел. 
062/108-1097.

Продајем приземну 
кућу од 80 м², угао 
Козарачке и Скадарске 
улице. Цена 18.000 €. Тел. 
064/122-6129.

На продају кућа на 
спрат- легализована, са 
свом инфраструктуром, 
Трг А. Лукића. Тел. 
064/280-5881

Продајем плац на 
Гудуричком путу, 
десна страна, има 
градски водовод, 
шест километара од 
центра Вршца, испред 
раскрснице за Велико 
Средиште. Тел. 060/167-
1519

Лепа породична кућа  
на доброј локацији, 
стамбени простор 100м², 
двориште са летњом 
кухињом и шупом, 
велика ограђена башта. 

Тел. 063/130-3001
Продајем двособан 

стан у строгом центру 
града. Тел. 069/3545058

Продајем кућу у 
Првомајској 46, Вршац, 
на плацу од 12 ари. Тел. 
834-128

Продајем кућу у 
Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, 
ходник, купатило, мала 
соба, гаража, шупа, 
башта, чврста градња. 
Тел. 063/877-0604.

Продајем плац од 15 
ари и 48 м² са кућом 48 
м² Вноградарски пут 6. 
Тел. 063/830-9960.

Продајем кућу Гаврила 
Принципа 12 од 400 м² 
на плацу од 400 м². Тел. 
063/890-9960

На продају спратна 
кућа 240 м²са сутереном 
и 3 ари плаца, одмах 

усељива у Карпатској 
у Вршцу. Цена 63.000 
€Тел.060/083-9339

На продају кућа са 
баштом у Пећкој 15 у 
Вршцу.Тел. 837-631 и 
064/280-5868.

Продајем кућу у 
изградњи сива фаза на 
Гудуричком путу. Тел. 
069/354-5058

Продајем  двособан 
комфоран стан од 
66 м² на 4. спрату на 
Омладинском тргу бр. 
15. Тел. 063/851-2698

Продајем двособан 
стан 56 м²-3, 1. спрат, 
двособан, реновиран, 
Трг Константина Спајића, 
плин, може и опремљен. 
Тел. 061/153-0800

Нова спратна кућа у 
Вршцу са две одвојене 
целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим 
плацем. Тел 060/491-
1005

Продајем локал од 
23м2 са подрумом од 
16,6о м2 и таваном од 
23,15 м2 у Стеријиној 53 
а, у Вршцу. Тел. 060/094-
0333.

Продајем кућу у 
Влајковцу улица 
Железничка 34. Тел. 
064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи 
са нус просторијама и 
плацем. Тел. 063/181-
5504.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 
м², застакљена тераса, 
подрум, реновирана 
кухиња, купатило, све 
ново, паркет, преко 
пута социјалног, улични, 
високо приземље, 
41.000€. Тел. 063/761-
5969.

Продајем кућу у 
Горанској улици на 
лепом месту или мењам 
ѕа одговарајућу кућу. 
Тел. 064/375-91459

На продају двособан 
стан од 59 м² Трг Андрије 
Лукића, 2 спрат, поглед 
на улицу, уз стан иде 
кухиња, плакар и клима. 
Тел. 064/396-2064

На продају кућа ул. 
Сремска 5, има 4 собе, 
кухиња, купатило, шпајз, 
предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. 
Близу је  две школе и три 
маркета. Тел. 064/226-
2910.

Мељам гарсоњеру 
у центру Вршца за 
Панчево или Београд, 
уз договор. Тел. 060/167-
1519

Продајем на  Вршачком 
брегу плац 60 ари, потез 
Павлишко брдо погодно 
за виноград, воћњак и 
пчеларе. Тел. 060/167-
1519 и 060/740-1210

Продајем приземну 
кућу од 80 м², угао 
Козарачке и Скадарске 
улице. Цена 18.000 €. Тел. 
064/122-6129

Кућа центру Иланџе 
старија кућа на продају. 
Цена договор. Тел. 
063/744-0598 и 013/836-
340.и, у центру ул. 
Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. 
Тел. 063/744-0598

Продајем плац 12 ари 
у Павлишу (грађевинска 
зона), улаз у Павлиш. 
Тел. 062/329-812.

За  продају кућа на 
селу 9 км од Вршца, цена 
повољна. Тел. 013/830-
753

Продајем кућу улица 
Златиборска Вршац. 
Тел.060/414-1266

Продајем гарсоњерру 
35 м² на 5. спрату, 
Хемоград. Тел. 
063/8055785

Повољно продајем кућу 
у Банатској Суботици 
са легализованим 
помоћним објектима 
(штала, свињци, летња 
кујна, амбар на пола 

ланца земље) и 0,5 ха 
земље. Тел. 060 30 80 
333.

Купујем кућу чврсте, 
новије градње, предност 
шири центар, брег 
приступачан прилаз. 
Тел. 064/879-5697

Купујем већи конфоран 
стан са лифтом, новије 
градње, предност 
центар. Тел. 064/879-
5697

Продајем 2 стана, 
гарсоњеру 25 ², 
једнособан 46 м². Тел. 
833-478

Продајем кућу у 
горанској улици на 
лепом месту код „Виле 
брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 
064/375-9459

П р о д а ј е м 
четворособни стан 71м², 
ул Војводе Книћанина 
70. Тел. 064/2582696 и 
807-585

На продају викендица у 
Думбрави 112 м²(сутерен 
плус приземље) на 
плацу од 5517 м². Тел. 
064/585-2997

На продају кућа у 
Вршцу, Његошева улица, 
укупна квадратура 
420 , стамбена 175. 
Цена 36.000 евра. Тел. 
065/576-8208

Продајем кућу у 
Дужинама, 1200 м2, 
са плацем од 30 ари. 
Укњижено. Цена по 
договору. Тел: 063/425-
334

На продају хектар 
земље потез Јарак 
поред обилазнице за 
Павлиш. Тел: 064/512-

8473, 063/559-577.
На продају викендица 

на Маргитском 
путу са помоћним 
просторијама, њивом 
и воћњаком. Повољно. 
Тел: 060/464-6558.

Продајем двособан 
стан са гаражом. Цена 
по договору. Тел. 
064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, 
са кућом, гаражом, 130 

м². Борачка 4/3.. Тел. 
063/575980

Купујем кућу чврсте 
градње у Павлишу са 
баштом до 13.000€. Тел. 
064/9548698

Продаје се кућа од 
110 м² на плацу 440 
м². Вршац, Светозара 
Милетића 82

Продајем кућу 
на почетку новог 
маргитског насеља са 
две стамбене целине 
плус незавршено 
поткровље. Тел. 
0646347325

Продајем кућу на 
почетку Маргитске 
улице, приземна 60 м² 
са двориштем од 100 м². 
Тел. 064/9174777

Продајем двособан 
стан са гаражом. Цена 
по договору. Тел. 
064/2392587

Продајем кућу у 
Душановцу, 200м², 
са плацем од 30 
ари. Укњижено. Тел. 
063/425334

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Издајем стан у 
приземљу куће близу 
Миленијума. Тел. 
065/832-1410 и 060/843-
5003

Кућа за издавање са  
окућницом и великом 
баштом у Потпорњу. Тел. 
063/882-9782.

Издајем гаражу на 
употребу у ул. Војводе 
Книћанина 70. Тел. 
064/258-2696

Издаје се намештена 

соба са засебним 
улазом, код Миленијума. 
Тел: 064/462-9996.

Издајем двособан стан, 
дворишни, намештен. 
Тел: 806-235

Издаје се гарсоњера 
у центру града, одвојен 
плин, струја. Тел. 
064/2960285 Цена 70€

Издаје се намештена 
гарсоњера, центар, 
Стеријина,31 м², у 

згради. Тел. 069/2451370
Издаје се локал , 30 

м² у центру Вршца, 
Стевана Немање 14. 
Хитно и повољно. Тел. 
064/1513853

Издаје се једнособан 
намештен дворишни 
стан близу факултета 
и катедрале студенту 
или запосленом. Тел. 
0604433753

РАЗНО

Услужно вршим 
култивирање и 
орање мањих башта 
и травњака. Цена по 
договору. Тел. 063/832-
1772

На продају  круњач 
прекрупар Лимфан С. 
Пазова. Исправан. Тел. 
064/512-8473

Мешаона сточне 
хране капацитета 
150 кг, са трофазним 
електромотором. Тел. 
063/262-840

Продајем дводелну 
судоперa  од росфраја, 
трпезаријски креденац, 
комбиновани креденац, 
тепх 3х2 м, лустер са 
пет кугли,  мали прозор 
60х60  застакљен има 
шалон. Тел. 061/184-
4316

Продајем 6 нових 
писаћих столова (три 
мања три већа) клуб 
сто метал стакло, 
модеран, полован лежај  
и вршачки камен. Тел. 
060/082-1134

На продају дрвени 
држачи за  мобилне 
телефоне, кавез за 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 

1293
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ 

ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У 
ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 
59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.

Тел: 060/8070-168

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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зечеве, куниће и сл. 
Зидне полице за цвеће, 
кућице за псе и мачке. 
Тел. 064/991-2221

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере. Тел. 063/482-
418 и 064/389-2738

Продајем слике, 
графике, цртеже, 
повољно, урамљено. 
Предајем енглески и 
ликовно основцима, 
такође мењам и 
продајем гардеробу 
мањих бројева. 
Повољно. Тел. 
069/626699

Услужно вршим 
селидбе, превоз робе 
комбијем до 1.400 
кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

Продајем тросед, 
двосед и фотељу Симпо, 
очувано у одличном 
стању. Тел. 064/2057353

На продају права 
домаћа јаја, коке, патке, 
пилићи, јечам, жито 
на мерицу. Могућа 
кућна достава. Тел. 
060/4441538

Обављам услугу 
уношења и слагања 
цепаница. Тел. 
063/8961606.

Продајем точак за 
аутоматика, тв црно 
бели, мушко – женске 
бицикле, бутан боцу 
мању. Цена по договору. 
Тел. 066/411496

Обављам посао 
уношења и слагања 
цепаница (дрва). Тел. 
064/1354375

ОСБ плоче за 
п о д а ш ч а в а њ е 
кровова,превоз на 
адресу купца.Тел.062-
437-236

Продајем повољно два 
мања тепиха и две стазе 
и више разних лустера. 
Тел. 063/1077271.

На продају храстова 
бурад за ракију, вино 
60л и 80л очувана, регал 
трокрилни, косачица 
бензин Томосова. 
Цена по договору. Тел. 
066/411496.

Кавез за 20 кока 
са аутомацким 
појилицама, 18-
то недељне коке 
носиље, канте за маст 
разне величине. Тел. 
064/4256130

Продајем виноград 500 
метара  од раскрснице  
за Мало Седиште 100 
метара од главног пута, 
габарита 100 х 20 мтара. 
Тел.  063/7306041

Продајем  повољно 
цреп полован, 
Полумедитеран 500 
ком. Тел. 065/3525920

Продајем повољно 
два бицикла (точак 
24 цола) скоро нов за 
већу децу, тротинет 
„риаер“ за већу децу 
и одрасле (носивости 
до 100 кг)нов, 
ормарић (ципеларник) 
80х95х40цм. Тел. 
063/1077271

На продају полован 
сунцобран 3,5Х3,5, 
висина 3,10. Полован 
круњач Оџаци. Тел: 
063/861-2708.

Радила бих кућне 
послове и чувала децу. 
Дајем часове енглеског 
језика основцима и 
продајем гардеробу 
мањих величина. Тел: 
069/62-66-99.

На продају ловачки 
карабин 30-06 са 
оптиком, ловачка 
пушка ТОЗ-34Е калибар 
12, ловачка пушка 
х а м е р л е с - з а с т а в а 
калибар 16, тел: 013/836-
584, 064/27-17-088.

Продајем дрвену 
кухињу, велики 

хладњак, мали бојлер. 
Тел: 063/221-610.

Продајем оригинал 
Вилерове гоблене и 
трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-
95-175.

Продајем туш каду 
димензија 1мХ0,8м, 
нова, некоришћена. Тел: 
064/46-95-175.

Продајем ливене 
роштиље 58Х60 и 
60Х65цм. Машину за 
прање судова, половну. 
Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу 
плафоњеру, столице 
на расклапање, колица 
за пијацу, комплет 
кухињу 4м дужине, 
кацигу, жардињере, 
сет клуб сточиће, 
брзинац бицикл. Тел. 
064/1830018

Продајем тросед, кауч, 
2 фотеље, пони бицикл, 
комб.шпорет, дечији 
креветац. Гвоздени 
зидни старински 
чивилук, два стабла 
лимуна у плоду. Тел. 
064/9407095

Продајем нову циглу. 
Тел. 0600837418

Продајем сто и 
столице. Тел. 642262888

Продајем угаону 
гарнитуру нову, 
микроталасну, два 
штапа –мушица, лов 
пушка бајкал 12 кал. 
Полуаутомат уз дозволу. 
Тел. 064/3858314 

Продајем поисаћи сто 
са три фиоке (прављен) 
и два нова кауча.Тел. 
0645/9174777

Продајем „адаптер“ за 
вц шољу, то је за лица 
која имају проблема са 
куковима, монитор за 
компјутер, телевизор, 
хармонику(малу) за 
мањи узраст. Тел. 
060/0833293.

Продајем кокошке 
расе италијанке, угаону 
гарнитуру (нова) 
тепихе 5 комада. Тел. 
064/4902239.

Продајем кауч на 
развлачење у добром 
стању. Тел: 060/8070-
158.

Продаје сто и 6 
столица, сто је са 
стакленом плочом 
вреди видети. Тел. 
064/4902239

Продајем пет коза 
и јарца, магаре и 
мотокултиватор у 
Малом Жаму. Тел. 
065/6371092

Продајем кухињу, 
комплет увежена из 
Аустрије, француски 
лежај од еко коже. Тел. 
063/1123270

Продајем домаће 
патке и домаћу супу 
могућа достава на 
адресу у М. Жаму. Тел. 
838-351 и 060/3050960

Продајем јаја јапанске 
препелице ком., већа 
количина договор. Тел 
060/3000704

Продајем стаклени 
балон 50л, пластичну 

бурад за ракију 50 
л, половну зимску 
и летњу гардеробу, 
саксијско јапанско 
дрво. Повољно. 
Тел.013/2105429

Купујем мали исправан 
фрижидер. Тел. 
063/482418 и 861-419.

Продајем комплетну 
кухињу увоз из Аустрије 
и француски лежај. Тел. 
063/1121270

Грађевински послови 
повољно(бетонирање, 
кровне конструкције, 
зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) 
квалитетно. Тел. 
061/2656204

П о к л а њ а м 
трпезаријску витрину и 
један кауч на спуштање. 
Тел. 013/2105429

Продајем патке 
заклане и коке, могућа 
кућна достава Вршац 
и околина. Тел. 838-
351; 064/1432911 и 
060/4441538

На продају ланац и по 
земље вечито, вршачки 
атар потез Јабучко 
поље. Тел.064/9541284

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Застава 101 на 
продају, регистровна до 
децембра, цена 200€. Тел. 
062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 
2008, регистрован до 
2020. Тел. 064/4533780.

На продају ауто 
марке „Тавриа“ 1991 
годиште у одличном 
стању, регистрован до 
децембра. Тел. 064/991-
2221.

На продају Застава 101, 
година производње 2005, 
нерегистрована, прешла 
70.000. Тел: 063/730-6041.

Продајем Опел Вектру 
А  у исправном стању, 
нерегистрован цена 
200€, мотор добар. Тел. 
064/1432911

На продају ауто марке 
Фиат Чиквеченто 900м³, 
регистрован до маја 2021. 
године, 2003. годиште. 
Тел. 066/8013286

Мазда 626 у возном 
стању, нерегистрована, 
цена 220 €.Тел. 
064/5125724

ЛАНШЧЕК АЛБЕРТА
из Уљме

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

У четвртак, 1. октобра 2020. године навршило се три 
године туге и бола од смрти нашег драгог супруга, оца и 

свекра

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

РАНКО ПЕТРОВ
1957  - 2011

Време пролази, године се ређају, 
бол и туга вечно остају. Кад срце 
плаче и душа боли, време није лек 
већ тиха туга.

Гора жали листа док је зима, мајка жали сина док је жива.
Мајка Милица, ћерке Јелена и Анђела, син Жарко, супруга 

Снежана, братанци Драган и Давид са породицом и снаја  
Јованка

Дана 01. октобра 2020. године 
навршава се девет тужних  година  како 
је престало да куца срце мога сина, оца, 
супруга, стрица и девера  
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Вршац лежи у јужној 
Угарској, јужно од 
Тамишграда, под 45º7` 
30” северне ширине и 
39º58`30“ источне дужине 
од меридијана, што 
прелази преко острва 
Феро. Према томе, Вршац 
има исту северну ширину 
као и јужни део Мљетака, 
Ломбардија, Турина и 
Бордова. Уздигнут је 
92 метра над морском 
површином.

Земљиште Вршца 
заузима скоро 3,5 
квадратне миље или 
19.677 ха. По свом 
простирању Вршац је 
дакле једна од највећих 
вароши јужне Угарске. 
Према катастаралном 
премирању од год. 1875. 
варошко земљиште имало 
је: њива 15.371 ланаца, 
виногради 9.745 ланаца, 
градина 184 ланаца, 
ливада 2.587 ланаца, 
излаза 3.032 ланаца, 
шуме 1.117 ланаца, трске 
11 ланаца, интравилана, 
путева, потока, кршевитог 
земљишта и т.д. 2.140 
ланаца. Свега 34.191 ланац. 
А по порезном разреду 
од 1. маја 1884. вршачко 
земљиште састојало се је 
из:

Њива 15.263 ланаца, 
виногради 9.052 ланаца, 
градина 223 ланаца, 
ливада 3.062 ланаца, 
излаза 3.469 ланаца, 
шуме 1.116 ланаца, трске 
63 ланаца, интравилана, 
путева, потока, јавног 
земљишта 1.938 ланаца. 
Свега 34.191 ланац. Вршац 
лежи на  југоисточном 
рубу  велике угарске 

низине, на подножју 
засебних планина истог 
времена. Вршачке 
планине јесу према 
западу јако истакнуто, 
потоком Черновцем од 
банатских крушних гора 
поготово сасвим одељено 
предгорје, које припада 
западним огранцима 
транзилванских Алпа. Оне 
се пружају између Вршца, 
Кутрице и Варадије, 
према северу свршавају 
се  стрменим обронком, а 
према југу мало по мало 
прелазе у побрђе. Највиши 
врх у овим планинама 
јесте „Кутричка главица“ , 
641м висока.

Са „Мисе“, по чијем се 
подножју простире Вршац, 
може се лепо сагледати 
читав предео. Изглед с овог 
виса, а нарочито с „Куле“, 
без сумње је најлепши и 
од највећег домашаја у 

јужној Угарској, јер допире 
чак до Тамишграда и 
Вел. Бечкерека, а јужно 
чак с оне стране Дунава, 
преко у Србију. Северно 
полепшавају изглед 
базалтна главица Шумик 
код Вел. Шемлака и она 
млогобројна места п 
недогледној равници.

Земљиште вароши 
Вршца граничи се са 
севера Ватином и Малим 
Џамом, са истока Великим 
и Малим Средиштем, 
Месићем, Јабланком 
и Куштиљем, са југа 
Војводинцима, Стражом 
и Потпорњем, а са запада 
Ритишевом, Павлишем, 
Зичидорфом и Вел. 
Маргитом. Изузимајући 
последња три места, која 
припадају торонталској 
жупанији, сва остала места 
око Вршца леже у тамишкој 
жупанији.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (235)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

III ПОЛОЖАЈ И  ПРОСТИРАЊЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“  , ВОЈВОДИНА ИНФО, 34. ГОДИНЕ 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 759, 28. МАЈ 2010.

СЛИКАРСТВО, ВЕЧИТИ , А 
УВЕК НОВИ УЗАЗОВ

Неисцрпни извор дисциплина ликовне уметности за академску 
сликарку Биљану Јанкоски представља вечити изазов, дијалог са 
новим начинима испољавања мисли, представљања унутрашњег 
света комуникације са природом. Као студент друге године 
Академије уметности у Новом Саду, на којој је дипломирала 
сликарство 2005. године, у  класи проф. Душана Тодоровића, 
определила се за иконописање и фрескописање.

- Човек то осети, то је део наше традиције и културе који 
сам желела да негујем. Жеља је жеља, надвладала је истовремено 
са тренутком када је на Академији требало да се определим између 
изборних предмета: иконописање и фотографија. Определила сам 
се за иконописање, 2003. г. учила сам код проф. Видоја Туцића, 
и фрескописање, осим тога за рестаурацију и конзервацију. 
Испоставило се да имам  више од услова за иконописање него за 
сликање, каже Јанкоска.

Она иконе ради по старој технологији у традицији византијског 
иконописања, за шта има писани благослов Православне епархије 
банатске и епископа банатског Никанора. У потпуном миру и 
тишини, кад само је духовност, допуњена истрајношћу, преовладала, 
настале су иконе Светог Николе, Светог Архангела Михаила, Свете 
Богородице  Одигитрије, Светог Георгија...

„ВРШАЧКА КУЛА“  , ВОЈВОДИНА ИНФО, 34. ГОДИНЕ 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 759, 28. МАЈ 2010.

НАГРАДЕ ЗА НАЈ ЧИТАОЦЕ
Свети Ћирило и Методије, слава вршачке Градске библиотеке 

обележена је пригодном свечаношћу, резањем славског колача 
и доделом признања својим најревноснијим члановима који су 
протекле године прочитали највише књига.

Теодора је члан Библиотеке већ четири године и највише воли 
да чита поучне књиге за сваку девојчицу, рецимо о томе како 

да стекнеш самопоуздање, како да васпиташ своје  родитеље....
Поводом славе Библиотеке у читаоници  је отворена изложба 
ауторке Сенке Мрвош.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Хала Језеро, судије: Обркнежевић, Пецељ, 
Хаџић

РАДНИЧКИ: Јоцић, Поповић 7, Думић 18, 
Недељковић 17, Милосављевић 10, Стевановић 
24, Катић 16, Вељовић 5, Деновић, М. Ђорђевић, 
С. Ђорђевић 8. Није играо: Глишовић. 

ВРШАЦ: Милошевић 3, Јовановић 7, 
Недељковић, Џенкинс 12, Газибеговић 3, Савовић 
1, Димић 18, Живановић 15, Павловић 11, Јековић 
15. Нису играли: Дукић и Мајсторовић. 

Све оно чега се тренер Вршца Зоран 
Тодоровић прибојавао уочи утакмице 
обистинило се и то мултиплицирано. Ударне игле 
Радничког, Катић, Стевановић и Думић имали 
су своје велико вече док Вршчанима  у Хали 
Језеро готово да ништа није полазило за руком. 
Домаћи састав је већ у првој четвртини дошао 
до двоцифрене разлике, да би у другом периоду 
у једном моменту Крагујевчани имали 27 поена 
предности (54:27). Тек у трећој четвртини Вршац 
је заиграо како може и највише захваљујући 
Живановићу и Димићу успео да на предах уочи 
последњих десет минута оде са минусом од 12 
поена  (79:67). Међутим, за преокрет није било 
енергије, Раднички је до краја увећао предност 
и заслужено освојио прве бодове. Тренер 
Тодоровић је после меча говорио о разлозима 
неповољног исхода.

- Лоше смо ушли у утакмицу и тај слаб почетак 
нас је коштао пораза. Имали смо доста проблема 
приликом дефанзивних ротација на самом 
почетку утакмице, остављали доста простора 

за отворене шутеве противничким играчима, 
које су они погађали. Само у првом полувремену 
примили смо 61 поен, што довољно говори 
колико смо лоше одиграли у фази одбране. Не 
знам зашто смо изашли из нашег скаутинга, 
договорили смо шта и како треба да радимо, шта 
да жртвујемо, да Катића нападамо продором а не 
шутем. Једноставно остали смо без карактера и 
до краја нисмо успели да се вратимо у утакмицу. 
Раднички је добра и искусна екипа, али не 
толико да нам да 105 поена. Против Темишвара 
у припремном периоду примили смо 70 поена, 
а то је по мом мишљењу квалитетнији састав од 
Крагујевчана. Нисмо се ни трудили да стижемо 
њихове играче, остављали смо отворене 
шутеве, а одбрана је пре свега воља, жеља и 
одговорност.Нема ниједног сегмента игре за 
који могу да кажем да је био задовољавајући.

Шеф стручног штаба Вршца апострофирао 
је недостатак искусног играча на центарској 
позицији.

- Погодили смо позицију плејмејкера 
довођењем Симића који ће бити у саставу за 
наредну утакмицу са Тамишом. Напустио нас је 
Немања Милошевић, Јовановића још увек мучи 
повреда.  Морамо да реагујемо довођењем 
класичне петице, то значи да ће неко морати 
да оде из екипе да би ослободили буџет за 
ангажовање појачања, јасан је Тодоровић.

Капитен Вршца Милош Савовић био је веома 
оштар у оцени игре свог тима.

- Не знам шта да кажем, осим да ме је 

први пут након свих ових година играња за 
овај клуб и у овој лиги толико срамота да 
сам једва изашао пред медије. Мислим да је 
срамотан начин на који смо ушли у утакмицу 
и одиграли ових четрдесет минута. Морамо 
да из овог пораза изађемо јачи и да смогнемо 
снаге да наставимо даље, рекао је капитен 
Вршчана.

Наредни меч Вршчани ће играти у 
Миленијуму против Тамиша. Дуели са 
Панчевцима традиционално су узбудљиви и 
неизвесни до последњег секунда.

- Тамиш је довео одличног Американца 
и високог Крстановића. Довели су и 
Вујовића из Новог Пазара. Имају добар 
систем, тренера који ради већ петнаестак 
година. Морамо да се пробудимо из овог 
шока, сигурно је да ће бити рокада у игри и 

очекујем потпуно супротно издање мог тима 
од оног у Крагујевцу, закључио је искусни 
стручњак.

Б.Ј.

ЛОШ СТАРТ СЕЗОНЕ ЗА КОШАРКАШЕ ВРШЦА

КАТИЋЕВА РАМПА 
РАДНИЧКИ – ВРШАЦ 105:85 (33:22, 28:17, 18:28, 26:18)

Атлетски савез Србије указао је 
изузетну част Вршачком атлетском 
клубу 1926 доделивши му организацију 
Првенства Србије у плнаниском трчању 
које ће се одржати на Вршачком брегу 
у суботу 10. октобра. Окупиће се 
најбољи планински тркачи Србије у 
осам различитих категорија. Стаза је 
дужине око 2080 метара, кружног је 
облика и креће се јужном стазом до 
Инфо центра испод 
Вршачке куле, затим 
северном страном 
стазе здравља до 
с т а р т н о - ц и љ н е 
зоне. Старт и циљ 
ће се налазити 
на платоу испред 
објеката „Код 
Славише“, где 
ће се налазити 
и свлачионице, 
пријавни центар, 
анти допинг 
контрола, бина 
са које ће се 
водити програм, 
као и паркинг који ће бити обележен 
знаковима.  Старији пионири и 
пионирке (2005/06) трче један 
круг,млађи јуниори и јуниорке (2003/04) 
трче два круга,старији јуниори и 
јуниорке (2001/02) трче три круга и 
сениори и сениорке (2000 годиште 
и старији) трче четири/пет кругова. 

Такође ће се одржати и ревијалне трке у 
категорији млађих пионира и пионирки 
и ветерана и рекреативаца. 

-За ВАК 1926 ово ће бити 
најзахтевнија организација до сада. 
Ангажовано је 30 волонтера који ће 
бринути о безбедности такмичара на 
стази, 20 волонтера који ће бринути 
о пријавама такмичара, вођењу 
програма, озвучењу и др, 10 волонтера 
који ће припремати окрепу за 

такмичаре, 3 екипе 
волонтера Црвеног 
крста, екипа Хитне 
м е д и ц и н с к е 
помоћи, 5 
п р и п а д н и к а 
п р и в а т н о г 
о б е з б е ђ е њ а , 
10 фотографа 
и 10 чланова 
организационог 
одбора. Срећни 
смо што нам је 
пружена прилика 
да на најбољи 
начин представимо 

свој клуб, Вршачки брег и Град Вршац. 
Очекујемо долазак такмичара из свих 
крајева Србије, позивамо љубитеље 
спорта да бодре најбоље српске 
атлетичаре у планинском трчању, 
рекао је председник ВАК-а 1926, Ненад 
Хабибовић.

КО Ш А Р К А

АТЛ Е Т И К А

Такмичари Атлетског клуба 
Атина  имали су запажен наступ 
на Првенству Србије у вишебоју, 
у Сремској Митровици. Најбољи 
такмичар клуба Марко Младеновски 
овога пута остао је без медаље и 
заузео је 4. место у тробоју са укупно 
освојених 2265 бодова.

- У првој дисциплини тробоја 
трчао је 60 м за 8,25 секунди, затим 

је поставио лични рекорд у скоку у 
даљ са резултатом од  5,25 метара, 
али је имао нешто слабији резултат 
у бацању  кугле од 9,68 метара, што 
је Марка одвојило од медаље. Треба 
напоменути да је такмичење било 
никада јаче у тој конкуренцији, 
о чему сведоче два оборена 
рекорда. Такмичар Цветков Јустин 
из Зрењанина оборио је рекорд за 

млађе пионире до 14 година скоком 
од невероватних 5,67 метара и 
уједно оборио рекорд у тробоју са 
2610 поена. Одличан наступ је имао и 
дебитант Вук Мијатовић који је иако 3 
године млађи од ривала, трчао је 60 м 
за 9,79 секунди и скочио 3,77 метара.

Следећи наступ ће имати на 
митингу у Смедеревској Паланци, 
изјавио је тренер Срђан Јовановић.

АТИНА ЗАПАЖЕНА НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У ВИШЕБОЈУ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

МЛАДЕНОВСКИ ЧЕТВРТИ
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ВРШАЦ ДОМАЋИН ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ

СТИЖУ НАЈБОЉИ ПЛАНИНСКИ 
ТРКАЧИ

КЛС 1. КОЛО
Металац - Динамик 82 : 72
Пирот - ОКК Београд 83 : 74
Војводина - Слобода 99 : 85
Дунав - Младост  93 : 109
Колубара - Напредак 70 : 84
Златибор - ОКК Н. Пазар 77 : 70
Раднички (К) - Вршац 105 : 85
Тамиш - Слога  80 : 72

ДУПЛИ ПРОГРАМ У МИЛЕНИЈУМУ У СУБОТУ

Субота је кошаркашки дан у Центру Миленијум, дупли програм почиње у 15 
часова утакмицом 1. Кола Друге женске лиге Србије у којој кошаркашице 
Вршца дочекују Слогу из Пожеге. Јужнобанатски дерби 2. Кола КЛС између 
Вршца и Тамиша почиње у 18 часова. Нажалост, оба меча одиграће се пред 
празним трибинама.
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Нови Бечеј, судија: Бојан 
Милошевић (Београд)

ЈЕДИНСТВО (НБ): Влашкалин, 
Бало (Видић), Њагрин, Лалић 
(Еремић), Милошевић (Ратко), 
Чокулов, Пецарски, Докман, Дрљача, 
Радовановић (Мирчетић), Бошков.

ЈЕДИНСТВО (В): Доновић, Симић, 
Нецин, Марковић, Текијашки, Секулић 
(Пауновић), Јанковић (Ћирка), Бобић, 
Јовановић, Богдановић (Јанков), 

Моторов.
Влајковчани су после два тријумфа 

на старту сезоне нанизали шест 
мечева без тријумфа, али су из 
Новог Бечеја успели да се врате са 
вредним бодом после борбеног 
дуела са екипом која се налази у 
сличној форми. И на овом мечу тим 
тренера Мише Бељина испољио је 
већ хроничну неефикасност упркос 
обиљу створених прилика. Голгетери 

нису у форми, али јесу дефанзивци 
на челу са голманом Доновићем који 
одбрану Јединства чине једном од 
најчвршћих у лиги. У наредном колу 
Влајковчани на свом терену дочекују 
Омладинац из Ботоша, тим који се 
налази у горњем делу табеле и до 
сада је пет пута освојио читав плен. 
Меч се игра у суботу са почетком у 
15:30 часова.

СПОРТ

ФУД БА Л

Кањижа, судија Драган Арсић 
(Нови Сад), стрелци: Илић у 38, 
Сарајлин у 56. минуту, жути картони: 
Ђоровић, Томишић (Тиса), Лазевски, 
В. Благојевић (ОФК Вршац)

ТИСА: Тасић, А. Ивановић, 
Золнајић, Киш (Боршош), Божић 
(Ђоровић), Томишић, Н. Ивановић, 
Кукољ  (Црквењаков), Орчић (Ћовин), 
Матијашевић, Нађ (Пејовић).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. 
Благојевић, Пуповић (Чејић), Бељин, 
Качаревић, Грел (Матковић), Сарајлин 
(Станков), Спасић (Османовић), Илић, 
Вујић, Лазевски (В. Благојевић).

ОФК Вршац је против Тисе из 
Адорјана остварио четврту узастопну 
победу и и продужио низ на шест 
мечева без пораза. Момци тренера 
Ненада Мијаиловића пробили су се на 
друго место на табели и са огромним 
самопоуздањем дочекаће у суботу 
првопласирану Младост. Новосађани 
су такође у сјајној серији, остварили 
су пет узастопних победа, што је 
гаранција да ће Градски стадион од 
15 часова и 30 минута бити поприште 
истинског спектакла.

Вршчани су до бодова дошли без 
примљеног гола. Творац победе 
био је Војкан Сарајлин, најпре је 
асистирао Илићу за водећи погодак 
у финишу првог полувремена, да би 
већ у уводним минутима другог дела 
и сам затресао мрежи и обезбедио 

недостижну предност. За симпатизере 
ОФК Вршца добра вест је што је Илић 
коначно прекинуо голгетерски пост 
и што је одбрана у последњих шест 
утакмица само једном капитулирала.

- Одиграли смо добар меч у 
Кањижи и заслужено славили против 
квалитетног противника. Веома је 
тешко у овако захтевном првенству 
побеђивати у серији, честитам мојим 
играчима на победи, поносан сам на 
њих, рекао је шеф струке ОФК Вршца.

Мијаиловић је посебно истакао 
податак да је у Кањижи још један 
кадет дебитовао у сениорској 
конкуренцији. Млади Чејић награђен 
је на тај начин за добре партије у 
Кадетској лиги Србије, док је Главинић 
већ три пута ове сезоне облачио дрес 
првотимца.

- Доживели смо да као један од 
најмлађих српсколигаша играмо 
запажену улогу у лиги са толико 
реномираних противника. У суботу 
ће се састати две екипе које су до 
сада показале највише. Младости 
препуштамо улогу фаворита, по 
својим резултатима то заслужују,  али 
ми ћемо се борити колико можемо 
, не смемо да претимо , али мислим 
да можемо да победимо, закључио је 
тренер Мијаиловић.

Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ТРИЈУМФОМ У КАЊИЖИ ВРШЧАНИ СЕ ПРОБИЛИ НА ДРУГУ ПОЗИЦИЈУ СРПСКОЛИГАШКОГ КАРАВАНА

ИЛИЋ И САРАЈЛИН ПОЗВАЛИ НА ДЕРБИ
ТИСА – ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:1)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 9. КОЛО
Тиса - ОФК Вршац  0 : 2
Слога (Ч) - 1. Мај Рума  1 : 1
Слобода - Дунав   0 : 0
Борац - Хајдук 1912  3 : 2
Динамо 1945 - Бачка 1901  4 : 2
Младост (НС) - Омладинац  1 : 0
Феникс  - ОФК Стари Град  1 : 0
Раднички (Зр) - Војводина   1 : 0
Бечеј 1918 - Козара  1 : 2
Јединство (СП)- Раднички (С) 1 : 1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 8. КОЛО
Јединство (НБ) - Јединство (В) 0 : 0
Омладинац ФАМ - Слога  6 : 1
ОФК Кикинда 1909 - Бегеј  2 : 1
Пролетер - Раднички (К)  1 : 0
Крајина - Нафтагас  1 : 2
Младост - Раднички (С)  5 : 0
Јединство (БК) - ЖАК  3 : 0
Будућност - Црвена звезда  2 : 2
Борац - Банат   2 : 1

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 7. КОЛО
Стрела - Југославија  2 : 1
Долина - Раднички (Б)  3 : 0
Будућност (А) - Црвена звезда 2 : 1
БАК - Хајдучица   2 : 1
Стари Тамиш - Партизан (У)  2 : 1
Слога (БНС) - Банат (И)  1 : 0
Потпорањ - Спартак 1911  2 : 2
Полет (Ид) - Партизан (Г)  0 : 0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 
6. КОЛО

Полет - Борац (ВС)  1 : 4
Граничар - Ратар   1 : 0
Шевац - Дунав   2 : 1
Караш (К) - Омладинац  0 : 1
Партизан (К) - Борац (ВГ)  6 : 4
Вултурул - Караш (Ј)  4 : 0

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО
САС - Бањица   2 : 2
Бечеј - Зуфо   5 : 1
Ивањица - Тиса   5 : 6
Палеж - Лесковац  4 : 2
Јастребац - Форум  3 : 0
Лозница Град  - Металац Колорадо 7 : 0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО
Војводина - Мачва  6 : 0
Партизан - Земун  1 : 1
Кикер - Раднички (Н)  0 : 1
Бродарац - Чукарички  1 : 1
Напредак - Црвена звезда  0 : 5
ТСЦ - РФК Графичар  2 : 7
Аполон 4 - Спартак ЖК  2 : 0
Интернационал - Младост (Л) 1 : 1
Реал Ниш - Телеоптик  3 : 0
ОФК Вршац - Рад   1 : 3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

РЕМИ ВЛАЈКОВЧАНА У НОВОМ БЕЧЕЈУ
ЈЕДИНСТВО (НБ) – ЈЕДИНСТВО (В) 0:0

Вршац, Градски стадион, судија: 
Алекса Бибин 7, стрелци: Чејић у 35. 
за ОФК Вршац, Милин у 5, Крстић у 32. 
и Петровић у 70. минуту за Рад, жути 
картони: Трњанац (ОФК Вршац), Рупар, 
Крстић, Милин, Наранчић, Ненадовић 
(Рад), црвени картон: Комазец (Рад) у 90. 
минуту(други жути).

ОФК ВРШАЦ: Павловић, Ослански 
(од 35. Јунгић)(од 72. Герг), Благојевић 
(од 63. Граур), Чупић (од 70. Милићевић), 
Радибратовић, Главинић (од 80. Жула), 
Врањеш, Петковић, Трњанац, Чејић, 
Дугић.

РАД: Наранчић, С. Рупар, Црнобрња, 

Ненадовић, Милин, Стевановић, 
Крстић (од 88. А. Рупар), Николић 
(од 74. Комазец), Петровић (од 81. 
Јовановић), Радовановић, Милић (од 
90. Недељковић).

У узбудљивој и динамичној утакмици 
ривали су створили подједнак број 
добрих прилика, али су Радови момци 
били концентрисанији у завршници 
и заслужено славили. Већ у 5. минуту 
гости су повели, после корнера 
најспретнији је био дефанзивац Милин, 
искористио је лоше постављање 
одбране Вршчана и савладао немоћног 
Павловића. У 32. минуту половина 

тима Рада учествовала је у акцији за 
други погодак, завршни пас упутио је 
Николић а Крстић ефектно затресао 
мрежу. ОФК Вршац је брзо узвратио, 
одлично организован контранапад 
лепим голом завршио је агилни Чејић. 
У другом полувремену било је доста 
узбуђења, али виђен је само један 
погодак и то из оправдано досуђеног 
једанаестерца. Грауре је непрописно 
зауставио Милића а сигуран егзекутор 
био је Петровић.

У наредном колу кадети ОФК Вршца 
гостују у Земуну екипи Телеоптика.

Б.Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

СПРЕТНИ ГРАЂЕВИНАРИ
ОФК ВРШАЦ – РАД 1:3 (1:2)

Евроголом отворио врата победе: 
Филип Илић (ОФК Вршац)
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