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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 сали Хемијско-медицинске школе, 
у оквиру Дечије недеље која се ове 
године у целом свету обележава од 05. 
- 11. октобра, Град Вршац организовао 
је дружење ученика основних школа 
са познатим вршачким спортистима: 
кошаркашицом Тамаром Радочај, 
теквондистом  Дамиром Фејзићем и 
фудбалером Александром Лазевским, 
са циљем да деца науче важне лекције о 
спорту, здрављу, креативности и тимском 
духу и уједно их упознају са њиховим 
животним причама, о почецима и самом 
току њихове успешне професионалне 
каријере. 

- Циљ овог дружења је да 
заинтересујемо сву децу да се баве 
спортом, како би одрастали у здравом 
окружењу, рекао је члан Градског већа 
за спорт, Марко Рашић. Догађају је 
присуствовао и члан Градског већа за 
образовање Мирослав Лепир.

Директорка Хемијско-медицинске 
школе Снежана Илић истакла је важност 
спорта за правилан развој деце, физички 
и психички, али и нагласила да он 
подразумева одређено жртвовање да би 
се постигли резултати како на локланом 
тако и на светском нивоу.

- Желим да се захвалим свом граду 
Вршцу  на позиву, да се у оквиру Дечије 
недеље дружим са ученицима и поделим 
своја  искуства која су ме пратила кроз 
каријеру. Верујем да је спорт итекако 
важан и можда најинтересантнији део 
њиховог образовања. Надам се да ће неко 
од њих постати добар спортиста, рекли 
су Тамара Радочај, учесница Олимпијских 
игара у Рио Де Жанеиру 2016. године 
и Дамир Фејзић, учесник Олимпијаде у 
Лондону 2012. године.

Б.Ј.

ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

СПОРТ ЈЕ ВАЖАН СЕГМЕНТ ОБРАЗОВАЊА

Очекивана производња кукуруза у 
Војводини износи 5 хиљада тона, што је за 4, 
8 % више у односу на производњу остварену 
у прошлој години. У поређењу са прошлом 
годином очекује се већа производња соје, а 
нешто мања шећерне репе и сунцокрета.   

У АП Војводини за првих осам месеци, 
међугодишње посматрано  индустријска 
производња бележи  раст од 4, 5 %. Обим 
производње порастао је у сектору прерађивачке 
индустрије за 4,8%,  објашњава председник 
Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић. 

Укупна вредност спољнотрговинске размене 
Војводине за првих осам месеци износи 7, 8 
милијарди евра. Оно што током претходног 
периода бележи константан раст јесте  промет 
робе у трговини на мало. За првих осам месеци 
бележи се раст од 3% , у текућим ценама. Бележи 
се и повећање промета код групе храна , пиће и 
дуван. 

Статистика и даље најлошије показатеље има 
за туризам. У АП Војводина укупан број долазака 
туриста за првих осам месеци мањи је за 52, 6 
% у односу на прошлу годину. У истом периоду 
број регистрованих ноћења смањен је за 47,9 %. 

У три области у АП Војводина забележен је 
пад незапослености - Јужнобачка, Сремска и 
Јужнобанатска област додаје Вучуревић.  

Бошко Вучуревић, председник Привредне 
коморе Војводине

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА У ВОЈВОДИНИ БЕЛЕЖИ РАСТ

ПОРАСТ ПРОИЗВОДЊЕ 
КУКУРУЗА 

У склопу реализације 
радова на уређењу 
каналске мреже у 
функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта , 
на територији Града Вршца, за 
2020. очишћено је и уређено 
преко 33 км постојећих 
канала који нису дуго 
чишћенИ.  поједини канали 
у Уљми и Влајковцу, који су 
ископани у ранијем периоду 
за потребе одводнавања 
пољопривредног земљишта, 
по први пут су чишћени, а 
на овим каналима уређена 
су и два нова моста како би 
пољопривредници могли 
лакше да се крећу по атару. 
Укупна вредност радова је 
17.150.000 динара, од чега је 
Град Вршац издвојио 10.000.000 
динара, а Секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду 
и шумарство АП Војводине 

преосталих 7.150.000 динара.
- Вршачки ратари полако 

приводе крају жетву кукуруза и 
веома су задовољни приносом 
кукуруза као и откупном ценом, 
док у неким деловима атара 
нарочито у око самог Вршца не 
памте да су имали тако добре 

приносе ове житарице, рекао 
је након обиласка терена и 
разговорима са вршачким 
ратарима, члан Градског већа 
за пољопривреду и заштиту 
животне средине Слободан 
Јованов.

ОЧИШЋЕНО И УРЕЂЕНО 
33 КИЛОМЕТАРА 

АТАРСКИХ КАНАЛА

Међународни дан старијих особа се 
у свету и код нас обележава 1. октобра 
са циљем да се нагласи колико је важно 
прилагодити окружење у коме живимо 
потребама и способностима становника 
трећег доба.

Тим поводом јавности се у Малој 
сали Градске куће обратила Маја Ристић 
Лажетић, чланица Градског већа за 
социјална питања.

- Међународни дан старих лица, 
утврђен је резолуцијом која је донета 
на генералној скупштини Уједињених 
нација 1990. године у циљу побољшања 
услова заједнице у складу са потребама 
и способностима становника трећег 
доба. Град Вршац спроводи активно 
мере бриге о старим лицима са акцентом 
на ванинституционалним мерама које 
подразумевају различите активности, 
истакла је Ристић Лажетић.

Чланица Градског већа нагласила је 
да Град Вршац подржава и финансира 
активности  Удружења пензионера 
града Вршца у којем чланови остварују 
различите активности које су од изузетног 
значаја за њихово психосоцијално 
функционисање.

- Преко Геронто службе ангажоване 
су геронто домаћице које врше услуге 
помоћи и неге старијим лицима. У 
зависности од корисника те мере се 

састоје у спремању станова, помагању у 
кућним пословима, припремању лакших 
оброка, контролисању узимања терапије 
, а уколико се ради о непокретним и 
хронично оболелим лицима геронто 
домаћице такође врше услуге неге, 
превијања, мерења температуре, 
притиска. Пре неколико дана завршена 
је обука за још десет геронто домаћица, 
свака од њих имаће по три корисника, 
што значи још 30 корисника на укупан 
број који износи 68. Оне ће спроводити 
услуге заштите и неге како на територији 
града тако и у околним местима као што 
су Уљма, Избиште, Ритишево и Влајковац, 
рекла је Ристић Лажетић.

Град Вршац подржава и услуге које 
се остварују преко Центра за социјални 
рад. Отворена су четири клуба за старе у 
Гудурици, Марковцу ,Шушари и Избишту 
у оквиру којих стара лица проводе своје 
време, организују разне догађаје, друже 
се тако да су од изузетног значаја за 
социјално функционисање. Од марта 
месеца због корона вируса те активности 
су редуковане и модификоване и готово да 
се не спроводе. То време је искоришћено 
за реновирање и освежавање  клубова и 
спремно чекају завршетак пандемије, као 
и њихови корисници, и наставак даљих 
активности .

Б.Ј.

ОБЕЛЕЖЕН 1. ОКТОБАР МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА У ТРЕЋЕМ ДОБУ

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ОКРУЖЕЊА ПОТРЕБАМА СТАРИХ 
Ф

от
о:

 М
. Б

ож
ић

Побољшање услова становницима у 
трећем добу: Маја Ристић Лажетић, 
чланица Градског већа за социјална 

питања
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Пред почетак нове грејне сезоне Јавно 
комунално предузеће „Други октобар“ 
предузело је мере у циљу наплате заосталих 
комуналних рачуна, како би се створили 
услови за нормално функционисање овог 
предузећа. Јер, комуналци су у обавези да 
редовно плаћају гас који испоручују својим 
корисницима.

- Предузеће мора да дође до финансијских 
средстава, да наплати дуговања, да би 
одржало ликвидност, каже Јован Кнежевић, 
в.д. директора ЈКП „Други октобар“ и подсећа 
да дужника има и међу домаћинствима и 
привредним субјектима. - Велики потрошачи 
су редовне платише: Хемофарм, Фрезенијус, 
Свислајон, а када је реч о домаћинствима, 
на дан 31.8.2020. домаћинства нам дугују 
271.519.828,71 динар. Потрошачима из 
категорије домаћинстава, који имају 
неплаћене рачуне, понудили смо репрограм 
дугова. Потписивање уговора почело је 
1. октобра и трајаће до краја године, до 
31.12.2020.

Према речима Кнежевића, услов за 
склапање уговора о репрограму је да 
најстарији неплаћени рачун буде од пре девет 
месеци.

- Ако се дуг исплати једнократно, онда 
је умањење 12 одсто дуга и ослобађање од 
камате. Ако се уговор потпише на отплату од 
три месечне рате, умањење главнице је 10 
одсто, ако је отплата у шест рата - осам одсто 

и у 12 месечних рата онда је пет процената 
умањење. Камата се потпуно отписује код 
уплате последње рате код свих. Домаћинство 
је у обавези да уз плаћање поменутих рата 
по уговору о репрограму, редовно измирује 
текуће рачуне који стижу сваког месеца. Ако 
не плати два узастопна рачуна или две рате, 
уговор више није на снази, а нама остаје 
могућност да утужимо, да судским путем 
тражимо наплату дуга што је неповољније и 
за једну и за другу страну. 

Кнежевић је најавио да ће у топлани код 
Хемијске школе, на Војничком тргу, бити 
зановљен један котао, сервисирање се 
редовно ради тако да ће грејање у овом, као 
и у осталим деловима града, бити редовно и 
квалитетно. 

- Не очекује се поскупљење гаса ни за 
домаћинства, ни за привреду, каже Кнежевић.  
Поскупела је топлотна енергија која се 

испоручује корисницима, домаћинствима 
који су везани за топлане. Биће им повећани 
и фиксни рачун и варијабилни део који се 
наплаћује током целе године. Ту је нивелација 
цена закаснила, требало је да се уради још 
прошле и претпрошле године са неких 20 до 
30 процената, што се није десило. Тако да смо 
у децембру повећали цену за око 10 одсто, 
што је било недовољно, па је наступајућа 
грејна сезона са корекцијом цена. Ван грејне 
сезоне рачуни за домаћинства прикључена на 
топлану, са свим другим комуналним услугама, 
којима су повећане цене, бити већи за око 750 
динара, а за домаћинства, која нису везана за 
топлане, за 450 динара. Од 200 до 250 динара 
биће фиксни део током целе године, а у самој 
грејној сезони очекујем да ће рачун бити већи 
за нешто више од 1.000 динара за кориснике 
топлотне енергије. 

Ј.Е.

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”

ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

РЕПРОГРАМ ДУГОВА ЗА НЕПЛАТИШЕ „УЧЕНИЦИ 
БЕЗБЕДНИ 

УЧЕСНИЦИ У 
САОБРАЋАЈУ“
Савет  за безбедност саобраћаја 

Града Вршца у сарадњи са ОШ  
“Јован Стерија Поповић” на 
Светски дан пешака , а у оквиру  
Дечије недеље која је у знаку 
године солидарности и сарадње, 
проглашена од  Владе Републике 
Србије,  са програмом који је у 
складу са  условима насталим 
услед пандемије вируса  ковид-19, 
реализовала је пројекат “ Ученици-
безбедни учесници у саобраћају”.

- Одржан је практичан део 
пројекта у Сремској улици и на 
раскрсници улица Сремске и Жарка 
Зрењанина. Прваци су прошетали 
са својим наставницима и научили 
како да безбедно прелазе улицу 
преко пешачког прелаза, правилно 
користе семафор и како да улицу 
прелазе када саобраћај регулише 
саобраћајна полиција. Циљ је да 

припремимо, обучимо и едукујемо 
децу како би као пешаци били 
безбедни учесници у саобраћају”, 
нагласио је члан Градског већа за 
образовање Мирослав Лепир.

Чланица Савета за безбедност 
саобраћаја Драгана Мохора, додала 
је да  је циљ пројекта такође и 
подизање колективне свести о 
значају познавања и поштовања 
саобраћајних правила и прописа.

Припадници саобраћајне 
полиције бринули су за безбедност 
деце током реализације пројекта.

Стимулација за кориснике који редовно измирују обавезе: Јован Кнежевић, в.д. директор ЈКП 
„Други октобар“

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИМ 

ПОРОДИЦАМА ЗА 
НАБАВКУ ШКОЛСКОГ 

ПРИБОРА

Град Вршац, обезбедио је ове 
школске године 1.280.000 динара за 
набавку шклоског прибора за 800 
ученика из социјално угрожених 
породица. Тим поводом Центар 
за социјални рад Града Вршца 
обавештава родитеље, кориснике 
новчане социјалне помоћи, да 
новац за опремање могу да 
подигну у Пошти или Поштанској 
штедионици. Довољно је са собом 
понети само личну карту. За децу 
предшколског узраста и основце 
обезбеђено је по 1.500 динара, 
за средњошколце 2.000, док ће 
студенти добити по 3.000 у виду 
једнократне помоћи за школску 
2020/21.

ПОВЛАСТИЦЕ ЗА РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ
- Корисници који редовно измирују 

рачуне до 20. у месецу за претходни 
месец, досадашњи попуст од 5 одсто, 
повећава се на 6 одсто, каже Јован 
Кнежевић, в.д. директора ЈКП „Други 
октобар“. – За редовно плаћање за 6 
месеци попуст је 7 одсто, а за оне који 
редовно измирују рачуне током 12 
месеци, попуст је 8 процената.

Средином прошле седмице стигла је 
прва транша од 1.320 доза вакцина против 
сезонског грипа у вршачки Дом здравља. 
Лекари препоручују вакцинацију посебно 
грађанима који припадају ризичним групама.

- У питању је четворовалентна вакцина и 
имунизација ће се радити према устаљеном 
правилнику који подразумева имунизацију 
првенствено здравствених радника, затим 
особа старијих од 65 година, трудница и 
осталих лица старијих од 6 месеци који имају 
неку од хроничних болести или поремећаја, 
било да је то плућног, кардиоваскуларног, 
бубрежног, неуролошког система, затим 
метаболичке болести, као што је дијабетес 
мелитус, гојазност, малигнитети... објашњава 
др Душица Петковић, специјалиста 
педијатрије, координаторка за имунизацију 
Дома здравља Вршац. – Сада смо добили 
почетне количине вакцина и очекујемо у току 
месеца, који је преепидемијски период, да 
сукцесивно добијамо нове количине у складу 
са темпом који буду прописали надлежни 
органи. 

Др Петковић поручила је грађанима да се 
јаве својим изабраним лекарима и договоре о 
времену вакцинације.

- Ова четворовалентна вакцина је за 
имунизацију лица старијих од три године, а 
најављено је да ће доћи вакцине од стране 
Торлака за педијатријску популацију до 
навршене треће године старости, наглашава 
др Петковић. - Родитељима малолетне деце 
саветујем да се обрате педијатрима, покажу 
заинтересованост и ми ћемо их благовремено 
обавестити када имамо ту вакцину и  када 
да дођу на преглед и имунизацију свога 
детета. Ми ћемо пратити процес имунизације 
активно и чим се потроше постојеће дозе, као 
и увек, писаћемо захтев за набавку додатних 
количина. Пратићемо и темпо потрошње 
и заинтересованост корисника, како би се 
свима изашло у сусрет. 

Вршчани су дефинитивно веома 
заинтересовани за вакцине за сезонски 

грип, како незванично сазнајемо приспеле 
дозе употребљене су за два до три дана. 
Вакцине су бесплатне, имунизација  је, кажу 
стручњаци, почела на време тако да грађани 

заинтересовани за вакцинацију против 
сезонског грипа могу да сачекају наредне 
испоруке. 

Ј.Е.

СТИГЛЕ ВАКЦИНЕ У ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ

 ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА

Велико интересовање Вршчана за вакцину против сезонског грипа: Др Душица Петковић, 
координаторка за имунизацију Опште болнице Вршац
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Књига француске 
списатељице Лор Манел Њено 
име је Елза одушевиће све 
љубитеље романа који говоре 
о испреплетаним судбинама, 
снажним емоцијама и 
неочекиваним обртима међу 
раскошним пејзажима. 

Кад је једног дана решио 
да проведе поподне на плажи, 
Франсоа није ни сањао да ће 
у подножју стене пронаћи 
младу жену без свести. Уместо 
да позове помоћ, доноси 
импулсивну одлуку а да ни сам 
није сигуран зашто: одвешће је 
кући да би бринуо о њој. 

Франсоа је постао 
усамљеник који избегава све 
што подсећа на љубав, као да не 
жели више да воли. Ипак, иза те 

маске крије се несебичан, племенит 
човек на чија се чврста рамена може 
ослонити, попут светионика у тамној 
суровости живота. Кад се повређена 
девојка пробуди, Франсоа ће 
сазнати да се зове Елза, али на свако 
друго питање не добија одговор. 
Као да је одлучила да нестане, да 
буде невидљива, да напусти свој 
живот. Како време пролази, ове 
две необичне душе почињу да 
се откривају, да поверавају једно 
другом своје тајне. Ипак, прошлост 
никада не мирује... Ко је Елза и од 
чега бежи?

Роман Њено име је Елза је био 
педесет дана на првом месту топ-
листе најпродаванијих књига на 
Амазону. А ваш може бити већ данас! 
Посетите наш сајт www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

ЉУБАВНА ПРИЧА КОЈА ЋЕ ВАС ОСТАВИТИ БЕЗ ДАХА: 
ЊЕНО ИМЕ ЈЕ ЕЛЗА

„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 
насловима „Њено име је Елза“ и „Волим те ћутањем“.

У прошлом броју „Вулкан“ и „Вршачка кула“ поклањали су књиге „Анонимна“, освојили су их 
наше читатељке Споменка Голић и Гордана Бељин, и „Острво чуда“ освојили су их Тамара Тодоровић 
и Мирослав Бенка

Поводом 76.година ослобођења Вршца од фашистичке 
окупације у Другом светском рату, СУБНОР Вршца, приредио је 
свечаност, уз подршку градске управе, којом је овај слободарски 
празник обележен на достојанствен начин.

У околностима изазваним корона вирусом, свечаност је 
приређена у ограниченом обиму  код Спомен костурнице 
ослободиоцима, на градском гробљу у Вршцу, уз поштовање 
мера заштите и превентиве здравља. У свечаној тишини, сенима 
бесмртних, поклонили су се и положили венце, представници 
Града Вршца, СУБНОР Вршац, СУБНОР АП Војводине, СУБНОР 
Кикинде и Беле Цркве. Војска Србије, Амбасадор Белорусије 
у Београду Валериј Бриљов, представници Удружења војних 
пензионера и инвалида, Удружења ратних инвалида, ученици 
и професори вршачких средњих школа  Гимназије, Хемијско-
медицинске, Пољопривредне, и школског центра „Никола Тесла“ 
као  и представници политичких партија. 

Уводном беседом обратио се председник СУБНОР у Вршцу, 
Драгољуб Ђорђевић, нагласивши да је слобода, коју уживамо већ 
76 година  плаћена непроцењивом вредношћу људских живота, 
те да у темељима те слободе, овде почива 363 борца совјетске 
Црвене армије, 36 југословенских партизана, погинулих у борбама 
за ослобођење Вршца и околине, 11 војника војске Краљевине 
Југославије и 11 родољуба, које су нацисти стрељали, приликом 
уласка у Вршац, априла 1941. године. Додао је  притом да је са овог 
светог места, узет грумен вршачке земље, који је похрањен на 
Црвеном тргу, у здању Централног храма војске Русије у Москви. 

У име Града Вршца обратио се заменик председника 
Скупштине града, Милован Вујичић, рекавши да смо се окупили 
да обележимо Дан ослобођења Вршца у Другом светском 
рату, да се сетимо својих хероја -ослободиоца, који почивају  
и чија имена поносно носе улице у нашем граду, а који су уз 
пресудну помоћ руских оружаних снага ослободили наш град од 
фашистичке окупације. Не дозволимо да се сукоби, који доносе 
велике патње,разарања и страдања, икада понове.

Јово Барошевчић, председник СУБНОР АП Војводине 

изразио је захвалност што се сећамо хероја и бораца за 
слободу, који су дали највредније што су имали, своје млађане 
животе. Нагласио је улогу СУБНОР-а у и обележавању значајних  
датуме из наше антифашистичке  историје. 

- Својим деловањем, као државотворна организација, 
СУБНОР има велики углед  и уважавање, доприносом који је дао 
на иностраном плану, као чланица Европске антифашистичке 
асоцијације, за шта је нашу организацију одликовао председник 
Александар Вучић, поводом Дана државности Сретењским 
орденом. Влада Републике Србије, доделила је СУБНОР 
новоустановљено признање Српски ратник, за допринос у 
јавном животу на очувању традиције антифашизма и очувања 
духа слободарства и патриотизма, рекао је између осталог 
Барошевчић.

Амбасадор Белорусије у Београду, Валериј Бриљов, рекао је 
да је Други светски рат званично однео 25 милиона совјетских 
људи, а да је незванично тај број већи од 30 милиона страдалих. 
Југославија је имала такође велике губитке, да  се на овом 
европском простору једино Југославија борила против нациста 
и фашизма, док су остали били на другој страни. Од 10 милиона 
становника, колико је имала Белорусија, у Другом светском 
рату погинуло је 3 милиона, готово сваки трећи становник, што 
је огромна жртва и огроман допринос слободи.

Свечаности је присуствовао и пуковник Дани Золтан, члан 
пресдседништва СУБНОР Србије, јунак одбране СР Југославије од 
НАТО агресије 1999. године.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ ОСЛОБОДИОЦЕ

Протеклог викенда у оквиру обележавања манифестације 
“Дани Куштиља” у Дому културе,  обележено је 110 година од 
оснивања фанфаре, а КУД „Михаи Еминеску” из Куштиља, под 
диригентском палицом Петру Пуренде, припремио је кратак 
програм извођењем сплета песама. Домаћин овогодишњег 
догађаја, који се због пандемије вируса само обележава, био 
је Виорел Балађан, преседник КУД-а „Михај Еминеску”, а поред 
представника локалне самоуправе, подршку је својим присуством 
пружио и Данијел Магду, преседник Националног савета румунске 
националне заједнице у Србији.

- Куштиљ је ретко место које може да се поноси тако дугом 
и богатом културном историјом. Боравећи овде не можемо да 
се историјски не осврнемо и не подсетимо 1869. године када 
је основан први румунски музички хор, који је прерастао у 
Читалачко певачко друштво и тако вековима до данас, када се 
Куштиљ поноси са 110 година постојања фанфаре, позоришне 
сцене, библиотеке. Овде се ноте читају као слова, ово је село 
где се културни живот негује као породична традиција. У име 
Града Вршца, захваљујем вам се на томе што чувате и негујете 
различитост, своју веру, културу и традицију. Култура је била 
стуб кроз велика историјска искушења, а значајна је и драгоцена 
за очување вашег националног идентитета, изјавила је Ивана 
Ранимиров, чланица Градског већа, ресорно задужена за културу.

Куштиљ је село са богатом традицијом, први писани подаци о 
овом банатском месту надомак Вршца, датирају од 1361. године, а 
током историје, село је имало различите фазе развоја. Још од 1869. 

године почеле су да се организују културне активности које су 
имале велики значај у овом крају, а исте године почео је са радом 
и први мушки хор. Године 1882. приказана је прва позоришна 
представа, а 1906. године хор из Куштиља присуствовао је првој 
Изложби хорова у Букурешту, где је освојио златну медаљу. Године 
1910. основан је први дувачки оркестар у Банату, односно фанфара 
који је постао најпознатији и најпризнатији на овим просторима. 
Дувачки оркестар из Куштиља, свирао је на разним догађајима, 
фестивалима, у градовима широм Србије, Румуније, Бугарске и 

Мађарске. Десетине диплома, пехара, повеља, плакета и других 
признања, добијених на разним такмичењима и фестивалима, 
данас доказују њихову вредност.

Обележавање традиционалне манифестације „Дани Куштиља“ 
почело је пре три недеље позоришном представом која је 
приказана онлајн. Представа носи назив „Госпођа и полицајац“, 
у режији др Сава Маријуса, а у извођењу глумачког ансамбла 
куштиљског позоришта „Нејка“. Наредног викенда, тачније пре две 
седмице, отворена је библиотека. Наиме, Културно- уметничко 
друштво из Куштиља добило је око 5.000 књига из Букурешта и тако 
је  основана библиотека у Дому културе. Библиотеку је отворио 
Виорел Балађан, преседник КУД „Михаи Еминеску”. Прошле суботе 
организована је гулашијада која због пандемије коронавируса по 
први пут након толико година није имала међународни карактер. 
Надметало се девет екипа из овог краја. 

Према речима Маријане Стратулат, модераторке програма 
„Дана Куштиља“, у недељу су освештане четири комеморативне 
спомен плоче: једна је посвећене свим диригентима који су 
руководили куштиљском фанфаром током свих ових година, 
друга је спомен на Јосифа Мику, диригента фанфара, а трећа је 
посвећена јубилеју од 110 година.

Ј.Е.

У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ КУШТИЉА“

ОБЕЛЕЖЕНО 110 ГОДИНА ФАНФАРА 

Некада ћутање може бити гласније од 
сваке изговорене речи. У то нас уверава 
књига Волим те ћутањем, искрена, 
животна али и потресна прича у којој се 
може пронаћи свако од нас. 

Шест месеци тишине. Последња шанса. 
Френк и Меги су наизглед један 

сасвим обичан, срећан брачни пар. Ипак, 
последњих шест месеци Френк није 
разговарао са својом вољеном Меги. Нису 
разменили ниједну реченицу, ни једну 
једину реч. Дан за даном, заједно једу и 
спавају у истом кревету, у тишини која 
постаје неподношљива. Меги није сигурна 
шта се заправо десило, али понека идеја 
пада јој на памет. 

Све док једног дана Френк не затекне 
Меги на поду, без свести. Док се живот и 
смрт преплићу, он осећа да му тло измиче 
под ногама и најзад почиње да открива 
тајне које су га натерале на ћутање. Да 
ли ће поново пронаћи праве речи и 
објаснити своју тишину? И да ли је касно 
да истина спасе Меги?

Према речима Џоџо Мојес, Волим те 
ћутањем је изузетан дебитантски роман 
препун неочекиваних обрта. Зато не 
пропустите прилику да га прочитате овог 
лета. Роман можете купити већ данас 
путем сајтаwww.vulkani.rs.

ВОЛИМ ТЕ ЋУТАЊЕМ, 
ПРИЧА О ЉУБАВИ ЗА ЦЕО ЖИВОТ
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Какви сте били као дете?
- Рођена сам 20. јуна 1977. 

Одувек сам живела у Куштиљу, 
румунском селу. Ту сам ишла у 
вртић и основну школу. Мајка ми 
се зове Флорика, а отац Ђорђе 
Живан, родом је из Јабланке. 
Имала сам срећно детињство, 
моји родитељи су добри људи, 
имам њохову љубав и подршку, 
али ме нису разумели. Имали су 
друго виђење моје будућности. 
Ја сам јединица и они су 
сматрали да морам да се удам, да 
останем у кући, да не пропадне 
имање. Нисам могла с тим да се 
помирим. Сада су веома поносни 
на мене. 

Док сам још била у вртићу, 
нисам знала ни да читам, ни 
да пишем, у својој сам глави 
смишљала песмице, причице, 
радила сам измишљене 
интервјуе са разним личностима. 
Увек сам имала бујну машту. 
Идол ми је био Здравко Чолић, 
песници. Још тада сам хтела да се 
бавим новинарством. Међутим, 
моји родитељи нису хтели ни да 
чују за то.  С друге стране, хтела 
сам да будем васпитачица, јер 
обожавам малу децу.  И некако, 
све оно што сам као мала сањала, 
испунило се. 

- Увек сам била у неком свету 
маште. Имала сам ту срећу и 
привилегију да основну школу 
завршим у Куштиљу где је 
румунски језик предавала проф. 
Елена Лелеа, најбољи професор. 
Имали смо секцију у школи, 
организовали смо Олимпијаде 
знања, округле столове са 
познатим песницима, писцима 
из Румуније, Молдавије, наравно 
и Србије. Ја сам то много волела, 
водила сам све те програме, 
радила сам интервјуе са тим 
људима. У себи сам мислила 
како ћу ја једног дана седети са 
тим људима као њихов колега. 
Тада сам написала и своју прву 
песмицу, звала се „Жеља“ у којој 
сам открила своју тајну да ми 
је жеља да постанем песник. 
Добила сам прву награду на 
конкурсу за поезију часописа 
„Дечја радост“. Леонида Лари 
из Молдавије је препознала мој 
таленат, пружила ми је подршку, 
као и песници из Румуније, 
Србије. Била сам дете и то ми је 
много значило.

- Док сам била у основној 

школи, добила сам 3 пута за 
редом прву награду на ликовном 
конкурсу „Паја Јовановић“ за 
цртеже. То је било од 5. до 7. 
разреда, а у осмом су ми рекли 
да могу да дођем као гост, јер 
треба и неко други да освоји 
прву награду. 

- Професорка Елена 
основала је у школи секцију 
за журналистику. Била сам 
координатор, слали смо наше 
репортаже, портрете, школске 
активности часописима „Дечја 
радост“ и „Младост“ Новинске 
куће „Либертатеа“.

Где сте стекли образовање?
- После основне, уписала 

сам Хемијску школу. Било ми је 
јако тешко, јер сам од вртића 
до краја основне све радила 
на румунском. Нас осморо 
Румуна уписало се, само сам ја 
завршила, остали су одустали. 
Професор Фако Ерне препознао 
је моју језичку препреку и 
много ми је помогао. На крају 
сам Хемијску школу завршила 
са петицама. Био је тада распад 
Југославије, написала са састав 
о томе и добила прву награду 
на републичком такмичењу 
- Румунка добила награду за 
српски језик. На додели награде 
рекли су ми да кажем да сам из 
Вршца. Како да не поменем свој 
родни Куштиљ?! Испричала сам 
им о мом селу, о фанфарама, 
позоришту, традицији... сви 

су се одушевили, нису ми ни 
професори ништа замерили.

- У Хемијској школи Данијела 
Барбулов водила је секцију за 
дизајн. Била сам и ја укључена, 
радили смо играчке, носили 
домовима за незбринуту децу. 
Имали смо изложбе радова са 
секције у граду, ишли у Београд 
на такмичење, освојила сам 
награде и за дизајн. Била је то 
целокупна креација, од цртања 
до шивења - готовог модела. 
Уписала сам Високу школу за 
дизајн у Београду, била је јака 
конкуренција, била сам међу 
првих 10 и добила стипендију. 
Добро ми је ишло, међутим, 
почело је бомбардовање и 
родитељи ми нису дали да будем 
у Београду. У међувремену сам 
се удала, постала мајка, и тако је 
остало. 

- Завршила сам Високу 
школу за образовање васпитача 
„Михаило Палов“. Завршила сам 
основне студије, специјалистичке 

и мастер студије са високом 
оценом, просек ми је био 9,89. 
Тако да сам мастер струковни 
васпитач за рад са предшколском 
децом. И у овој школи сам била 
врло активна, постала сам члан 
креативног атељеа Академика и 
књижевне секције, глумила сам 
у позоришту. Учествовала сам на 
научним скуповима са научним 
радовима. Био је то леп период, 
допала ми се и пракса у вртићу, 
волим рад са децом. Свака моја 
активност била је као мала дечја 
представа, са пуно маште, деца 
то воле. 

Како сте и када кренули у 
новинарство?

- Веома сам активна у Куштиљу, 
у КУД-у, у свим секцијама. Почела 
сам да глумим у позоришту, 
имали смо веома успешну 
представу, 2002. Освојили смо 
награду на међународном 
фестивалу у Румунији. А, у 
„Либертатеи“ ни реч о томе. Та 
је новина за све Румуне нешто 
посебно, петком улази у сваку 
кућу. Била сам љута, револтирана 
и побунила сам се у редакцији 
„Либертатее“. Понудили су ми 
да ја о томе напишем текст, 
наравно прихватила сам. Дали 
су ми папир и оловку. Никада ми 
нико није објаснио како се пише 
новинарски текст. Написала сам 
како сам знала и тако је изашао 
мој први новинарски текст у 
„Либертатеи“, са мојим потписом. 
Нигде веће среће за мене! И тако 

је кренула наша сарадња. Писала 
сам о свему што се дешавало у 
Куштиљу, узимала старе новине, 
гледала како су други писали и 
тако учила. Постала сам новинар 
сарадник „Либертатее“. Мој 
стил је препознатљив. Пошто 
се бавим поезијом, писањем, 
морам да имам у тексту неку 
емоцију. Кренула је и сарадња 
са часописом за најмлађе „Дечја 
радост“.

- Када је колега из „Либертатее“ 
Николае Мојсе постао члан 
локалне власти, ја сам, уместо 
њега, почела да долазим у 
редакцију у Вршцу и била тамо 

заједно са колегом Радомиром 
Рашом Мунћаном. Била сам и 
даље сарадник за одређени 
хонорар. Трудила сам се, 
радила, ишла где год је требало, 
било је мојих текстова на свим 
страницама „Либертатее“, јер 
волим новинарство. Трудила сам 
се да се усавршавам, да учим, 
тако сам ишла на едукацију 
у школу журналистике коју 
је организовао Центар за 
новинарство у граду Романешт, у 
Жупанији Тимиш, 2010.

Колега Раша ми је много 
помогао да каналишем своју 
емотивност и упакујем све 
то у прави новинарски текст. 
У редакцији су видели да се 
трудим, да добро радим и тако 
сам пре 10 година 1. априла 
примљена у стални радни 
однос у „Либертатеи“. Нисам у 
првом тренутку знала да ли је то 
првоаприлска шала или истина?! 
Ове године имам свој мали јубиле 
ј- 10 година како се званично 
бавим новинарством, а иначе то 
траје много дуже. Сада уређујем 

две стране у новини: вршачку 
и женску. Са мном у редакцији 
у Вршцу су моје драге колеге 
Василие Петрика, новинар, 
и Марин Гашпар, технички 
уредник. Лепо сарађујемо. Са 
нама је, од јануара, овде на 
пракси мој син Денис.

Успешно сте запливали и у 
ТВ новинарство. Када и где?

- У то време људи из 
Националног савета предложили 
су да се на ТВ Банат покрене 
програм на румунском. Позвали 
су ме, отишла сам на аудицију. 
Тамо је била Весна Сретеновић 
која ме је лепо прихватила 

и отворила ми врата ТВ 
новинарства. Са мном је дошао др 
Лука Виорел, тада потпредседник 
Националног савета, сада 
нажалост покојни. Одмах су ме 
„бацили у ватру“. Весна ми је дала 
микрофон да урадим интервју 
са др Виорелом. Тресла ми се 
рука током целог интервјуа. 
Кад смо завршили, Весна ми је 
рекла:“Хоће те камера! Можеш 
да почнеш.“ Прва репортажа за 
ТВ Банат била је са концерта у 
позоришту, 7. децембра. И тако 
је кренуло. Водила сам емисију 

МАРИЈАНА СТРАТУЛАТ, НОВИНАРКА И КЊИЖЕВНИЦА:

ВОЛИМ ДА ОКО СЕБЕ ВИДИМ СРЕЋНЕ ЉУДЕ! 
Маријана Стратулат је волела уметност од 

малих ногу, а највећа жеља била јој је да постане 
новинар. Играјући се као девојчица, интервјуисала 
је њој занимљиве личности, а волела је и глуму и 
поезију. Успела је да се врло успешно окуша, али и 
реализује како у новинарству, тако и у књижевности 
и позоришној уметности. Заиграла је праву животну 
симултанку на поменутим уметничким таблама и 
остварила одличне резултате. 
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„Калеидоскоп“ пуних 10 година. 
Била је ту и колегиница Отилија 
Пескариу, лепо смо сарађивале. 
У једном тренутку није било 
пара па је направљена пауза, али 
могу рећи да нисам практично 
никада прекидала сарадњу са 
ТВ Банат. Волим све моје драге 
колеге, уживам у раду са њима. 
Вечито ћу бити захвална Весни 
Сретеновић која ме је увела 
у све ово. Она је дивна жена, 
много ми је помогла и пуно ме 
је тога научила. Волела бих да 
похвалим изузетну сарадњу коју 
имам са колегиницом Сањом 
Станојевић са ТВ Банат. Са њом 
сам од почетка успоставила неку 
посебну комуникацију и лепо се 
слажемо. Иначе, сад сарађујем 
и са ТВ Војводина Програм на 
румунском језику и та сарадња 
иде преко ТВ Банат. 

- Сарађивала сам једно време 
и са ТВ Викторијом док је радила, 
и са радијом и са ТВ, као и са 
радијом из Решице и то дуги низ 
година, слали смо им телефоном 
информације о активностима 
Румуна овде. 

Бавите се и писањем 
поезије, прича, романа. Да 
ли сте објавили нешто из свог 
књижевног опуса? 

- Прву збирку дечје поезије 
објавила сам у „Либертатеи“, 
2002. Објавила сам укупно 14 
књига: кратке приче „Златна 
маска“ - 2004, наредне године 
роман „Немири и надања“, затим 
„Фасцинација невидљивости“, 
поезија за одрасле 2006. Књига 
ми је награђена на фестивалу 
поезије у Бистрици (Румунија). 
Хтели су да ми објаве ту књигу, 
али ја сам хтела да останем 
верна својој издавачкој кући 
„Либертатеи“. Тако је кренула 
сарадња издавачке куће из Клуж 
Напока и „Либертатее“. Аутор 
сам Монографије позоришта из 
Куштиља (2007.). Следеће године 
(2008.) изашао ми је роман „Виза 
за седам дана“, који је, такође, 
награђен. Међу тих мојих 14 
објављених књига има поезије 
за децу и одрасле, кратких прича, 
романа, монографије.

Активни сте и у позоришту. 

Како?
- При КУД „Михаи Еминеску“ 

активно је аматерско позориште 
„Нејка“ у коме сам ја ангажована 
већ 20 година, када сам 
одиграла своју прву улогу. 
Била сам и костимограф, лепа 
је то прича везано за костиме 
које сам правила за представу 
„Краљевство слепих“. Требало је 
сви ми слепи да будемо у бело 
обучени, само један глумац, који 
је видео, имао је црно и ватру 
на себи. Требало је снаћи се. Ја 
сам имала доста пелена од моје 
и деце моје колегинице, као и 
чаршаве од постељине, лепи, 
бели, испеглани. Сашила сам од 
тога костиме који су били касније 
награђени на покрајинском 
Фестивалу „ФЕДРАС“ у Јаши 
Томићу. Освојила сам прво место 
и за костиме и за  улогу слепе 
принцезе, коју сам играла. Са 
нама је био и Јонел Куђија. Он је 
глумац, а нама у позоришту је био 
редитељ. Лепо смо сарађивали. 
Од 2012. водим дечје позориште. 
Ове године нисмо ништа радили 
због пандемије. Дечју сцену смо 
основали Виорел Балађан и ја. 
Преузела сам обавезу да радим 
са децом. Прве године дошло 
ми је 27 деце који су желели да 

глуме. Где да се нађе текст за 
толико деце, а не можеш ниједно 
дете да пошаљеш кући?! Тако сам 
почела сама да пишем и текстове 
и да радим са децом, да правим 
костиме... Ишли смо на дечји 
фестивал „Арлекин“, и он је у 
Тораку. Добијали смо и награде 
за наше представе.

Каква сте све признања 
добијали?

- Имам на стотине диплома, 
много разних награда везано за 
све области уметности којима се 
бавим. Код мене је све повезано: 
позориште, цртеж, писање, 
поезија... На Палићу сам, као 
основац, режирала своју прву 
представу, смишљала текст и 
глумила.

- Награде су кренуле још од 
основне школе - дипломе „Вук 

Караџић“ и „Михаи Еминеску“ 
која се додељује за неговање 
румунског језика и књижевности. 

- Добила сам награду за 
репортажу, коју сам радила 
на ТВ Банат, на Фестивалу 
документарног филма у 
Бегејцима (Торак) код Зрењанина, 
Завод за културу Румуна у 
Војводини. Било је награда и за 
књижевност и за дечје књиге 
и код нас и у Румунији, и  у 
Молдавији. Добила сам и награду, 
три године за редом, за поезију 
на српском језику од Књижевног 
клуба „Леонардо“. У зборницима 
код Мирјане Кућанчанин имала 

сам објављене и поезију и 
кратке приче. Сарађивала сам 
и са Вршачким књижевним 
клубом и Слободаном Ђекићем. 
Припремам збирку дечје 
поезије на српском, послала 
сам је Верици Преда да погледа. 
Ја пишем на румунском, 
размишљам на румунском, 
али живим у Србији, обожавам 
српски језик, своју земљу, и 
мислим да је и моја обавеза да 

нешто напишем и објавим и на 
српском језику. Верујем да ће то 
ускоро и бити. 

Када сте основали своју 
породицу?

- Удала сам се млада, са 
19 година, 1996. Муж Ђорђе 
Стратулат је из Румуније, из 
Брашова. Овде је дошао у 
потрази за бољим животом, јер 
је код њих било тешко да се дође 
до посла. По професији је кувар. 
У Куштиљу је певао у хору, глумио 
у позоришту и играо фудбал. 

- Имам сина Дениса, има 23 

године. Завршио је Педагошку, 
сад је на 2.години мастер студија. 
Дивно је дете, воли природу, 
воли да пише, на пракси је у 
„Либертатеи“.

- Ћерка Лариса је две године 
млађа. И она је завршила 
Педагошку и уписала мастер. 
Има талента за писање, јако 
лепо црта, има дивне креације, 
уређује модну рубрику у 
часопису за омладину „Младост“ 

у „Либертатеи“. Деца су 
наследила све моје таленте, све 
што ја волим, они су то открили 
код себе. 

Окушали сте се успешно у 
новинарству, књижевности, 
позоришној уметности. 
Највише сте, ипак, у 
новинарству. У чему је лепота 
журналистике?

- Волим да пишем. 
Новинарство је нешто посебно, 
динамично, испуњава ме. 
Кренеш ујутро и ни не знаш 
где ће пут да те однесе, кога 
ћеш да сретнеш, да упознаш, 
као филм, али без сценарија, 
без редитеља. Увек откријеш 
нешто ново. Новинарство је 
као паукова мрежа, кад те 
привуче, не пушта те. Обожавам 
то што радим и мислим да 
сам новинар 24 часа дневно. 
Неко ко се бави новинарством, 
уметношћу, поезијом, не може 
никад да мирује, тако да ми је ова 
пандемија тешко пала. Међутим, 
Мариора Сфера, професорка 
латинског језика у Хемијској 
школи, и ја организовале смо 
неколико онлајн књижевних 
конкурса, обележиле смо 
годишњице наших писаца, 
песника. Све је то добро 
прихваћено на интернету, а кад су 
се створили услови, додељивале 
смо дипломе у седишту 
Националног савета Румуна са 
чијим председником Данијелом 
Магду имамо одличну сарадњу 
и његову велику подршку, у 
циљу очувања традиције, језика 
и културе Румуна. Мислим да је 
он прави човек на правом месту. 
Кад си национална мањина, то је 
привилегија. Славиш два Божића, 
две славе, родиш се са два 
матерња језика, мислим да смо 
посебни у нашој двојезичности, 
у лепоти различитости свих нас.

- Волела бих да похвалим 
изузетну сарадњу са свим 
установама које функционишу у 
Вршцу, Позориште, КЦ, Вау Арс... 
Лепо сарађујемо са градском 
влашћу, са свим медијама, ТВ 
Лав, ТВ Банат и наравно са 
„Вршачком кулом“.  Хвала што сте 
ми посветили пажњу. Част ми је! 

Трудила сам се да дам свој 
максимум у областима у којима 
сам покушала да се докажем. 
Мислим да сам за своје 43 године 
живота постигла много: 14 књига, 
на стотине награда, признања, 
на хиљаде новинских чланка, 
репортаже... А, најпоноснија сам 
на своје двоје деце.

- Ја сам увек оптимиста, волим 
људе, трудим се да помогнем 
увек кад могу. И волим да видим 
око себе срећне људе! 

Јованка Ерски
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После романа за децу „Ја сам 
Акико“ који је за кратко време 
постао бестселер и освојио важна 
признања, објавили сте књигу 
„Капут од маховине“, за коју су 
публика и критика сагласни да је 
намењена и деци и одраслима. За 
кога сте је ви првенствено писали? 

- „Управо сам написала једно 
шеснаест параграфа 
па обрисала, скратићу: 
Подсећаш на 
Маркеса. Ватрометаст 
си. Мислим да је 
најнајнајбитније да не дозволимо 
да дете у нама увене, а то је баш 
тешко и волим твој рад јер ме обоји 
и сав је светлуцав и сиров и топао и 
брљбрљбрљ...“  Тако ми пише једна 
Наталија. Захвалан сам јој. Њен кратки 
осврт потврђује оно што сам покушао 
кроз овај рукопис: да плешем на 
ивици јаука, помало надреалистично, 
а топло, бајковито. Да поновим: не 
желим да се не поновим. Они који су 
роман докрајчили признају да се нису 
надали тако маштовитом завршетку и 
то ме радује, неке је роман докрајчио. 
Неке није такао. И то је све нормално. 
Прича о Најдану је у мени боравила 
дуго, као тиски цвет. А онда се из муља 
измуљила и отплесала величанствени 
плес над хартијом. То је монодрама 
која прераста у карневал. Исповест 
једног питомог дивљака који не расте 

већ ураста. Ура ура ураста. 
Поред тога што су главни јунаци 

обе необични индивидуалци, има 
ли још сличности између ове две 
књиге? 

- Сличност је у језику и у 
универзалности. Задржао сам 
донекле ту потку, flow, тај наратив 
из „Акико“. Но, са друге стране, имао 

сам тотално другачији 
приступ причи 
о доброћудном 
горштаку: унапред 
сам је скицирао и знао 

сам куда идем и знао сам како ћу је 
привести крају, за разлику од првог 
романа који више наликује луцидном 
току свести. Иначе, онај ко је пажљиво 
читао уводни део „Ефекат стаклене 
маште“ вероватно је приметио колико 
и на који начин је повезан са причом 
о Акико. 

Важна одлика стила којим 
сте написали роман „Капут од 
маховине“ је игра речима: Виктор 
Најдану не даје „наталну“ већ 
„фаталну карту“, говори се о 
„ефекту стаклене 
маште“, а Најданова 
бака га упозорава да 
нас на свету „има (п)
разних“? 

- Читава лепота писања, поред 
неминовне, у мом случају, игре 
речима, лежи у повезивању. Писање је 

сломљена рубикова коцка. Рубикова 
коцка коју неизмерно желиш да 
повежеш у склад, па ипак, увек се 
виде крпљења и спојнице, лепком 
или сузама, чиме год, и ја волим ту 
недовршеност. Како у 
тексту, тако и у животу. 
Настојим да се играм. 

Готово сви 
ваши јунаци имају 
необична имена: 
Најдан, Гмитар, Изинга, необични 
су и топоними попут планине 
Абаћи... Колико су вам имена битна, 
на који начин их бирате и каква се 

скривена значења 
крију у њима? 

- Прадеда Младен, 
деда Млаџа, човек 
са шеширом, који је 

испод кожуха носио џепни сат и био 
прави сеоски господин, причао је 
стално нашој мајци причу о Најдану, 

о (нес)нађеном дечаку, а онда је 
мајка причала ту причу мојој сестри 
и мени у више наврата и отуда ми је 
у подсвести остало то упечатљиво, 
старо српско име. Па је именовање 

главног јунака мали 
омаж деда Млаџи. 
Спомињем и планину 
Ума. Ване из Струмице 
ми је, након читања 
„Капута“ дојавио 

да управо таква планина постоји у 
Македонији... 

Чак сте и сопствено презиме 
помало прилагодили јунакињи 
свог претходног романа, девојчици 
Акико? 

- StayFun TeachMе. 
Акико је крајем прошле године 

добила мурал у Београду, а очекује 
се и анимирани филм по роману 
„Ја сам Акико“. Чини се да и „Капут 
од маховине“ има филмични 
потенцијал? 

- Одмах ми на памет пада цитат 
Томислава Готовца: „Чим ујутро 
отворим очи, видим филм“. Што се 
тиче потенцијала: да, има га. Може 
да се проспе по платну, може по 
даскама. Али, свакако, већина тих 
следећих корака не зависи од мене, 
већ од жеље редитеља, драматурга, 
продуцената, да се направи сарадња 
и пројекат. Пројекат. Прецртано. 

Пишете ли сада нешто? Шта 
читаоци могу да очекују? 

- Тренутно припремам прво 
представљање „Капута“ које ће 
се, надам се, десити у новембру у 
Народном позоришту у Лесковцу. За 
ту прилику спремамо, између осталог, 
и један кратки поетски филм под 
називом „Џем на облак“ (Између два 
хтења). 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - СТЕФАН ТИЋМИ: 

ПИСАЊЕ ЈЕ СЛОМЉЕНА 
РУБИКОВА КОЦКА“ 

„Аутор бестселера „Ја сам Акико“ Стефан Тићми пролетос је 
објавио роман „Капут од маховине“. Реч је о бајци, лирској прози 
несвакидашњег стила, за коју аутор каже да је у њему сазревала 
годинама, „као тиски цвет“. Кроз приповест о Најдану, младићу из 
чијих леђа израста дрво, Тићми гради свет који доказује да је пут до 
звезда посут поезијом. 

Стефан Тићми (Митић) рођен је 1992. године у Лесковцу. Између 
осталог, познат је и по томе што је први превео поезију на знаковни 
језик, али и у оквиру Омладинског клуба „Анчики – ОКАН“, чији је 
председник, непрофитне организације у насељу Анчики, заједно 
са својим другарима, од пропале кућице направио малу бесплатну 
библиотеку са више од 5.000 књига. Аутор је књига „У’ватиле ме 
лутке“ и „Ја сам Акико“. 

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ 
ТИЋМИЈЕВ „КАПУТ ОД МАХОВИНЕ“ 

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ настављају са награђивањем љубитеља 
књиге. Овог пута најбржи читалац „Куле“ освојиће нову књигу Стефана Тићмија 
„Капут од маховине. Све што је неопходно је да на имејл адресу citajmokulu@gmail.
com  пошаљете своје име, презиме и адресу. Читалац чији имејл стигне први добиће 
обавештење и моћи ће да преузме награду у просторијама редакције „Вршачке 
куле“,  Другог октобра 59. Неопходно је само да по награду дође са примерком 
последњег броја „Куле“. 

НАГРАЂЕНИ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА „КУЛЕ“
Књигу „„Весела вештица Ника и зла Кјара“ Леле Стојановић освојила је наша 

читатељка Јелена Даниловић. Честитамо.

„Мој рукопис је покушај да 
плешем на ивици јаука“ 

„У тексту, као и у животу, 
настојим да се играм“ 

„Прича о Најдану је 
монодрама која прераста у 

карневал“ 
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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

Пају Јовановића оптужују да је 
салонски сликар, сликар за некакву елиту 
или сликар улепшаног света, ма шта 
то значило. Уметност је у заглупљеном 
свету искра опамећивања и креативног 
разумевања, а тај свет је у тој својој 
заглупљености постао ружан јер је 
бестијално препуштен стихији, док су 
његове лепоте само кратки резови 
у непрекидном насиљу, страдању и 
нестајању у потпуној немоћи да се ишта 
мења. Ако је Паја салонски сликар што 
је супротно од тога? Да ли су они други 
револуционари, они који не желе да 
нам се допадну и мењају нас? Сваки 
контрареволуционар за себе тврди да је 

на правој страни преврата, заблуде, праве 
револуције, ослобођења оних који нису 
тражили слободу. Неко боље од нас зна 
шта је за нас добро па нас уводи у нове 
калупе егзистенције, моделе вредновања 
који ипак служе неким предаторским 
цивилизацијама.

Реализма, па макар и академског, 
у историји уметности много је мање 
него постмодерних падова. Човек је 
одувек био способан да се реалистички 
изражава, али девијације реалног увек 
су део стратегије, манипулације, као 
у Египту, или код Астека и Маја где се 
свуда постиже изузетна ликовност, али 
канибалистичког карактера оног који једе 

људску потребу за слободом, сазнањем, 
разумевањем, а све то одувек угрожава 
оне који би да буду макар на кратко 
богови у периодима кад нас исконски 
бог напушта због неподношљивог задаха 
нешег страха.

Уметност права о слободи која је 
израз позитивне хемије и кад почињемо 
да угњетавамо своје хемијско биће 
рационализујемо то патолошким 
понашањима.

Паја Јовановић, привилегован од 
живота, испијао је, гутао и даривао живот, 
лепоте паметног хедонизма, задовољства 
својом природом без страха од греха. То је 
и основа његове грађанске филозофије од 

дистанци у право уплитања у туђе судбине. 
То није короном истерана дистанца већ 
чиста филозофија која запањујуће смета 
свим политикама моћи и левим и десним 
јер Пајино дело скида јарам са леђа и 
оглав са глава страха човека. Паја позива 
на толеранцију живота који је сан и сен 
и тако кратко траје, а и мало коме смета, 
јер свој страх од краткоће и страха од 
сна живота лечи гомиљањем продуката 
људског рада који имају вредност само 
ако болно недостају онима којима су 
одузете. Бројање новца постаје мантра 
која даје илузију бесмртности.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (88)

КРЕАТИВНА ХЕМИЈА ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

Прошле седмице је у Градском музеју 
отворено друго по реду Међународно 
графичко бијенале, које се одржава у част 
Роберта Хамерштила, великана ликовне 
уметности пореклом из Вршца. Ове године 
на бијеналу је учествовало 12 уметника, 
6 графичара из земље и исто толико из 
иностранства: Румуније, Аустрије, Мађарске 
и Канаде који због специфичности ситуације 
у којој се свет налази нису физички били 
са својим колегама, али су њихови радови 
изложени у оквиру поставке коју ће 
музејска публика имати прилику да погледа 
у наредних месец дана у Градском музеју у 
Вршцу. 

- Данас нема пуно изложби графика, а 
нарочито је мало оних које су настале из 
колонијског, радионичког рада. Појављују 
се нови медији, компјутери, електроника, 
и у прилици смо да сваког дана у великим 
количинама гледамо слике које заправо 
нису директно људског порекла. Слика се 
изместила из традиционалне позиције и због 
тога је уметничко стваралаштво, нарочито 
директно уметничко стваралаштво изузетно 
важно. У ситуацијама када смо у некој кризи, 
уметност представља неку врсту сигурне 
куће – рекао је Сава Степанов, ликовни 
критичар. 

Током отварања манифестације емитован 

је филм састављен од обраћања иностраних 
уметника који су виртуелно учествовали 
на овогодишњем бијеналу, а прочитано је 
и писмо амбасадора Републике Аустрије у 
Београду Николаса Лутеротија, упућено као 
подршка Граду Вршцу и Градском музеју. 

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић захвалила се уметницима који 
су уживо и виртуелно учествовали на 
овогодишњем бијеналу и захвалила се 
институцијама које су пружиле подршку 
овогодишњој манифестацији. 

- Посебно бих се захвалила на сарадњи 
једној од најутицајнијих културних установа у 
Бечу, Künstlerhsus који је препознао културни 
потенцијал нашег града, као и амбасади 
Аустрије у Београду са којом већ имамо 
сарадњу засновану на културним догађајима. 
Одлучни смо да већ за две године, на 
иницијативу нашег Градског музеја у Вршцу 
окупимо знатно већи број уметника и ово 
бијенале уткамо на уметничку мапу Европе – 
истакла је у свом обраћању Митровић. 

- Отварање ове изложбе велики је успех 
организатора Града Вршца и Градског музеја 
Вршац, а његова посебна вредност огледа 
се у његовом регионалном и много ширем 
карактеру – изјавио је директор Градског 
музеја Вршац Звонимир Сантрач. 

Т.С. 

ОТВОРЕНО ДРУГО МЕЂУНАРОДНО ГРАФИЧКО БИЈЕНАЛЕ У ЧАСТ РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА 

УМЕТНОСТ КАО СИГУРНА КУЋА У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА 

Прошлог четвртка у Градском музеју 
је одржано свечано отварање пројекта 
„Виртуелни археолошки пејзажи у 
Подунављу“ (скраћено – „Дунавски 
археолошки еПејзажи“). Због епидемијске 
ситуације, читав догађај одвијао се он-лајн, 
тако да је сваки од 25 партнера у пројекту из 
10 земаља, у својој институцији организавао 
пригодну свечаност, на којој су представљени 
сви учесници и основни циљеви пројекта, а 
све то је емитовано истовремено међу свим 
партнерима. 

- Циљ пројекта је да се представи богато 
и културно разнолико археолошко наслеђе 
Подунавља, које заправо представља 
вишевековне остатке нашег развоја и носи 
важне поруке о нашој прошлости. Огроман 
потенцијал за развој туризма у региону 
суочен је са великим изазовом, јер није 
довољно „видљив“ да би могао да буде 
одржив и коришћен.  Под „видљивошћу“ се 
не подразумева само физичка присутност 
археолошких предмета или реконструкција 
локалитета, већ видљивост археологије 
за најширу јавност. Нове технологиије нам 
омогућавају да се визуализује археолошко 
знање на потпуно нови начин, и да се 

истовремено брзо и на атрактиван начин 
пренесе јавности – рекла је мр Ивана 
Пантовић, археолошкиња која уз свог 
колегу мр Драгана Јовановића представља 
пројектни тим Градског музеја Вршац. 

Према њиховим речима, основни 
циљ пројекта „Дунавски археолошки 
еПејзажи“ је да учини да археолошко 
наслеђе, нарочито археолошки пејзажи 
Подунавља, на регионалном, националном 
и интернационалном нивоу буде много 
видљивије и тиме далеко привлачније за 
стварање одрживе туристичке понуде. 

- Главну улогу у пројекту преузеће 
најважнији регионални музеји Подунавља, 
који ће уз помоћ најсавременије 
технологије представити најзначајније 
археолошке пејзаже. На тај начин ће се 
сво знање прикупљено истраживањима, 
као и пронађени предмети, представити у 
њиховом оригиналном окружењу, односно 
представиће се онако како су они некада 
изгледали у давној прошлости – додала је 
Пантовић. 

Носилац пројекта је Universalmuseum 
Joanneum из Граца (Аустрија), а поред 
њих учествују још Универзитет Беча, 

Национални музеј Словеније, Институт за 
заштиту културног наслђа из Словеније, 
Мађарски национални Музеј, Национални 
музеј историје Румуније, Национални 
музеј из Прага, Археолошки музеј из 
Загреба, Државна канцеларија за културну 
баштину Баден-Вуртемберг из Немачке, 
Регионални музеј историје из Руса из 
Бугарске, Технички универзитет Кошице из 
Словеније, Самоуправни регион Кошице из 
Словеније, Федерална агенција за споменике 
из Аустрије, Институт за антрополошка 
истраживања из Загреба, Општина Доња 

Воћа из Хрватске, Центар за праисторијска 
истраживања из Хрватске, Институт за 
менаџмент културне баштине и туризам 
Пивка, парк војне историје из Словеније, 
Савет села Nemesvámos из Мађарске, 
Локална влада Vértesszölös из Мађарске, 
Veszprem-Balaton 2023 Plc. из Мађарске, 
Универзитет Грац – Центар за информатичко 
моделовање, Аустријски центар за дигиталне 
друштвене науке, Градски музеј Вршац са 
Заводом за проучавање културног развитка 
из Београда. 

Овим пројектом обухваћена је једна од 
до сад највећих група главних институција, 
које чувају археолошко наслеђе и баве се 
њиховим проучавањем, али се истовремено 
пројекат фокусира и на дугорочну кампању 
којом ће се промовисати археолошко благо 
региона. Партнери на овом пројекту ће 
истовремено наставити рад претходног 
пројекта „Дунав у гвозденом добу“, који је 
2018. године добио награду ЕУ „РегиоСтарс“, 
за остварене резултате и иновативност 
у приступу, а који је тада трасирао 
транснационалну археолошку руту као 
начин да се сачува наше културно наслеђе. 

Т.С. 

ПРОЈЕКАТ „ДУНАВСКИ АРХЕОЛОШКИ Е-ПЕЈЗАЖИ“ ПРЕДСТАВЉЕН У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ 

АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ ПОДУНАВЉА – СВЕДОЧАНСТВО О НАШОЈ ПРОШЛОСТИ 
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MAGYAR TÜKÖR
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS JÓVOLTÁBÓL

A közelmúltban a muzslyai 
plébánia udvarában került 
sor azon iskolatáskák és 

tanszercsomagok átadására, me-
lyeket Magyarország Kormányá-
nak a támogatásával, a Bethlen 
Gábor Alap, a Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) és a Rákóczi Szö-
vetség közreműködésével kaptak 
kézhez a muzslyai, nagybecske-
reki, szentmihályi, erzsébetlaki 
és lukácsfalvi magyar elsősök.

A gyerekeket és a szülőket Je-
rasz Anikó, a Magyar Nemzeti Ta-
nács Végrehajtó Bizottságának el-
nök asszonya és Csáky Csongor, a 
Rákóczi Szövetség elnöke köszön-
tötték, majd sor került egy alkal-
mi műsorra, melyben felléptek 
a citerások, a Méhecskék leány-
kórus és Csiszár Rihárd, szavaló.

Az óvodában töltött évekről 
és arról, hogy mennyire várják 
az iskola kezdetét, lapunknak 
két elsős nyilatkozott.

Makán Emína: Nekem az 
óvodában nagyon szép volt. So-
kat játszottunk, kicsit tanultunk 
is, imádtam az óvónéniket és 
szerettem aludni azokon az ala-
csony ágyakon és sok sok bará-
tot találtam. Ott ismertem meg 
a legjobb barátomat is, Patri-
kot. De az iskolát is várom, hogy 

megismerkedjek az új barátok-
kal és Márta tanító nénivel. Alig 
várom, hogy elkezdjek tanulni 
olvasni és számolni, és hogy már 
mennyek valahova, ne csak min-
dig itthon. Már előtte mamival 
megvásároltuk ami hiányzott az 
iskolába, a testvéremmel, Anet-
tal, pedig már rég elkészítettük a 
könyveket és a füzeteket.

Rúzsa Patrik: Azért szeret-
tem az oviba járni, mert ott sokat 
játszottunk, rajzoltunk, táncol-
tunk és szerepeltünk. Én is vá-
rom az iskolát, mert minél előbb 
szeretnék megtanulni írni, szá-
molni és olvasni. Jó nehéz volt a 
mai csomag, nagyon tetszett az 
új táska és a tolltartó.

BORBÉLY TIVADAR

A Bánát Hangja magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Magyarcsernye Község Önkormányzata. A lapban megjelent cikkek a szerkesztőség  véleményét fejezik ki és nem feltétlenül azonosak a támogató véleményével.

AZ ÚJ TANÉV KEZDETÉVEL

Benépesült a zárda 
épülete
Augusztus utolsó nap-

ján ismét benépesült a 
nagybecskereki zárda épüle-
te, ugyanis ezen a napon vet-
ték birtokukba az épület egy 
részét a nagybecskereki Szat-
hmáry Karolina Kollégium nö-
vendékei.

Az új tanévben hatvanhat 
diáklánynak fog ideiglenes ott-
hont biztosítani a gyönyörűen 
felújított épület.

Az épület felújítási mun-

kálatait, valamint berendezé-
sét Magyarország Kormánya 
támogatta mintegy 1,2 milli-
árd forinttal.

A felújított épület ünnepé-
lyes keretek között Kövér Lász-
ló a magyar Országgyűlés elnö-
ke és Pásztor István a VMSZ el-
nöke adták át rendeltetésének.

Az egykori zárda épülete új 
szobákkal, ebédlővel, konyhá-
val, díszteremmel, tornaterem-
mel és zeneszobával bővült.

IN MEMORIAM

Gyászmise Both 
Erzsébet M. Kornélia 
lelki üdvéért
2020. április 9-én nagycsütörtökön, életének 75 esztende-
jében, szerzetesi fogadalmas életének 53.évében hazatért 
a Mennyei Atya házába Both Erzsébet M. Kornélia nővér.

Hálaadó gyászmisét mondanak érte 2020. szeptember 
19-én 11. órakor a nagybecskereki székesegyházban. Azoknak 
akik veszélyeztetve vannak a járvány miatt, vagy más okból 
nem tudnak jelen lenni, lehetőségük lesz online módon 
bekapcsolódni a szentmisébe, melyet élőben közvetítenek 
a  Szathmáry Karolina Leánykollégium facebook oldalán.

A temetésre a gyászmise után a nagybecskereki katoli-
kus temetőben (Kálvária utca) kerül sor.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

Ismét rendezhetők 
művelődési programok
A Városi válségstáb 2020. szeptember 4-én megtartott 

ülésén, melyen Saša Santovac alpolgármester elnö-
költ, a Köztársasági Válságstáb intézkedései alapján dön-
tést született arról, hogy engedélyezett a művelődési ren-
dezvények szervezése nyílt és zárt térben egyaránt, azzal, 
hogy tiszteletben kell tartani az előírt óvintézkedéseket, 
és  maximálisan 500 ember vehet részt rajtuk.

Az ülésen továbbá döntés született arról is, hogy azon 
vendéglátó helységeket, melyek kültéren is működhetnek 
éjjel 1 óráig hosszabbítják meg a nyitvatartási idejüket, míg 
azon egységek, melyek csak zárt térrel rendelkeznek 21 órá-
ig fogadhatják a vendégeiket. 

Iskolatáskák és 
tanszercsomagok 
az elsősöknek

 »Az elsősök

 »Izgatottan várják az iskolát

 »A felújított épület

 »A leánykollégium növendékei (Szathmáry Leánykollégium közösségioldala)

„
A gyerekeket és a 
szülőket Jerasz Anikó, 
a Magyar Nemzeti 
Tanács Végrehajtó 
Bizottságának elnök 
asszonya és Csáky 
Csongor, a Rákóczi 
Szövetség elnöke 
köszöntötték

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Az oviba várják a 
legkisebbeket
A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület 

keretében működő óvoda a kényszerszünet, illetve nyá-
ri szünetet követően ismét várja a gyermekeket. Az óvoda 
vezetője Juhász Brigitta óvónő szombatonként 11.00 óra és 
14.00 óra között tartja a foglalkozásokat. A Petőfi minden 
érdeklődő kisgyermeket szeretettel vár, ahol lehetőségük 
van a gyermekeknek a magyar nyelv megismerésére is. 

Az óvoda munkáját a Magyar Kormány a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. és a Magyar Nemzeti Tanács támogatják.

БАНАТСКИ ВЕСНИК



ПЕТАК • 9.  октобар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1515



ПЕТАК • 9.  октобар 2020.ВРШАЧКА КУЛА16

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

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

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

Продајем 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

Стан за продају од 42м², 
центар, приземље. Тел. 
064/1979069

Продајем или мењам 
за Београд двособан 
стан 56 м², 1. спрат, Трг 
Константина Спајића, плин. 
Тел 063/1530800

Плацеви за продају на 
три локације од 500 м² до 
3000м². Тел. 064/1979069

Продајем кућу у ул. 
Хероја Пинкија, приземна  
и продајем кућу у ул.Југ 
Богдана, приземна. Тел 
064/2355436

Продајем кућу на спрат 
и поткровље на почетку 
новог Маргитског насеља. 
Тел. 064/6357325

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

Издајем гарсоњеру, на 
Војничком тргу, намештену 
,35м2, грејање топлана. 
Тел. 062/8938123

Радионица за издавање, 
добра локација. Тел. 
064/1979069

Стан дворишни, 
једнособан код факултета, 
студенту. Тел. 060/4433753

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 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
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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 
хамерлес-застава 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 
пово љно(бетонирање, 
кровне конструкције, 
зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) 
квалитетно. Тел. 
061/2656204

Поклањам 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

Продајем казан за 
печење ракије 120 л, 
превртач са новом 
фуруном од 3 мм лим и 
дном од 3 мм. Продајем 
кауч као нов, велики, на 
клик- клак. Тел. 065/88-06- 
652.

Бицикл  само 3.000 
дин, сат Фосил, нови 
повољно, светларник 
1,40х2,50 м, балконска 
врата 2 ком. 2,0х0,70 
м, прозор са ролетном 
1,60х1,20 м, канте за маст 
разне велилчине. Тел. 
064/4256130

Пекарске пећи за продају. 
Тел. 064/1979069

Виљушкар за продају, 
дизел Хонт на 4 м висине. 
Тел. 064/1979069

Бетонска мешалица за 
продају, трофазма од 350л. 
Тел. 064/1979069

Флаше од 1 литар или 0,7 
литар са круном купујем 
(чисте). Тел. 064/1979069

Вибро сто за производњу 
бетонске галантерије 
продајем. Тел. 064/1979069

Електрични шпорет на 
продају у одличном је 
стању! Тел. 060/8435097

Продајем машину за 
прање рубља, машину за 

сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Припрема из математике 
за Електротехнички 
факултет Нови Сад-
Зрењанин. Тел. 
013/2839461

Пажња, продајем 
оргинал домаћи сапун, Тел. 
061/2406285

Продајем маскирни 
комбинезон и прслук за 
ловце и риболовце, чизме 
бр 42 нове, 3 штапа за 
пецање „Робинсон“ нови. 
Тел. 061/2406295

Продајем ручни 
фрижидер са  боцом од 25 
литара, нов, VOX –цд радио 
плејер нов, ручни миксер 
са посудом, саморезница, 
тостер, грил, ел. роштиљ. 
Тел. 064/3906276

Продајем веш машину 
Беко мало коришћена, 
електрични шпорет, 
полован, фрижидер мањи, 
две нове плинске пећи 
Алфа, две пећи на дрва 
нове, трпезаријски сто и 6 
столица. Тел 064/3806276

На продају две 
електричне плафоњерке 
грејалице, 80w, руска 
производња „Инлајн“ Тел. 
065/3355343

Продајем половни 
фрижидер, рерна са 
две рингле, бојлер 60л. 
Тел.065/2839461

Њива поред асфалта 
Вршац-Пландиштепродаја 
близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана 
балконска врата 
са прозором. Тел. 
064/5769143

Продајем тренажер за 
ноге. Тел. 064/6357325

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

Продајем ауто приколицу 
нерегистровану. Тел. 
063/1530800

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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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

Од прилике 5/6 вршачког 
земљишта је равница, а само 1/6 
је горовита. Брда су источно од 
вароши. Највиши део брда, овај, 
што се протеже према мало-
средиштанској и месићкој међи, 
обрастао је не баш дебелом, 
липом измешаном, храстовом 
шумом. Почев од Малог 
Средишта, ту се уздиже: “Црни 
врх” (590м), “Курјачија пољана” 
(488м) и “Солило” (409м); између 
последња два виса је  “Превала”. 
Северо-источно од Црног врха 
је лозом засађени “Мајдан” 
(342м), а према северу грана 
се вис “Кремениште” (485м). До 
“Солила према вароши уздиже 
се “Ђаков врх” (449м), из ког се, 
такође према вароши , пружају 
“Црвенка” и “Магареће брдо” 
(276м). Иза Ђакова врха долази 
“Кула” (407м), а за њом “Миса”, по 
чијем подножју се шири Вршац.

У планини има више долина, 
провалија и присоја. Ово су 
најважнији: “Мајдан”, долина 
пред висом истог имена. Мајдан 
је турска реч и значи “трг”. 
“Алажура”, овај део планине, 
који се простире иза брда, 
што одељује “Козлук” (?), поврх 
кутуричког друма. “Козлук”, 
долина ниже “Превале” а значи 
српски : “Козји луг”. “Јазма”, 
подводна провалија између 
Куле и Мисе. - Све ове провалије 
гледају на северозапад и воде 
на кутурички друм. “Превала” 
прегибак између “Солила” и 
“Црног врха”. “Широко било”, 
пространа подводна долина 
југоисточно од Превале, с 
којом је свезана, она води на  
месићки друм.  “Физеш”, удолит 
предео јужно од Куле а западно 
од Магарећег брда, којим тече 
поточић истог имена. Од кад 
је јужно од овог поточића 
подигнута капела св. Урбана, 
овај се предео зове и “Урбани”.

Управвљајући се по положају 
планине, и равница је виша 
према истоку, него према западу, 
северу и југу. На јужном делу 
земљишта овакав је одношај 
уравња, војводиначки друм 
уздигнут је 113,110,107 и 109 
м. надморском површином, а 
ритишевачка међа сама 95м. 
Северо-источно, на већем делу 

равног земљишта, налазе се од 
истока ка западу три терена. 
Прво је “Вршачки рит” испод 
планине са висином од 86 м (на 
тамишградском друму). Затим 
долази једна висоравањ, који, 
пружајући се од севера ка југу, 
дели вршачки од “Алибунарског 
рита” .

По том висоравњу простиру 
се варошка поља:”Лудош”, 
“Црвенка”, “Утрина” и “Локва”. 
Највише тачке овог висоравња 
су “Ат” (115 м) и северно од 
њега”Стрмоглавница”(104 м). 

Источно од овог висоравња 
пружају се од севера ка југу поља 
:”Касапске ливаде”,” Ливаде”(77 
м), “Резерват на салашу”, “Нове 
земље” ,”Селиште”,”Гробљиште”, 
“Равница”,”Излаз”, “Суви рит”, 
“Јарак” (Јаркуљ) и “Долина”, која 
већ лежи западно од вароши, 
између ње и Павлиша. Западно 
од “Ливада” је “Кобилица”, а уз 
“Гробљиште” је “Драгашица”. 
На западном окрајку 
вршачког земљишта пружа се 
“Алибунарски рит”, који је у 
својим јужним деловима тек 75 
м висок.

А одношај уравња у самој 
вароши овакав је:”Хелвеција” 
је први крст на путу ка Кули 
уздигнут је 110 м надморском 
површином, 100 м високи 
су: источна међа старог дела  
варошке баште, капела св. 
Рохуса, тачка где се  секу улице 
“Урбани” и “Нове куће” , тачка 
пресека од “Остхајмерске” и “ 
Турнбершке” улице, хонведска 
касарна и јужни део оног краја 
вароши, где је  варошки магазин 
за дрва. С оне стране Месића је 
узвишење, на ком је железничка 
станица (102.5 м) и Гамбринова 
пивара, која је такође на висини 
од 100 м. Најзад испод 90 м 
лежи читав северозападни 
део саме вароши. Међа овом 
делу јесте источни ред кућа у 
кутричкој улици, затим линија, 
која се од пиваре поред кр. 
угар. порезништва протеже 
у баштанску улицу, а по овој 
све до магистратске улице, па 
онда око варошке куће према 
еванђел. богомољи и некадањој 
срп. болници, да најзад северно 
од успенске цркве скрене ка 
западу. Према том стари Вршац, 
изузимајуће Црвењачку и 
Пожаревачку малу, лежао је на 
најнижем делу данашњег Вршца.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (236)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

4. ОБЛИЦИ ЗЕМЉИШТА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, 36. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 759, 24. ЈУН 2011.

ДОСТОЈНИ РЕПРЕЗЕНТИ 
ВРШАЧКОГ ФУДБАЛА

Почетни ентузијазам и велика упорност домаћина и 
организатора омогућили су да традиционални турнир за фудбалере 
почетнике у Врњачкој Бањи прерасте у прави спортски спектакл. 
Ове године је на овом такмичењу учествовало 102 екипе из свих 
земаља бивше Југославије сем Хрватске (Словеније, БиХ, Црне 
Горе, Македоније и Србије). Наступило је преко 1700 играча, па су 
љубитељи фудбала на делу могли да виде скоро све најбоље момке 
које Србија има у узрасту од 1996 до 2003. Годишта из свих клубова 
и школа фудбала осим Партизана и Црвене Звезде. Вршац Јунајтед 
наступио је са две екипе у категоријама 1999. и 2001. Генерација 
момака 99 годиште је у првој фази такмичења заузела прво место 
у групи савладавши Крушевачки Трајал (3:0), Врњачку Бању (1:0) и 
краљевачку Буба мару (1:0). 

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, 36. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 759, 24. ЈУН 2011..

ЂУРКОВИЋ ПРЕЛЕТЕО АЗИЈУ И 
ОКЕАНИЈУ

Егзотични део овогодишње турнеје у оквиру Светског купа у 
прецизном слетању параглајдером на циљ завршен је прошлог 
викенда такмичењима  у Индонезији  и Малезији а наступ 
спортских пилота може се оценити веома успешним. Најбоље 
рангирани спортски репрезентативац (Горан Ђураковић) задржао 
је друго место у генералном поретку са великим изгледом да се у 
суперфиналу у Немачкој , на последњем овогодишњем такмичењу, 
домогне и прве позиције. Скоро невероватно звучи податак да 
растојање међу прва три пласирана такмичара у генералном 
поретку после пет такмичења износи свега девет сантиметара. Први 

део азијске турнеје најбољих светских параглајдериста одржан је у 
граду Пунђак у околини Џакарте. У жестокој конкуренцији коју је 
чинило 88 пилота Ђурковић је са резултатом 22 сантиметра (5,13,1,1) 
заузео четврто место, док је наш други представник Новак Јован био 
шеснаести.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО
Динамик - Слога  111 : 73
Вршац - Тамиш  89 : 81
Нови Пазар - Раднички (К) 109 : 101
Напредак - Златибор 98 : 104
Младост - Колубара 103 : 84
Слобода - Дунав  91 : 70
ОКК Београд - Војводина 63 : 75
Металац - Пирот  92 : 85

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 1. КОЛО
Пролетер - Тополчанка 74 : 58
Србобран - Карабурма 71 : 65
Раднички (Б) - Милешевка 86 : 63
Срем - Љубовија  60 : 57
Вршац - Слога  68 : 67
Систем 2000 - Гимназијалац 54 : 47

ОДБОЈКАШКА ПРВА Б ЛИГА 1. КОЛО
Банат - Младеновац  2 : 3
Шумадија – К. Митровица  2 : 3
Т.Витезови - Топличанин   0 : 3
Бечеј - Футог   2 : 3
Ужице - Баваниште  3 : 0
Лозница - Војводина НС Семе2       -

Центар Миленијум, судије: Ј. Јурас, 
Нинковић, Мали

ВРШАЦ: Симић 16 (8 ас), Дукић, 
Јовановић, Недељковић, Џенкинс 
11 (5 ск), Мајсторовић, Газибеговић 
20 (12 ск), Савовић, Димић 7 (4 ск, 4 
ас), Живановић 22 (8 ск), Павловић, 
Јековић 13.

ТАМИШ: Анђушић 2 (4 ск), Ребић, 
Смиљанић 5 (8 ск), Ковачевић, Прицл 
11, Крстановић 12 (7 ск), Вујовић 22 
(6 ск), Манојловић 10, Радовић 1, 
Петровић 15 (7 ас, 5 ск), Павићевић 3.

Вршчани су заслужено славили 
у јужнобанатском дербију који је 
обиловао узбуђењима и борбеношћу 
и имао два велика резултатска 
преокрета. Домаћи су тројкама 
Јековића и Живановића најавили 
добро шутерско вече, а Џенкинс и 
Газибеговић велику борбу у рекету у 
којој су имали задатак да неутралишу 
унутрашњу игру ривала. После првог 
периода чинило се да план тренера 
Вршца Тодоровића лагано иде у 
реализацију, али у другој четвртини 
дошло је до великог преокрета у 
односу снага на терену и Панчевци 

су у потпуности преузели резултатску 
контролу. Најпре су серијом 9:0 
успели да дођу до изједначења (27:27) 
а потом су до полувремена створили 
солидну залиху од 8 кошева (36:44). У 
том периоду одличан је био Петровић, 
Вујовић је био опасан и под таблом 
и у шуту са дистанце а Крстановић 
је својим искуством донео значајну 
предност гостима у рекету. У 
трећој четвртини пала је и одлука 
о победнику. Вршчани су одиграли 
најбољих десет минута ове сезоне, 
у потпуности зауставили центре 
Тамиша, пожртвовано се бацали 
по паркету а разноврсном игром у 
нападу успели су створе 11 поена 
предности (69:58). Панчевци су имали 
још један покушај да сустигну вођство 
противника, међутим направили 
су превише техничких грешака и 
промашили превише зицера и нису 
могли да парирају јунацима победе 
Вршчана Газибеговићу, Живановићу 
и Јековићу.

Б.Ј.

ПРВА ПОБЕДА ВРШЧАНА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ГАЗИБЕГОВИЋ ПРЕСКОЧИО ТАМИШ
ВРШАЦ – ТАМИШ 89:81 (22:16, 14:28, 26:14, 27:23)

Сјајан учинак у дербију: Вања 
Газибеговић
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Центар Миленијум, судије: Кривокућа, 
Шипка

ВРШАЦ: Томашевић 29, Стјепановић 2, 
Граовац, Керкез 4, Митрашиновић, Радовић 
3, Станаћев 15, Јовановић 8, Вучковић 5, 
Милетић 2, Томић, Ковачевић.

СЛОГА: Ђокић, Бијић 5, Анђелковић 
12, Точаковић 9, Никитовић, Павловић 
4, Ђукановић, Богдановић, Бишевац, 
Филиповић 33, Чакаревић 2, Соколовић 2.

Права је штета што љубитељи кошарке 
нису били у прилици да посматрају први 
меч Вршчанки у новој сезони јер су 
резултатска узбуђења и преокрети били 
његово најважније обележје. Екипа тренера 
Мирослава Кањевца почела је у складу са 
амбицијама које има ове сезоне, снажно 
у одбрани са брзим контрама, међутим 
повреда капитена Милане Керкез као да 
је пресекла све саиграчице па је Вршац 
читаво прво полувреме играо нападачки 
недоречено. Са друге стране гошће из 
Пожеге су стрпљиво чекале своју прилику 
и захваљујући изузетном шутерском 
надахнућу свог капитена Наташе Филиповић 
у првом полувремену успеле да стекну 
двоцифрену предност (27:17). Био је то 
период игре када се видело да нови састав 

Вршца још увек није у потпуности уигран и да 
од њега тек треба очекивати праве партије. 
Највеће појачање, Љиљана Томашевић, 
у већем делу првог полувремена није 
проналазила прави ритам, али је у финишу 
друге четвртине била главни иницијатор 
серије 9:0 којом је Вршац поново вратио 
резултатску равнотежу (29:29).

Почетком другог полувремена чинило 
се домаће играчице иду сигурно ка првој 
победи, имале су 7 поена предности у 
последњој четвртини (58:51), али тада 

долази до пада концентрације и последњем 
нападу на мечу Слога је имала шансу чак 
и да слави у Миленијуму. Ипак, виђено је 
још борбе у петоминутном продужетку и 
поново су гошће имале последњи напад 
при минималном вођству Вршца, међутим 
домаћа одбрана је одолела и теже него што 
је било очекивано остварена је прва победа. 
У наредном колу Вршчанке гостују екипи 
Љубовије.

Б.Ј.

ВРШЧАНКЕ СТАРТОВАЛЕ ПОБЕДОМ У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ТРИЛЕР ЗАВРШНИЦА СА ХЕПИЕНДОМ
ВРШАЦ – СЛОГА (ПОЖЕГА) 68:67 (10:11, 14:18, 20:15, 17:17, 7:5)

ГОРАН ГРБОВИЋ 
ГОСТ КК ВРШАЦ

На отварању кошаркашке сезоне 
Вршац је посетио легендарни 
кошаркаш Партизана и југословенски 
репрезентативац Горан Грбовић. 
Популарни Грба посматрао је меч 
кошаркашица Вршца и Слоге а пре 
почетка директор КК Вршац Александар 
Грујин уручио му је поклон, монографију 
клуба.

Легенда у Миленијуму: Горан Грбовић

ОД Б О Ј К А

Одбојкаши Баната поражени су после 118 
минута и пет сетова жестоке борбе против 
Младеновца у судару два кандидата за врх табеле. 
Изабраници тренера Игора Сантрача успели су 
после изгубљеног првог сета да пређу у вођство са 
2:1, али су потом убедљиво изгубили четврти сет, у 

петом више нису имали снаге за повратак и морали 
су да задовоље само једним освојеним бодом. 
Кључни човек Младеновчана у остварењу победе 
био је бивши репрезентативац Србије Бјелица, који 
је преузимао одговорност у најкомпликованијим 
ситуацијама и пленио сигурношћу на терену. 

Вршчани су имали периоде одличне игре, али 
ће прву победу морати да потраже у утакмици 
наредног кола, такође у Миленијуму, против 
Шумадије из Аранђеловца.

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ НА СТАРТУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

МЛАДЕНОВАЦ ЈАЧИ У ИГРИ НЕРАВА
БАНАТ – МЛАДЕНОВАЦ 2:3 (25:27, 25:18, 30:28, 15:25, 6:15)
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Влајковац, судија: Немања Бунчић, 
стрелац: Јањић у 15. Минуту

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Симић 
(Миошко), Нецин (Пауновић), 
Марковић, Текијашки, Секулић 
(Ћирка), Јанковић (Јанков), Бобић, 
ЈОвановић, Богдановић, Моторов.

ОМЛАДИНАЦ ФАМ: МИшков, 
Радуловић, Тањга, Стошић, Јањић, 

Новковић, Бркић, Радојичић 
(Јованов), Бојанић (Тркуља), Шемић, 
Стојковић (Бојић).

Фудбалери влајковачког Јединства 
доживели су пети пораз у сезони и 
сада се налазе у зони која се не може 
назвати безбедном. Изабраници 
тренера Мише Бељина против врло 
добре екипе из Ботоша нису успели 

да створе ниједну изгледну прилику 
па су гости само једним поготком 
новалије у тиму Јањића успели 
да освоје сва три бода. Хронична 
неефикасност мучи тим Јединства 
већ дуже време, на последњих пет 
утакмица само је једном затресао 
мрежу ,и то је најважнији узрок 
актуелне резултатске кризе. 

СПОРТ

ФУД БА Л

Пећинци, стадион Сувача, судија: 
Давид Ђумић, стрелци: Лазевски у 5, 
Илић у 40. Минуту

ФЕНИКС: Крстовић, Пејић, 
Дамјановић, Симуновић, Ђукановић, 
Милаковић, Јованић, Јеловић, 
Секулић, Милутиновић, Зејић.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. 
Благојевић, Пуповић, Бељин, 
Качаревић, Грек, Вујић (од 73. 
В. Благојевић), Петровић (од 73. 
Поповић), Спасић, Илић, Лазевски.

ОФК Вршац се из Пећинаца 
вратио са целим пленом и низ 
непобедивости продужио на осам 
узастопних мечева. Изабраници 
тренера Ненада Мијаиловића нису 
имали пуно времена за одмор после 
велике борбе у дербију са лидером на 
табели, новосадском Младошћу (1:1), 
али су у утакмици ванредног кола 
против Феникса били у потпуности 
на висини задатка и заслужено 
остварили убедљиву победу.

Већ у уводним минутима капитен 
Лазевски отворио је врата победи 
ефектним голом, да би у финишу 
првог полувремена Филип Илић 
постигао погодак који сигурно може 
да конкурише за најлепши у овој 
сезони. Офанзивни везиста Вршчана 
је маказицама преко главе захватио 
лопту и сместио је у само ракље гола 
домаћег тима.

У наставку утакмице развила се 

велика борба, Вршчани су пропустили 
још неколико прилика да повећају 
предност, играчи Феникса погодили 

су оквир Јеверичићевог гола, али се 
резултат до краја није мењао. Стратег 
Вршчана био је задовољан победом, 
али се осврнуо и на неке ситуације из 
утакмице претходног кола.

Тренер Вршчана Ненад Мијаиловић 
незадовољан је коначним исходом.

-Мислим да смо сами криви 
што нисмо савладали водећи тим 
лиге. Имали смо три стопостотне 
шансе при вођству од 1:0 и једну 
при резултату 1:1. Међутим, морам 
да истакнем и ситуацију у којој смо 
оштећени за чист једанаестерац, 
све је било јасно, играч Младости је 
играо руком у шеснаестерцу, не знам 
зашто се судија није огласио иако је 
све одлично видео, каже стратег ОФК 
Вршца. 

- Мислим да смо екипа која има 
највише недосуђених пенала. Иако 
уз Младост имамо најбољу одбрану 
у лиги играмо нападачки фудбал, 
највећи део утакмице одвија се 
на половини наших противника и 
природно је да се често дешавају 
ситуације у којима су наши нападачи 
фаулирани у казненом простору, 
јасан је био Мијаиловић.

У наредном колу ОФК Вршац 
у суботу дочекује Раднички из 
Зрењанина. Утакмица почиње у 15 
часова.

Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ОФК ВРШАЦ ТРИЈУМФОВАО НАСТАВИО НИЗ НЕПОБЕДИВОСТИ

ИЛИЋ МАКАЗИЦАМА ЗАКУЦАО ФЕНИКС
ФЕНИКС – ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:2)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Слобода - 1. Мај Рума  0 : 2
Борац - Слога (Ч)   3 : 2
Динамо 1945 - Дунав  3 : 1
Тиса - Хајдук 1912  3 : 1
Младост (НС) - Бачка 1901  4 : 2
Феникс 1995 - ОФК Вршац  0 : 2
Раднички (Зр) - Омладинац  2 : 0
Бечеј 1918 - ОФК Стари Град 3 : 2
Јединство (СП) - Војводина 1928 3 : 0
Раднички 1912 - Козара  7 : 1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 9. КОЛО
Банат - Јединство (НБ)  3 : 0
Црвена звезда - Борац  2 : 3
ЖАК - Будућност   2 : 1
Раднички (С) - Јединство (БК) 0 : 2
Нафтагас - Младост  2 : 2
Раднички (К) - Крајина  4 : 0
Бегеј - Пролетер   4 : 1
Слога - ОФК Кикинда 1909  2 : 2
Јединство (В) - Омладинац ФАМ 0 : 1

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 8. КОЛО
Југославија - Партизан (Г)  0 : 1
Спартак 1911- Полет (Ид)   1 : 1
Банат (И) - Потпорањ  3 : 1
Партизан (У) - Слога (БНС)  0 : 1
Хајдучица - Стари Тамиш  1 : 1
Црвена звезда - БАК  1 : 0
Раднички (Б) - Будућност (А)  0 : 1
Стрела - Долина   0 : 2

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 
7. КОЛО

Караш (Ј) - Полет   2 : 4
Борац (ВГ) - Вултурул  1 : 4
Омладинац - Партизан (К)  0 : 3
Дунав - Караш (К)  3 : 2
Банат (Д) - Шевац  1 : 1
Борац (ВС) - Граничар  2 : 0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО
Мачва - Рад   1 : 4
Телеоптик - ОФК Вршац  5 : 3
Младост (Л) - Реал Ниш  2 : 0
Спартак ЖК - Интернационал 1 : 1
РФК Графичар - Аполон 4  3 : 0
Црвена звезда - ТСЦ  2 : 0
Чукарички - Напредак  4 : 1
Раднички (Н) - Бродарац  0 : 2
Земун - Кикер   1 : 3
Војводина - Партизан  2 : 1

ФУТСАЛ ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ
Металац Колорадо - САС  3 : 3
Форум - Лозница Град  0 : 5
Лесковац - Јастребац  2 : 2
Тиса - Палеж   8 : 4
Зуфо – Ивањица   2 : 5
Бањица - Бечеј 2003  1 : 4

ПОРАЗ ВЛАЈКОВЧАНА У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ХРОНИЧНА НЕЕФИКАСНОСТ
ЈЕДИНСТВО – ОМЛАДИНАЦ (БОТОШ) 0:1 (0:1)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – БАК 1:0 (0:0)

Павлиш, стадион Црвене звезде, 
судија: Никола Копитић (Панчево) 7, 
стрелац: Радосављев у 60. минуту, жути 
картони: Радосављев, Поморишац, 
Јованов (Ц.звезда), Анђелић, Јовановић, 
Шинжар, Бокшан (БАК).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов 7, 
Радосављев 8 (од 90. И. Јовановић -), 
Петковић 8, Ердеи 6,5 (од 46. Булаја 7), 
Костадиновић 7, Јовановић 7 (од 78. 
Којић -), Војнов 7 (од 90. Добричић -), 
Поморишац 7, Балог 7,5, Стрнад 7 (од 
82. Делкић -), Јованов 7-

БАК: Андрејић 7,5, Шинжар 6, 
Тимотијевић 7, Митревски 6, Стојковић 
6 (од 46. Секуловић 6), Нешић 6, Марила 
7 (од 70. Андрејић -), Васиљевић 6 (од 

70. Бокшан -), Јарковачки 6,5 (од 70. 
Краснић -), Јовановић 7, Анђелић 7 (од 
90. Филеп -).

Играч утакмице: Петковић
Јужнобанатски дерби је после 

велике борбе заслужено припао 
Павлишанима који су пропустили 
прилику да славе убедљивији тријумф. 
Искусни Радосављев постигао је гол 
одлуке и показао зашто је капитенска 
трака на његовој руци. Меч је обележио 
неуморни Петковић, а прилике да 
појачају победу пропустили су Војнов, 
Стрнад и Радосављев. Тренер Црвене 
звезде Јован Стефанов има разлога 
да буде задовољан јер његова екипа 
већ неколико сезона није била у врху 
табеле и кандидат за јесењу титулу.

Б. Ј.

ПАРТИЗАН (У) – СЛОГА (Б.Н. СЕЛО) 
0:1 (0:0)

Уљма, судија: Стефан Игњатовић 
(Ковин), стрелац: Ковачевић у 56. Минуту

ПАРТИЗАН: Илић, Пешић (Кусицки), 
Драшкић, И. Попов (Крнета), Живанов, 
Москић, Ковачевић, Николин (Стошић), 
Стојковић, Гетејанц, В. Попов (Грбић).

СЛОГА: Црвени, Јовић, Абдулах, 
С. Милановић, Јаковљевић, Новаков 
(Митровић), Богојевић, Радовић, 
Мутавџија (Д. Милановић), Ковачевић, 
Вучић.

Уљмани нису имали спортске среће у 
тврдој и рововској борби против гостију 
из Банатског Новог Села. Свака екипа 
створила је по једну велику прилику, 
Слога је своју искористила преко 
Ковачевића и остварила важну победу.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ТРИЈУМФ ПАВЛИШАНА, КИКС УЉМАНА

Гол за евровизијску размену: 
Филип Илић
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