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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Удружење параплегичара и квадриплегичара 
“Параквад ВШ”, организовало је донаторски 
ручак за изградњу игралишта за децу са 
инвалидитетом у Вршцу, уз подршку градске 
управе. Донатори су се окупили у Хотелу 
„Србија“, а чланови „Параквада ВШ“ задовољни 
су јер је акција успешно започела.

-Закључно са данашњим даном, укупно је 
прикупљено око 1.325.000 динара, каже Драган 
Виторовић, председник Удружења “Параквад 
ВШ”. Захваљујемо свима који су препознали 
важност ове наше акције и уплатили новац како 
бисмо, сви заједно, омогућили да се изгради 
игралиште за децу са инвалидитетом.Ово је 
мала ствар за нас учеснике, а велика за будуће 
кориснике. Захваљујемо се и Граду Вршцу, који 
је подржао нашу идеју, као и Хотелу “Србија” који 
нам је помогао тако што је обезбедио простор 
на отвореном, у оквиру своје парцеле у центру 
Вршца.

Донаторском ручку присуствовали су 
овдашњи привредници и људи добре воље, као 
и  члан Већа Града Вршца Дејан Сантрач који 
је,  у име градске управе, апеловао на Вршчане 
да се придруже акцији и на делу покажу своју 
хуманост. 

-Град Вршац је подржао ову акцију Удружења 
„Параквад ВШ“и задовољни смо што су се 
одазвале и вршачке фирме, нагласио је Сантрач. 
Ако буде добре воље, ова игралишта биће 
ускоро доступна деци којој су и намењена и ја 
се искрено надам да ће сличних акција бити и 
убудуће.

Према речима Виторовића, иницијатор ове 
идеје и акције је Аида Мохан, почаснa чланицa 
Удружења„Параквад ВШ“ која се захвалила свим 
донаторима на подршци.

-Ово игралиште је веома важно  за децу 

са инвалидитетом, за њихово детињство, 
свакодневни живот и социјализацију, рекла је 
Мохан. Деца са инвалидитетом су на неки начин 
одвојена „зидом“ од здраве деце, а уз помоћ овог 
игралишта ми бисмо желели да срушимо тај 
„зид“ како би и они имали нормалан живот.

Идејни пројекат игралишта за децу и особе са 
инвалидитетоом је донација фирме Монт метал 
СН, а аутор пројекта је Иван Ћирић, архитекта. 
Према постојећој пројектној документацији, за 
изградњу игралишта потребно је 25.000 евра.

Планирани радови изводиће се у две фазе. 
Прва фаза подразумева грубе грађевинске 
радове, темељ, постављање плоче, а друга 
је гумирање подлоге терена како би био што 
безбеднији и максимално штитио децу при 
паду. По завршетку игралишта, београдска 
ортопедска кућа поставиће спортске справе које 
су монтажне и све атестиране за коришћење од 
стране деце и особа са инвалидитетом. 

J.E.

ИЗ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОРУЧУЈУ:

СТАРТОВАЛА 
ЗИМСКА 
СЛУЖБА

Лоше временске прилике 
протеклих дана, ниске температуре 
и стварање поледице на 
коловозима и тротоарима, утицале 
су да екипе зимске службе Јавног 
комуналног предузећа „Други 
октобар“ изађу на терен.

Како би се омогућило несметано 
и безбедно одвијање саобраћаја 
и кретање пешака со је посипана 
у свим улицама првог и другог 
приоритета у граду, као и у селима. 
Со је, такође, посипана и у центру 
града, у пешачкој зони, на трговима 
и испред болница, школа и цркава 
као и испред осталих јавних 
установа. У деловима града где се 
налазе бехатон плоче, посипа се 
ризла.

Зимска служба дежурна је, према 
потреби, и током целе ноћи. Ако 
се, због временских услова, укаже 
потреба за интервенцију зимске 
службе и у случају ванредних 
прилика, председници месних 
заједница треба да обавесте Штаб 
Града Вршца (Босиљко Доневски 
0608070119 и Драган Дивљаковић 
0608435015).

Судећи по првој врло ефикасној и 
благовременој акцији, први мраз и 
поледица нису изненадили зимску 
службу вршачких комуналаца.

Како сазнајемо у Јавном 
комуналном предузећу „Други 
октобар“, обезбеђено је све што 
је потребно за функционисање 
комуналне службе у зимских 
условима. Механизација је 
приправна, има довољно соли и 
ризле, чекају се прве јаче снежне 
падавине.  

Ј.Е.

Спремна возила зимске службе ЈКП „Други октобар“

РАЧУН ЗА ДОНАЦИЈЕ

Уплате се могу извршити на : С.Х.У.П.И.К “ПАРАКВАД ВШ”, Булевар Милоша Обилића 10, 26300 
Вршац, Србија, Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд Ж.Р. 200-2741150101866-18, сврха 
уплате: Донаторски ручак за изградњу игралишта особа са инвалидитетом.

Ученици сеоске школе у Војводинцима, подручног 
оделења  Основне школе “Кориолан Добан” из Куштиља, 
наставили су да негују традиционалне обичаје мештана 
овог насељеног места на територији Града Вршца. 
Наиме, већ годинама малишани предшколске установе и 
основци ангажују се поводом божићних празника и тако 
дају свој допринос обележавању једног од највеселијих 
хришћанских празника.

Учитељ и васпитачица вртића и школе у Војводинцима 
припремили су, са својим малишанима и ђацима, приредбу 
која је одржана у школи и којом је означен почетак 
обележавања Божића. На Бадњи дан деца су ишла од куће до 
куће и коринђала честитајући Бадњи дан својим комшијама, 
а на дан Божића дечји хор се придружио свечаној литургији 

у сеоској цркви певајући божићне песме.
Свечаној приредби у школи присуствовали су бројни 

гости, а градску управу представљала је Маријана Голомеић, 
чланица Градског већа задужена за образовање.

-Ово је један леп пример и прави начин како анимирати 
децу, научити их народним обичајима, традицији, да би 
они сутра наставили да негују своју баштину, нагласила је 
чланица Већа Голомеић, похвалила децу, васпитачицу и 
учитеља и додала да ће Град Вршац наставити да подржава 
овакве активности школа и просветара.

Деца из Војводинаца приказала су на приредби све што 
су научила у својој школи, али и од својих родитеља, својих 
дедова и бака.

Ј.Е.

СЕОСКИ ОСНОВЦИ НЕГУЈУ НАРОДНЕ ОБИЧАЈЕ

БОЖИЋНА ТРАДИЦИЈА У ВОЈВОДИНЦИМА 

У кабинету градоначелнице Драгане 
Митровић одржан је састанак представника 
Телекома Србије и представника Nokia 
Србије и Nokia Румуније, 22. децембра. 
Циљ посете је увођење нових методологија 
телекомуникација и најсавременије 
технологије на подручју града Вршца.

У питању је пилот пројекат којим се стичу 
услови за увођење услуга телефонске везе, 
широкопојасног интернета, IPTV телевизије, 
до најсавременијих решења за паметне 
куће и електронска пословања. 

Добра сарадња Телекома Србије 
са градом Вршац и улагање у 
телекомуникациону инфраструктуру 
непосредно утиче на привреду, грађане  и 
друштво у целини. 

Вредност поменутог пројекта је око 3 
милиона еура.

Овом инвестицијом биће покривена 
насеља: Павлиш, Вршачки Блок 136 

Хемоград, Гудурица, Велико Средиште, 
Вршачки Брег, Вршац Централ, а пројекат 

ће бити окончан у трећем кварталу 2017. 
године. 

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ТЕЛЕКОМА И НОКИЈЕ СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ У ВРШЦУ

ПРОЈЕКАТ УВОЂЕЊА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

-Вредност пројекта је око 3 милиона еура- Биће окончан у трећем кварталу 2017. године - Овом инвестицијом 
биће покривена насеља: Павлиш, Вршачки Блок 136 Хемоград, Гудурица, Велико Средиште, Вршачки Брег, 

Вршац Централ - 

Састанак у кабинету градоначелнице

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД“ ОДРЖАН ДОНАТОРСКИ РУЧАК

ПРИКУПЉЕНО 1,3 МИЛИОНА ДИНАРА 
ЗА ИГРАЛИШТЕ

-За изградњу игралишта за децу са инвалидитетом потребно је 25.000 евра - Хотел “Србија” обезбедио 
простор у оквиру своје парцеле у центру Вршца - Идејни пројекат игралишта је донација фирме Монт метал 

СН, а аутор пројекта је архитекта Иван Ћирић - 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Град Вршац и овдашњи Центар 
за социјални рад организовали 
су хуманитарну акцију доделе 
новогодишњих пакетића за децу 
без родитељског старања и за 
децу са инвалидитетом. Акција је 
реализована у ОШ „Младост“ чији су 
ученици припремили приредбу за 
своје другаре који су дошли да добију 
новогодишњи пакетић. 

- Нема ништа лепше него видети 
осмех и срећу на дечјим лицима, да 
и деца из хранитељских породица и 
деца са посебним потребама осете 

празничне радости, као и сва друга 
деца, нагласила је Татјана Николић, 
чланица Градског већа задужена за 
социјалну заштиту. Град Вршац је, 
ове године, издвојио средства која 
су прикупљена током Дечје недеље, 
од продаје улазница за позориште, 
биоскоп, од аутобуских и возних 
карата, продаје ЦД-а... Прикупљен 
је износ од 51.960 динара и она су, 
ове године, намењена за куповину 
новогодишњих пакетића за децу без 
родитељског старања и за децу са 
инвалидитетом. 

Николићева је најавила да ће Град 
Вршац настојати да и даље организује 
сличне акције „великог срца“ како би 
обрадовали ове вршачке малишане за 
празнике.

Уз средства сакупљена током 
Дечје недеље, део средстава за 
новогодишње пакетиће обезбедили 
су и спонзори, људи добре воље који 
су редовни у оваквим хуманитарним 
акцијама.

- Задовољни смо што и ове 
као и ранијих година, људи добре 
воље нису заборавили ову нашу децу 
без адекватног родитељског старања, 

која су у хранитељским породицама, 
рекао је Милутин Маринковић, 
педагог у Центру за социјални рад 
Вршац. Учинили су једно хумано и 
добро дело. Ми желимо да ова деца 
не буду ускраћена за један овако леп 
и можда најлепши тренутак у њиховом 
животу. Ми се трудимо да током целе 
године дарујемо децу. 

Ученици  ОШ „Младост“ и деца из 
хранитељских породица сакупљала су 
„дечји динар“, за време Дечје недеље, 
и од тих средстава су набављени 
новогодишњи пакетићи. 

Према речима Маринковића, 

све оне који нису могли да дођу на 
свечану доделу пакетића, њихови их 
празнични дарови чекају у Центру за 
социјални рад Града Вршца. 

Како сазнајемо у овој вршачкој 
хуманитарној установи, 80 деце 
одраста у хранитељским породицама, 
а десеторо малишана су деца са 
инвалидитетом.

Малишани су били презадовољни 
како пакетићима, тако и приредбом 
ђака ОШ „Младост“ који су се 
потрудили да на најлепши наћин 
угосте своје другаре.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ И ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗАЈЕДНО У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

У оквиру пројекта под називом 
“Божић и Нова година за сву децу”, који 
је заживео 2010. године, Деда Мраз 
је поделио новогодишње пакетиће 
и обрадовао тридесетак малишана, 
прошле суботе, у Играоници ДелтИкс. 
Акцију су организовали Удружење 
„Црвени цвет“, које је активно у оквиру 
Месне заједнице „Братство јединство“, 
и Савез удружења пензионера и 
инвалида Вршца.

-Додела новогодишњих пакетића 
за најмлађе финансирана је из 
сопствених средстава Удружења, а  
са 50 одсто средстава учествовали 
су „Свислајон“ и Фабрика чоколаде 
„Банат“, објашњава Васа Павлов, 
заступник Удружења „Црвени свет“ 
и заступник Савеза удружења 
пензионера и инвалида Вршац. 
Искористили смо ову прилику да, 
осим доделе новогодишњих пакетића, 
уручимо и специјалне наочаре за две 
девојчице које су ученице Основне 
школе „Паја Јовановић“, без којих оне 
не могу да похађају наставу. Поред 

тога уручићемо једном дечаку и 
100 комплета хигијенских уложака 
који су му неопходни због његових 

здравствених проблема, како би му 
се олакшао свакодневни живот и 
нормално функционисање.  

Додели пакетића присуствовали 
су чланови Градског већа Татјана 
Николић и Славиша Максимовић који 
су указали на значај оваквих акција 
вршачких удружења.

-Овакве активности у којима 
сарађују месне заједнице и удружења 
грађана су значајан фактор за 
социјализацију и укључивање 
свих наших грађана са одређене 
територије, нагласила је Татјана 
Николић, чланица градског већа 
задужена за социјалну заштиту. 
Ово  је још један вид друштвене 
одговорности и солидарности 
у оним тренуцима у којима је то 
потребно. Данас деца не добијају 
само новогодишње пакетиће, већ 
су им подељена и нека ортопедска 
помагала, што је прави вид активности 
којима удружења грађана треба да се 
баве.

Речима подршке оваквим 
пројектима и хуманитарним 
активностима овдашњих удружења 
придружио се и Славиша 

Максимовић, члан Градског већа 
задужена за рурални развој. 

-Град Вршац подржава рад Месне 
заједнице „Братство јединство“ и свих 
осталих месних заједница и удружења 
који се баве оваквим акцијама, а 
колико је то важно и лепо најбоље 
сведоче насемјана дечја лица, истакао 
је Максимовић и похвалио овдашње 
фирме које су се придружиле и 
дале свој допринос да се успешно 
реализује ова акција на радост 
најмлађих. 

Додела новогодишњих пакетића 
и поклона поменутим малишанима 
организована је у Играоници ДелтИкс, 
која је уступила простор и даровала 
деци два сата игре и забаве.

Марина Ристић и Жељко Бундало 
су изразили задовољство што је 
њихова Играоница укључена у 
ову новогодишњу акцију и што су 
допринели да се деца лепо друже и 
играју у овом простору опремљеном 
адекватним играчкама и справама.

Ј.Е.

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ЖЕНА „ЦРВЕНИ ЦВЕТ“ И САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА ВРШЦА

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ОБРАДОВАЛИ МАЛИШАНЕ

Подела пакетића у ОШ „Младост“

Татјана Николић и Милутин Маринковић у друштву најмлађих

Град Вршац и Туристичка организација (ТОВ) 
организовали су и ове године Новогодишњи 
караван. Тако је Деда Мраз, са гомилом 
новогодишњих пакетића и својом трупом, 
обишао малишане у свим насељеним местима 
на територији Града Вршца. 

-Новогодишњи караван и пакетиће 
финансира Град Вршац преко Туристичке 
организације Вршац, као и сваке године, каже 
Јасна Живковић, ПР менаџер Туристичке 
организације Града Вршца. У склопу 
Новогодишњег каравана, у оквиру четири дана 
колико траје, подељено је 1.800 пакетића деци 
до 10 година. Подела пакетића  и дечји програм 
организовани су  уз  аниматоре   и Деда Мраза у 
духу новогодишњих празника.

Новогодишњи караван обрадовао је 
малишане Куштиља, Војводинаца, Сочице, 
Јабланке, Месића, Малог и Великог Средишта, 
Гудурице,Марковца, Павлиша, Страже, Орешца, 
Парте, Загајице, Потпорња, Избишта, Шушаре, 
Влајковца, Уљме, Малог Жама, Ватина и 
Ритишева.

Након дружења са сеоским малишанима, 
Новогодишњи караван ће обрадовати и 
децу из града. На бини на градском тргу биће 
организован новогодишњи програм, уз Деда 
Мраза, слаткише и аниматоре. Ова новогодишња 
журка за најмлађе Вршчане заказана је за 
31.децембар у 11 и 30 сати на тргу. 

Ј.Е.

НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ОБИШАО СЕЛА

ДЕДА МРАЗ ОБРАДОВАО МАЛИШАНЕ

Деда Мраз обрадовао вршачке малишане
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Традиционални омладински 
турнир “Вршац јунајтед” по седми 
пут окупио је у вршачком у Центру 
Миленијум најталентованије дечаке 
из Србије и региона. Турнир је трајао 
пет дана а љубитељи фудбала на 
делу су видели преко 1000 младих 
фудбалера у годиштима 2003, 2004, 
2005, 2006. и 2007, међу њима и 
клинце београдског Партизана и 
ОФК Београда. У генерацији 2007. 
тријумфовао је Партизан испред 
Академије Бамби из Зрењанина иу 

трећепласиране Меридијане из Новог 
Сада. Најбоља у генерацији 2006 била 
је екипа Оле из Борче, друго место 
припало је ОФК Београду а треће 
Крушику из Ваљева. У 2005. годишту 
највише је показао Вршац јунајтед, 
друго место освојила је екипа Оле из 
Борче а треће Банатул из Темишвара. 
У годишту 2004. победио је Бечкерек 
023, друга је била екипа домаћина 
а трећи Бечеј 1918. У 2003. годишту 
први је био Динамо из Панчева, други 
БАК из Беле Цркве а трећи Пинкум из 

Великог Градишта
Један од родоначелника идеје 

о организацији турнира Мирослав 
Бељин рекао је да Вршац јунајтед 
догодине жели искорак, окупљање 
преко 100 екипа, што Вршац као 
фудбалски град и Центар Миленијум 
са условима које нуди заслужују.

- Презадовољни смо пре свега 
чињеницом да смо окупили 70 
екипа из наше земље, нашу браћу 

са Космета и Републике Српске и из 
пријатељске Румуније. Такмичиле су 
се најквалитетније школе фудбала 
у нашој земљи, имали смо пет 
такмичарских дана и игру на врло 
завидном нивоу. Захваљујем се нашим 
пријатељима из Центра Миленијум 
који су заједно са нама изнели терет 
организације без иједне повреде и 
инцидента, истакао је Бељин.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ОМЛАДИНСКИ ТУРНИР ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА ОКУПИО 70 ЕКИПА ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА

ДЕФИЛЕ ТАЛЕНАТА У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

ДАРКО БОГОСАВЉЕВИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

СВИМ ГРАЂАНИМА 
ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

ЖЕЛИМО СРЕЋНУ НОВУ 2017. ГОДИНУ 
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 

КАО И  МНОГО УСПЕХА И ДОБРОГ ЗДРАВЉА!

МАРЈАН АЛЕКСИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Дејан Сантрач, члан Градског већа задужен за спорт са освајачима медаља на турниру

Најбољи у генерацији 2005: Вршац јунајтед
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Др Предраг Мијатовић 
провео је скоро читав радни 
век у вршачкој Болници 
радећи као специјалиста 
гинекологије и акушерства. 
Волео је свој посао, а то је 
најважније у животу, каже, јер 
само тако човек може највише 
да пружи и да буде задовољан. 
У његовом позиву најлепши 
део било је акушерство, брига 
о трудници и рађање једног 
новог живота. У свет политике 
ушао је 1991, као радикал. 
Међу првима се придружио 
Томиславу Николићу и 
у СНС-у био од њеног 
оснивања.  Четири мандата 
био је народни посланик у 
Скупштини Републике Србије, 
од 2008. до 2016. године. Сада 
је одборник СНС у Скупштини 
Града Вршца.

Како памтите своје детињство?
-Рођен сам 25.октобра 1950. овде 

у Вршцу. Моја мајка је хтела да се 
породи у Вршцу, из локалпатриотизма, 
иако моји родитељи тада нису живели 
у Вршцу, већ у Приштини. Али, моји 
корени су у Вршцу, мамина породица. 
Овде су живели моји баба и деда. 
Отац Борислав био је са службом 
у Приштини. Био је војни лекар. 
Завршио је медицину пре 2. Светског 
рата. После рата је остао у војсци и 
послали су га у Приштину. Мајка Вера 
била је професор српског језика и 
књижевности. Девојачко презиме 
било јој је Бешлин.  Тако сам ја рођен у 
Вршцу, а прогледао сам на Косову. Кад 
сам завршио основну школу, вратили 
смо се из Приштине у Београд, где су 
моји раније живели. Ту сам завршио 
2. Београдску гимназију на Зеленом 
венцу, а касније и студије медицине на 
београдском Универзитету.

Како сте се определили за 
медицину? Да ли сте желели да 
наставите очевим путем?

-Нисам уопште размишљао шта ћу 
студирати. Било је потпуно нормално 
да ћу да идем на медицину. Ја сам 
живео у кући са оцем лекаром, осећао 
мирис болнице, лекова, и потпуно 
ми је било нормално да ћу и сам 
кренути тим путем. Није постојала 
ниједна друга алтернатива. Моји ме 
родитељи нису терали. Волео сам 
медицину, нарочито хируршке гране, 
а посебно гинекологију. Нисам волео 
интернистичке гране. Медицински 
факултет сам завршио 1977.и тада 
одлазим у војску. Девет месеци пре 
војске сам се оженио. 

Да ли сте лако добили посао?
-Покушавао сам у Београду да се 

запослим. Било је неких могућности 
на ВМА, али нисам био члан Савеза 
комуниста Југославије, што ми је 
представљало велики проблем. То 
ми је јако сметало што се тиче посла, 
тада је то било врло значајно. Тако 
смо моја супруга, такође лекар, и ја 
решили да одемо на годину дана из 
Београда да научимо занат, па ћемо 
се после вратити. Конкурисали смо 
по целој бившој Југославији и први 
конкурс који је био слободан, био 
је у Белој Цркви. Отишли смо у Белу 
Цркву, почели да радимо у Дому 
здравља. Радили смо све, и по селима 
смо лечили људе, испекли смо добро 
занат. Носим само лепа сећања на тај 
период. Били смо задовољни јер се 
медицина на прави начин учи у малом 
месту. Лекар је тамо принуђен да све 
лечи. Били смо у ситуацији да лечимо 
и шлогове, и инфаркте... Јер, тај старији 
свет није желео да иде у болницу. Било 
је:“Докторе ако можеш помози, ако не, 
Бог дао, Бог узео.“ Искуство које смо 
тамо стекли, много је значило за нашу 
праксу. Мислим да младе колеге много 
греше ако одмах после факултета оду 

на специјализацију. Изгубе корак да 
човека посматрају као јединство, у 
целости, већ се само усмере на орган 
за који су се специјализовали. Добро 
је да млад лекар бар неко време 
проведе радећи комплетну медицину, 
ту неку општу праксу. 

У Белој Цркви смо били 3 и по 
године. Добили смо леп стан. Стекли 
смо пријатеље са којима смо и данас 
у контакту, често одлазимо за Белу 
Цркву. Онда је дошло време да се 
нешто специјализира, а пошто Белој 
Цркви нису баш нешто били потребни 
специјалисти, дошли смо у Вршац. 

Где се запошљавате у Вршцу?
-Ја сам отишао у Хитну помоћ, а 

супруга се запослила у Психијатријској 
болници. У Хитној помоћи сам био око 
3 године, чекајући гинекологију за 
специјализацију. Нисам хтео ништа 
друго. Било је других могућности, али 
ја сам страховито волео гинекологију. 
Специјализирао сам од 1985.до 1989.у 
Београду. Програм је био такав да 
сам прво 3 године био овде, а после 
годину дана у Београду. Кад сам 
завршио специјализацију, наставио 
сам да радим у вршачкој Болници до 
пензионисања.

Какви су тада услови били овде у 
Болници?

-Кажу да старији свет увек мисли 
да је раније било боље?! Мислим да 
је било лепше и лакше радити некада. 
Поготову што пацијенти нису били 
тако негативно настројени према 
лекарима као сада. Сада се само 
тражи нека лекарска грешка не би ли 
се покренуо неки судски поступак, 
узела нека одштета. То смо покупили 
од Американаца! Мислим да смо 
раније мирније радили, били смо 
упућени једни на друге, било је више 
неког дружења. Ми смо неким својим 
ентузијазмом успели да одржимо 
здравствени систем и то у време када 
скоро ничега није било, кад смо били 
под тим грозним санкцијама. Рекао 
сам ја то и у пар наврата у Народној 
Скупштини. У то време није било ни 
санитетског материјала, лекова, сами 
смо набављали из Румуније, довијали 
се на разне начине и болница као 
институција, и ми као лекари који 
су тамо радили. Јер,  нисмо хтели да 
дозволимо да пацијенткиња дође, да 
нешто треба, а да нема. Било је много 
ентузијазма и жеље да одржимо тај 
наш здравствени систем и успели смо, 
мада су те неке деведесете године 
биле најтежа времена. 

Ја сам радио комплетну 
гинекологију у вршачкој болници. Док 
се нисмо одвојили, ми смо држали и 
садашњи Дом здравља, амбуланту, и 
болницу. Један дан недељно  је свако 
од нас радио амбуланту, а остале дане 
били смо на одељењу где смо радили 
и оперативу и породилиште. Касније 
смо се раздвојили и дотадашњи 
Здравствени центар распао се на 
Општу болницу, Дом здравља и 
Апотеку. То се показало као лоше и 

вероватно ће се поново вратити на 
старо.

Какав је био наталитет тих 
година?

-Златна времена вршачког 
породилишта била су крај 
осамдесетих, почетак деведесетих 
година, када је годишње било од 1.000 
до 1.100 порођаја. Сад смо се спустили 
на 500. Број беба смањивао се у 
просеку око 5 одсто годишње. 

Који део посла Вам је био 
најлепши? 

-Акушерство је најлепши део 
гинекологије и то ми је давало снаге 
да наставим и кад је мени било нешто 
тешко и кад је уопште ситуација 
била таква. Акушерство је нешто 
што је неописиво лепо. То дружење 
са трудницом од почетка када 
она зачне и кад почиње стварање 
плода, праћење трудноће и сам чин 
порођаја када мајка на свет донесе 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 379, 30. ЈАНУАР  1998.

МОБИЛНО „ХАЛО“ 
Вршац се 20. јануара придружио градовима  прикључених 

на систем мобилне ГСМ телефоније, на радост, пре свих, 
домаћих бизнисмена. Наиме тог дана компанија „Мобтел“ из 
Београда пустила је сигнал са базне станице постављене на 
Брегу, капацитета око 450 бројева, који покрива територију 
целог јужног Баната.

Тим поводом је прошлог петка  у градској кући одржана 
конференција  за штампу, којој су присуствовали ппредставници 
„Мобтела“, фирме „Дедал“ (извођач радова), Милуцу Живков, 
посланик у Скупштини Србије , Јовица Заркула, градоначелник, 
Жарко Пантин, потпредседник, Иван Пауновић и Милан Радусин, 

чланови вршачке Владе , Љубодраг Кнежевић, посланик 
у Скупштини Војводине, Драган Стојановић руководилац 
„Телекома“ у Вршцу, као и представници СО Пландиштеи Бела 
Црква Јоже Винце и Верољуб Русован.

У име Вршца госте је поздравио градоначелник Заркула 
истакавши да је пуштање базне станице“Мобтела“ у рад 
крупан корак за град, од далекосежног значаја, иначе, обећан 
у предизборној кампањи и као такав увршћен у програм рада 
Скупштине општине.

О Великом интресу Вршчана за прикључење на мрежу 
мобилне телефоније говорио је потпредседник Пантин, 
задужен за реализацију пројекта базне станице  у име СО. 

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 380, 13. ФЕБРУАР  1998.

ПЕХАР КУПА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО 
ДРУГИ ПУТ У ВРШЦУ

Вршац је 30. и  31. Јануара био домаћин полуфиналног  
турнира Купа Југославије у кошарци за жене. Оба ова дана 
Вршачка спортска хала била је  препуна, атмосфера дивна а 
организација беспрекорна. У првој полуфиналној утакмици 
кошаркашице „Хемофарма“ су доста лако и убедљиво 
савладале екипу „Ковина“. С нестрпљењем очекивана 
финална утакмица између „Хемофарма“ и „Војводине Нис  

гас“ одиграна је пред  препуним гледалиштем и у атмосфери 
која давно није виђена на женским кошаркашким 
утакмицама. Пред крај првог полувремена играчице  
„Хемофарма“ успевају да преокрену резултат у своју корист 
а у другом полувремену полако али сигурно повећавају 
предност. Утакмица је завршена резултатом 83 према 68. 
Овом победом кошаркашице „Хемофарма“ су по други пут 
освојиле титулу првака Купа. 

ИНТЕРВЈУ
ДР ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИС ТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АК УШЕРС ТВА, 4 МАНДАТА НАРОДНИ ПОС ЛАНИК:

НАЈВАЖНИЈЕ У ЖИВОТУ ЈЕ 
БАВИТИ СЕ ПОСЛОМ КОЈИ ВОЛИШ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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нови живот, то је нешто заиста лепо, 
непревазиђено лепо. То даје снагу 
да се све остало стави у други план, 
и најлепше је од целе гинекологије. 
Волео сам и оперативу, али то је нешто 
сасвим друго.  

Уз професионалан рад, бавили 
сте се и политиком. Када сте се 
укључили у политички живот града, 
а касније и Републике?

-Мој први политички ангажман био 
је крајем 1991.када сам ушао у Српску 
радикалну странку. Ушао сам из идеје, 
јер ми је потпуно одговарао програм и 
то што је пропагирала СРС. Али, имао 
сам дуго година проблема због тога. 
Јер, радикали нису били баш опште 
прихваћени што се тиче наше Болнице. 
Руководили су СПС, ЈУЛ, после ЛСВ, 
тако да сам имао доста проблема као 
члан Српске радикалне странке. Био 
сам једини лекар у вршачкој болници 
члан СРС. Али, добро, ушао сам у СРС 
пратећи идеју коју су пропагирали 
СРС и Војислав Шешељ, а не из неких 
практичних разлога. 

Били сте народни посланик у 
Скупштини Републике Србије. Од 
када?

-У Народну Скупштину сам ушао 
2008.као народни посланик са листе 
Српске радикалне странке. Те 2008.је 
Томислав Николић изашао из СРС и 
повео у почетку нас петоро, а касније 
нас је било 20 посланика који смо 
га следили. Формирали смо Клуб 
„Напред Србијо“, а касније, у јесен 
исте године, формирала се Српска 
напредна странка. Тако да сам ја 
фактички у СНС-у од нуле, од њеног 
почетка, од стварања. После тога сам 
наставио да будем народни посланик 
до 2016. На изборима који су били 
пролетос нисам више био на листи 
СНС-а за народног посланика, не знам 
разлог. Ја имам особину да кажем када 
се са нечим не слажем, па можемо да 
продискутујемо, а то се не прихвата 
баш увек добронамерно. Сада сам 
одборник у Скупштини Града Вршца.

Значи од 2008.до 2016.сам био 
посланик у Народној Скупштини. Као 
посланик, нисам прекидао посао у 
Болници, била је дозвољена таква 
могућност. Радио сам и један и други 
посао и 2015.сам отишао у пензију. 
Напунио сам 65 година и морао сам да 
одем у пензију по сили закона.

Као народни посланик, били сте 
активни у одборима. Којим?

-Био сам у Одбору за здравље 
и породицу све време боравка 
у Скупштини. Био сам активан и 
мислим да сам доста урадио. Сматрам 
да ми је тамо и било право место. 
Сви закони који су се доносили у 
Скупштини, пролазили су кроз Одбор. 
Ту смо дискутовали о законима, 
амандманима, и неке ствари мењали, 
уобличавали. Министарству смо 
давали неке идеје, смернице шта би 
требало урадити, шта би требало да 
уђе у неку законску регулативу. Тај 
Одбор је био врло значајан. 

Био сам и у Одбору за Косово 
и Метохију. Дискутовало се о 
безбедносној ситуацији, било је и 
затворених састанака где су долазили 
из БИА и предочавали нам шта се 
дешава на Косову. Ја сам, на неки 
начин, остао везан за Косово. Тамо сам 
завршио основну школу. 

Како је текао Ваш лични живот? 
Када сте формирали породицу?

-После одређеног времена 
забављања, венчао сам се са 
супругом  Драгицом (девојачко 
Вујасиновић), 1976. Драгица је из 
Београда. Ове године обележили 
смо 40 година брака, у новембру. 
Супруга је неуропсихијатар. Радила 
је у Неуропсихијаријској болници до 
пензије. Отишла је у пензију нешто 
раније, пре мене. 

Да ли сте имали неки хоби? 
Кажу да сте се једном окушали као 
панонски морнар. Како је то било?

-Да, са својим пријатељи сам 
правио брод. Седам година смо 
правили бетонску једрилицу, 16 
слојева бетона на 2,5 цм, према плану 
најпознатијег пројектанта бродова. 
Била је 16 метара дуга, 20 тона тешка 
и њоме смо 1987.опловили Балкан, 
од Београда до Дубровника. Ишли 
смо прво Дунавом до Црног мора, 
Босфор, Мраморно море, све док 
нисмо стигли до Јадрана. Прошли смо 

4.500 км за непуна два месеца. Била је 
то једна лепа авантура. Мада је било 
и опасних ситуација. На Црном мору 
нас је ухватила страховита олуја, али 
успели смо да се извучемо. Имамо 
12 сати снимљеног материјала са тог 
нашег путовања. Погледам с времена 
на време, да се мало подсетим како је 
све то било. Једрилица се сада налази 
у Београду, у једној марини између 
Газеле и Бранковог моста. 

Волим да се бавим и дрветом. Имам 
радионицу и гомилу алата. Волим 
да рестаурирам намештај. То ми је 
преокупација и сада кад сам у пензији.

Како проводите пензионерске 
дане?

-Морам да признам да ми тешко 
падају. Навикао сам да радим, да имам 
обавезе, да ујутро устанем, да радим 
шта треба, да имам испланиран дан. 
А, сада, овај осећај да ништа не морам, 
да не морам нигде да журим, да могу 
да устанем, а не морам, тај осећај да 
немам никакву обавезу, јако ми тешко 
пада. Морам да признам да сам врло 
тешко доживео пензију. Покушавам да 
радим неке ствари, у преговорима сам 

да наставим да се бавим медицином. 
Не могу да прихватим да седим 
код куће, читам, шетам, а да немам 
никакву обавезу. Мислим да ако човек 
хоће и може да ради, да га треба 
пустити да ради, а не отерати га у 
пензију по сили закона. Петнаестак 
дана пре мог рођендана 2015.звали су 
ме из правне службе Болнице и рекли 
ми да 25.октобра пуним 65 година 
и да 26.дођем по своја документа. И 
то је био крај. Ја сам покупио ствари 
и 26.октобра прошле године више 
нисам радио у Болници. Цео тај чин 
одласка у пензију ми је врло тешко 
пао. Док сам радио, имао сам осећај да 
радим нешто хумано, волео сам свој 
посао, а овај осећај сада да ништа не 
морам, чини ме бескорисним, на неки 
начин. 

Шта је, уствари, најважније у 
животу?

-Најважније у животу је бавити 
се послом који волиш! Тада човек 
може највише да допринесе и 
најзадовољнији је. 

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI

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

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

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO
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Роман „Девојке“ је прича о 
женама које су се придружиле 
култу Чарлса Менсона, понесене 
његовим шармом. Ова књига је 
због неких сцена насиља свакако 
помало језива али је такође и 
психолошки преглед онога што 
може да доведе до таквог групног 
мишљења. Јунакиња Иви Бојд није 
још ни тинејџерка када види групу 
безбрижних девојака како показују 
своје груди, деле цигарете и краду. 
Она жуди да буде једна од њих, и 
ускоро, она то и јесте, али тај осећај 
припадности није бесплатан. Много 
тога у књизи је представљено у 
измаглици подстакнутој дрогама, 
која на неки начин тетоши своју 
јунакињу, али и чини да се читалац 
осећа стално узнемирено. 

„Најупечатљивије у овом 
роману јесте способност Клајнове 
да изрази тескобу пубертета 
прелепим поетским језиком, 

а да не наруши аутентичност 
тинејџерског гласа. Меланхолична 

рефлексивност жене и плаховитост 
девојчице беспрекорно су 
испреплетане… За причу која је 
инспирисана језивим убиствима 
култа Чарлса Менсона, роман 
„Девојке“ је испричан изразито 
суздржано. Са зрелошћу двоструко 
старије особе, Ема Клајн је написала 
мудар и нимало разметљив роман 
– стишано а узбудљиво признање о 
жудњи и ужасу“, каже се у рецензији 
Вашингтон поста. 

Ема Клајн живи у Калифорнији. 
Њена проза је објављивана у 
бројним часописима, а добила је 
и награду Плимптон књижевног 
часописа 2014. године. 

Књигу „Девојке“ можете 
пронаћи у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, 
онлине књижари www.del� .rs и на 
сајту www.laguna.rs.  

КУЛА И ЛАГУНА 
ВАС НАГРАЂУЈУ 

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ 
„ДЕВОЈКЕ “   

Вршачка кула и Издавачка 
кућа Лагуна награђују 
књигом „Девојке“ ауторке 
Еме Клајн, прва два читаоца 
која се јаве на и-мејл адресу 
c i t a j m o k u l u @ g m a i l . co m . 
Ваше и-мејлове очекујемо 
до среде, 11. јануара 2017. 
у 12 часова. Потребно је 
да у и-мејлу наведете своје 
личне податке, а редакција 
ће најбрже читаоце 
контактирати поводом 
преузимања награде. 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

САВЕТИ ЗА УКРАШАВАЊЕ НОВОГОДИШЊЕ ЈЕЛКЕ 

ПРАЗНИЧНА ДЕКОРАЦИЈА 
На корак смо до Нове године, и последњи 

је тренутак да се побринемо за празничну 
декорацију, а на првом месту за кићење јелке. 
Ако се још увек двоумите да ли да купите право 
дрвце или вештачко, гласамо у корист очувања 
природе, али уколико одлучите да ипак унесете 
праву јелку у ваш дом, нека она обавезно буде 
са бусеном. Кад сте најважнију ствар урадили, 
треба још само да је окитите. Предлажемо 
вам неколико интересантних идеја и савета за 
украшавање. 

РЕДОСЛЕД УКРАШАВАЊА 

Да би ваша јелка изгледала савршено, 
важно је да обратите пажњу на редослед 
кићења. Најбоље је да прво поставите светлеће 
лампице, после тога перле, гирланде и траке, а 
тек на крају појединачне украсе. Предлажемо 
да украшавање почнете од унутрашњег дела 
ка спољашњем. Иако вам то можда делује као 
неважан савет, верујте да ће и те како утицати 
на то да јелка делује богатије и уједначеније 
окићена. 

БОЈЕ 

Јелке се сада могу наћи у различитим бојама. 
Традиционалисти ће изабрати зелену, али ми 
предлажемо да мало експериментишете бојама 
и да ваше новогодишње дрвце ове зиме буде 
бело, црно или љубичасто. 

ДЕКОРАЦИЈА 

Кад бирате декорацију, водите рачуна да 
јелка може изгледати као потпуни промашај 
уколико претерате са бојама и различитим 
украсима. Зато, уколико нисте геније за дизајн, 
предлажено да се држите правила − највише 
три боје. Тако ће јелка изгледати елегантно, а 
ви ћете добити прегршт комплимената да сте је 
украсили са стилом. 

Украси од теста − У духу празничне 
атмосфере, нека свако од укућана стави понеки 
украс на јелку. Не морате их обавезно куповати. 
Наш савет је да украсе направите од теста, које 
ћете обликовати модлама у облицима које 
желите, затим их испећи и прошарати белом или 
шареном фондан масом. Окачите их уз помоћ 
декоративних трачица. 

Машне − Уместо великих кугли, предлажемо 

да набавите широку декоративну траку у 
омиљеној боји и да од ње направите велике 
машне које ћете распоредити на неколико 
места. Пазите само да не претерате јер превише 
огромних детаља може да „угуши“ јелку. 

Зима, зима, е па шта је… − Новогодишње 
дрвце можете обући у зимску гардеробу. 
Украсите га шаловима, капицама, рукавицама… 
и, обавезно, пахуљама. 

Дечија јелка − Ваши малишани ће бити 
одушевљени, ако декорација јелке буду 
фигурице животиња, зеке, медведићи, 
играчкице… Има ли бољег новогодишњег 
друштва од њихових омиљених јунака. Не 
заборавите Деда Мраза и Снешка Белића. 

СИМБОЛИКА БОЈА 

Ево неких занимљивости о бојама које вам 
могу помоћи да се одлучите кад бирате јелку и 
украсе. 

Зелена − добро ће доћи да ублажи стрес 
новогодишње грознице јер је то боја која делује 
умирујуће. Одлично се слаже са црвеном, која 
је доминантна новогодишња боја, али и са 
златном. 

Бела − није боја, а ни фенг шуи је не 
препоручује. Ипак, бела јелка сјајно изгледа, 
уколико за њено украшавање не користите 
више од две боје. Једна би била идеална. 

Црвена − симболизује радост, срећу, 
уживање, али и страст. Верује се да штити од 
негативне енергије и без сумње се може рећи 
да је то боја Деда Мраза. Зато, само напред, 
комбинујте је уз зелену и златну! 

Плава − боја духовности и нежности. Као 
и зелена, делује умирујуће. Лепо се слаже са 
сребрном. 

Љубичаста − симболизује верност и љубав. 
То је, у исти мах, и боја високог племства, па јелка 
може заиста изгледати гламурозно, уколико 
њом доминира љубичаста боја. 

Извор: zena.blic.rs

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Шпијунка, Пауло Коељо 

2. Жена, Симонида Милојковић 
3. Марта Смарт и вашар загонетки, 

Урош Петровић 
4. Књига личних промена, Ивана 

Кузмановић   
5. Шангајска принцеза, Данјан Чен 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ  
1. Марта Смарт и вашар загонетки, Урош 

Петровић 

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
3. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 

Пишон 
4. Урнебесна физика, Светислав Пауновић, 

Бранко Стевановић, Игор Коларов 
5. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Александриа – Пусти свијет 
2. Сассја – Њемица 
3. Хајвеј – Луд 
4. Артан Лили – Само ја  

5. Сајси – Локал београдизам 

КЊИГА ЕМЕ КЛАЈН: „ДЕВОЈКЕ“ 

ПРИЧА О ЖЕНАМА ИЗ КУЛТА ЧАРЛСА МЕНСОНА 
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Након, на једвите јаде, избореног 
опстанка у Кошаркашкој лиги Србије 
претходне сезоне и формирања нове 
управе Кошаркашког клуба Вршац, 
у мају 2016. године, чинило се да ће 
стабилизација и позиционирање 
у средини табеле ове сезоне бити 
врло амбициозан пројекат. Међутим, 
испоставило се да је за непуних осам 
месеци од преузимања одговорности 
за руковођење клубом нова управа 
направила огроман искорак у односу 
на планирано. О до сада урађеном 
и плановима за 2017. годину за 
“Вршачку кулу” говори директор  КК 
Вршац Предраг Каначки.

Када се осврнете на годину за 
нама шта Вас највише испуњава 
задовољством?

- Најважније што смо сваком детаљу 
придавали значај као да је пресудан 
и због тога могу бити задовољан 
исходом свега што смо урадили 
до сада. Почев од формирања 
стручног штаба, селектирања тима, 
регулисања наслеђених дуговања, 
па све до организације омладинских 
селекција. У мају ове године за 
шефа стручног штаба изабрали смо 
Милана Гуровића, велико име српске 
кошарке, аса светског формата који 
се налази на почетку тренерске 
каријере. Гуровић је после неколико 
година рада у систему ФМП-а дошао 
у амбициозну средину жељан новог 
спортског изазова, изабравши 
Вршац од неколико финансијски 
неупоредиво бољих понуда. Уз њега, 
место у стручном штабу нашао је 
Горан Топић, стручњак потврђен у 
раду са репрезентацијом Србије са 
којом је освајао медаље на великим 
такмичењима, затим кондициони 
тренер Немања Брујић и проверени 
физиотерапеути Велибор Косановић 
и Иван Андрић афирмисани у раду са 
врхунским играчима.

Колико је проблема задавало 
формирање играчког кадра?

- Највише потешкоћа имали смо 
због чињенице да велики број играча 
није хтео да игра за Вршац, још мање у 
КЛС. Наша жеља била је да екипа буде 
спој младости и искуства, успели смо 
да доведемо неколико прекаљених  
кошаркаша са којима смо сарађивали 
у претходном периоду, а оно што ми је 
посебно драго и на шта смо ми у клубу 
нарочито поносни је чињеница да 
смо вратили велики број аутентичних 
Вршчана у клуб.  При том, врло је 
битно нагласити да се нисмо водили 
сискључиво локалпатриотским 
критеријумом тако да смо направили 
квалитетан и врло респектабилан 
састав за овај ранг такмичења.

Љубитељи кошарке у Вршцу 
имали су прилику да упознају тим 
на лепо организоваој прослави 70 
година од оснивања клуба.

- Сматрали смо да ова кошаркашка 
средина заслужује да поново види 
најквалитетније екипе из региона. 
Сем тога, желели смо да нагласимо 
да је Кошаркашки клуб Вршац друга 
кућа за све бивше играче. Због тога 
су сви они били позвани да увеличају 
прославу јубилеја. Учешће шампиона 
АБА лиге Црвене звезде, најбољег 

црногорског тима, Будућности из 
Подгорице, као и одличног састава 
Мега Лекса, довољно говори 
о квалитету турнира који смо 
организовали. Уз то, много људи из 
света кошарке је боравило у нашем 
граду а турнир је имао изузетан 
одјек у јавности. Поред великог броја 
гледалаца у Миленијуму, утакмице је 
преко клупског сајта пратило више 
од 25.000 гледалаца. Желели смо да 
нашој јавности ставимо до знања да 
се Вршац враћа на кошаркашку мапу 
Србије и региона.

После одличних игара у 
припремном периоду које су 
крунисане победом против 
подгоричке Будућности уследио је 
изненађујући пораз од новајлије 
Дунава из Старих Бановаца. Да ли је 
вас је то поколебало у реализацији 
планова?

- Иако ја лично изузетно 
респектујем рад првог човека 
Дунава Митра Ашћерића, морам да 
признам да смо као екипа потценили 
могућности Бановчана и заслужено 
претрпели пораз на отварању сезоне. 
Био је то снажан ударац за нас, али 
никако нас није поколебао.  Ипак, 
да није било невероватне подршке 
публике у дерби мечевима против 
Динамика и Борца из Чачка питање 

је да ли би опстали у врху табеле. 
Уследио је потом пораз у Суботици, 
од једног од фаворита за висок 
пласман, Спартака, што је био сигнал 
да нешто морамо да мењамо. Дошло 
је до промене на челу стручног 
штаба, уместо Гуровића ангажован 
је Владимир Ђокић, селектор младе 
репрезентације Србије, који је са 
Металцем остварио највећи успех 
ваљевске кошарке пласманом у АБА 
лигу и Еврокуп.

Показало се да је та промена 
била пун погодак.

- Морам да истакнем да пласман 
у Суперлигу није био приоритет 
када смо почели да радимо, али 
смо доласком Ђокића на кормило 
стручног штаба остварили шест 
узастопних победа. Схватили смо тада 
да имамо шансу да у Вршац по први 
пут доведемо наше најбоље тимове 
откако се игра Суперлига. Наиме, 
Вршац је, изузев прошле сезоне, 
када се борио за опстанак, углавном 
био на једну победу или једну лопту 
надомак елитне конкуренције српске 
кошарке. Сада је прилика да се 
коначно пласирамо у Суперлигу и да 
одмеримо снаге са нашим најбољим 
клубовима.

Нисте занемарили ни женску екипу 
која је својим успесима у претходне 

две деценије дала велики замајац 
популарисању кошарке у Вршцу.

- Нисмо желели да дозволимо 
да у запећку остане клуб који је 
изазвао кошаркашку револуцију на 
овим просторима. Женска екипа је у 
Вршац донела 20 великих пехара, што 
титула првака државе, што купова, 
и сматрали смо нашом обавезом да 
се према томе односимо са великим 
поштовањем. Размишљали смо, 
ко ће боље да подигне тај клуб 
на висине које му припадају ако 
не његове легенде. Због тога је ту 
капитен Биљана Станковић,која због 
повреде, нажалост, неће моћи много 
да помогне на терену, али хоће својим 
огромним знањем и искуством.  
Затим, најкориснија играчица 
прошле сезоне Марина Мандић, 
интернационалка Зорица Митов, и 
велики број младих и талентованих 
играчица које желе да пођу њиховим 
стопама. 

Чини се, ипак, да смисао 
читавој кошаркашкој причи даје 
рад са млађим категоријама, 
који, последњих година, није био 
на нивоу рада у некадашњем 
Хемофарму.

- Најважнији податак у читавој 
причи је да ми у млађим категоријама 
тренутно имамо преко стотину 
дечака. Са пионирима раде 
професори Синиша Рудић и Горан 
Деђански, са кадетима Марко Миљуш 
а са јуниорима Срђан Кораћ. У клубу 
тренира и више од 40 девојчица, са 
њима ради Марина Мандић. Важно 
је истаћи да су све млађе селекције 
укључене у такмичење. Кошарка је 
перјаница вршачког спорта и морамо 
да водимо рачуна о њеној будућности, 
као и о чињеници да мечеве прве 
екипе у Миленијуму гледа више од 
хиљаду гледалаца.

Утисак је да се на вршачке играче 
рачуна више него у претходном 
периоду?

Најбољи доказ је то што у тиму 
Вршца сада игра више играча 
пониклих у клубу него у последњих 
20 година. Сем тога неки момци, 
попут Коче Јововића, имају веома 
битну улогу у тиму.

И на крају, који су циљеви у 
наредној години?

- Овај град, имајући у 
виду кошаркашку историју и 
инфраструктуру којом располаже, 
заслужује да се нађе у друштву 
најбољих тимова у региону. Дакле, 
наш дугорочни циљ је пласман у 
АБА лигу. То није нешто што може 
да се деси преко ноћи, али ми 
радимо као да већ јесмо у том рангу 
такмичења. Да би направили здраву 
спортску причу остварили смо први 
услов, а то је да клуб воде Вршчани. 
Уз то, потребна нам је помоћ свих 
релевантних фактора у граду, почев 
од подршке навијача, преко подршке 
локалних привредника па све до 
подршке градске власти. Наравно, 
све у реалним оквирима и уз учешће 
свих људи који су оставили трага у 
вршачкој кошарци и којима је овај 
клуб у срцу.

БЈ
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КОШАРКА ЈЕ НАЈБОЉИ ВРШАЧКИ 
СПОРТСКИ БРЕНД

ИНТЕРВЈУ
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Претходне среде у Градској 
библиотеци Вршац одржана је 
радионица за основце под називом 
„Зимски празници у библиотеци“. 
Учесници радионице били су ученици 
четвртих разреда Основне школе 
„Вук Караџић“, а овом приликом 
деца су погледала кратак филм о 
обичајима везаним за хришћанске 
празнике, Бадњи дан и Божић. 

Као новогодишњи поклон, деци 
учесницима радионице директорка 
Градске библиотеке Даринка 
Михајловић доделила је бесплатне 
чланске карте на период од годину 
дана, а након подсећања на празничне 
обичаје, деца су са водитељком 
радионице Мајом Качарић правила 
пахуље и украсе којима ће Дечије 
одељење библиотеке бити украшено 

током зимских празника. 
Још једна интересантна радионица 

за децу недавно је одржана у Градској 
библиотеци, а тема су били зимски 
празници у Америци. Деца између 
11 и 13 година имала су прилике да 
се на интерактивној радионици коју 
је водила Јасна Кунић, регионални 
директор Имформационог центра 
при америчкој амбасади, задужена 

за културу, упознају са обичајима 
везаним за зимске празнике у САД-у. 

Овом приликом Градска 
библиотека Вршац добила је на 
поклон књиге за децу, тинејџере, 
награђиване књиге, класична 
дела, речник и материјал за 
учење енглеског језика, као и два 
електронска читача за књиге Kindle. 

Т.С. 

РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ЗИМСКИ ПРАЗНИЦИ МЕЂУ КЊИГАМА 

Председница Удружења српско-
јапанског пријатељства „Ханами“ 
Вршац Адријана Барши одржала 
је предавање прошлог четвртка у  
Удружењу „Душевна Оаза“ – Центар за 
ментално здравље Вршац. 

Према речима Мирославе 
Кућанчанин, директорке Удружења 
„Душевна оаза“, интересовање 
чланова Удружења за предавање 
о далекој култури, њеној историји, 
начину живота и борилачким 
вештинама, било је далеко изнад 
очекиваног. 

- Иако је предавање трајало сат 
и по времена, испоставило се да је 
било кратко да задовољи знатижељу 
публике, која је имала бројна 

питања о о овој земљи вредних, 
дисциплинованих и радних људи који 
чувају своје тековине и поносе се 
високим технолошким развојем своје 
земље – истакла је Кућанчанин. 

Како је наглашено, ово је тек 
почетак сарадње два удружења, па се 
у наредном периоду очекује још низ 
заједничких акција и пројеката. 

Т.С. 

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „ХАНАМИ“ И „ДУШЕВНА ОАЗА“ 

ПРЕДАВАЊЕ О ЈАПАНУ ОДУШЕВИЛО 
ПУБЛИКУ У ЦЕНТРУ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

Уз романе „Слепило“ и „Сва 
имена“, „Пећина“ чини триптих 
којим португалски нобеловац Жозе 
Сарамаго, на предлошку Платонове 
метафоре о пећини, даје своју визију 
капитализма и света који, обузет 
технологијом, полако срља у пропаст. 

„Пећина“ је прича о обичним 
људима у ери глобализма, старом 
сеоском грнчару, његовој ћерци 
и зету и њиховом псу. Породица 
живи у селу надомак Центра, велике 
индустријске и стамбене зоне чији 
становници носе пропуснице, увек 
под будним оком видео-камера, и у 
својим становима, кроз прозоре који 
се не отварају, могу видети у најбољем 
случају спрат испод и изнад суседне 
стамбене куле. Грнчар продаје посуђе 
и керамичке фигурице Центру све док 
му једног дана не откажу наруџбину 

са образложењем да је пластика 
практичнија и да његове грнчарске 
посуде више нису на цени. Зет се 
запошљава у Центру као чувар и 
цела породица сели се у овај растући 
гигантски мегалополис. Ускоро, 
међутим, у дубинама и тунелима 
испод Центра чуће најпре необичне 
звуке а затим дубоко у темељима 
открити тајну која ће потпуно 
променити њихов живот. 

Исписујући својеврсну, 
орвеловску алегорију о моћи и 
злу у данашње време, португалски 
нобеловац истовремено улива 
својим читаоцима веру у вредности 
човека као појединца, очаравајући 
нас колико својим особеним стилом, 
толико и животном мудрошћу и 
топлином коју носе његови главни 
ликови. 

Жозе Сарамаго је португалски 
писац, добитник Нобелове награде за 
књижевност 1988. године. Бавио се и 
новинарством и превођењем. 

У продаји је и нови роман Мирјане 
Бобић Мојсиловић. Узбудљива, 
духовита и потресна прича о љубави, 

љубомори, паду и устајању, о губитку и 
поновном освајању властитог живота 
окосница је њеног новог романа „Твој 
анђео чувар“. 

После четири године, колико је 
прошло од објављивања претходне 
књиге, Бобић Мојсиловић у центар 
збивања свог новог романа ставља 
успешну жену која среће мушкарца 
који ће је најпре потпуно одушевити, 
а затим показати своје друго лице 
– посесивност и љубомору. Она му 
се потпуно препушта и пада, док не 
одлучи да нешто промени. 

„Нови роман који објављује Лагуна 
је условно речено љубавни роман, 
али је и прича о љубомори, страху, 
бесу, о психичком злостављању и о 
победи над страхом“, рекла је ауторка. 

Романи „Пећина“ и „Твој анђео 
чувар“ се од 16. децембра могу 
пронаћи у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, 
онлајн књижари Делфи и на сајту 
Лагуне. 

Извор: Лагуна 

ЛАГУНИНА НОВА ИЗДАЊА 

„ПЕЋИНА“ И „ТВОЈ АНЂЕО ЧУВАР“ 
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Прошлог четвртка, 22. 
децембра у галерији Културног 
центра Вршац отворена је изложба 
радова чланова Удружења 
„Душевна оаза“ и Центра за 
ментално здравље Вршац. Како је 
директор КЦ-а Давор Стојковић 
нагласио отварајући изложбу, реч 
је о последњој изложби Културног 
центра у 2016. години. 

Како је Стојковић истакао, 
на изложби су представљени 
креативни радови настали на 
ликовној радионици и летњој 
школи сликања која је трајала три 
месеца. Слике на платну, уље и 
акрил, магнети и осликани ћупови, 
резултат су радионичарског рада 
са Ђурицом Попов, дизајнером 
и сликаром и Мирославом 
Кућанчанин, мултимедијалном 
уметницом. 

У галерији Културног центра 
представљено је више од 
четрдесет радова, аутора: 
др Чедомир Бакаловић, др 
Сања Миловановић, Ксенија 
Јоксимовић, Наташа Динић, Ђорђе 
Јанковић, Оливера Сабадош, 
Катарина Живанов, Анкица 
Пердух, Милица Лакетић Вилић, 
Ђурица Попов и проф. Мирослава 
Кућанчанин. Чланови тима Центра 
за ментално здравље такође су се 
придружили у својој креативности, 
па су са корисницима Центра веома 
успешно израдили предмете у 
декупаж техници, плетене и ткане 
предмете, огрлице... Стручни тим 
Центра за ментално здравље у 
Вршцу чине струковни терапеут 
Милош Вуковић, главна сестра 
Светлана Ранђеловић и психолог 
Јасмина Тошић. Пројекту су се 

придружили и глумци Аматерског 
позоришта „ПРОЗОР“, које је део 
Удружења „Душевна оаза“. 

- Терапија кроз уметност, 
арт терапија, једна је од 
најефикаснијих у лечењу танане 
људске душе. Човек ће вечито 
трагати за смислом, а многи ће се 
пронаћи као уметници и доживети 
радост стварања – изјавила је 
директорка „Душевне оазе“ проф. 
Мирослава Кућанчанин. 

О великом утицају уметности на 
психу сваког човека, а посебно оног 
са душевним проблемом, говорила 
је и др Татјана Воскресенски, 
доректорка Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ Вршац, која 
је и отворила изложбу. 

Т.С. 

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ДУШЕВНЕ ОАЗЕ“ И ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

„ТРАГАЊЕ ЗА СМИСЛОМ“ 

У сарадњи са Културним 
центром, „Вршачки књижевни 
клуб“ одржао је 17. децембра 
промоцију песама песникиње 
Радојке Ушурел. У препуној сали 
пријатеља, рођака, као и љубитеља 
лепе речи, својим присуством, 
атмосферу је оплеменила и 
Стојанка Вуковић, некадашња 
наставница српског језика Радојке 
Ушурел. Присутне госте поздравио 
је испред „Вршачког  књижевног 
клуба“ Слободан Ђекић, а затим 
су песникиње Божица Михај и 
Александра Филиповић прочитале 
опширну, фантазмагоричну 
и богату рецензију познатог 
прозаисте, драматурга и 
афористичара Симеона Костова. 

Радојка Ушурел је са 
одушевљењем поздравила све 
присутне госте а потом најавила 
песнике који су читали песме из 
њене прве књиге поезије „Куле 
од снова“ у издању „Вршачког  
књижевног клуба“.Песме су читали 

песници: Ержебет Фехер Лиза, 
Миливој Форгић, Александар 
Јовановић, Верица Преда, 
Николина Нина Бабић, Александра 
Филиповић, Јелисије Марић, 
Божица Михај и  Слободан Ђекић, а 

на крају је и ауторка по свом избору 
присутнима прочитала омиљене 
песме. Предивну поезију на гитари 
је испратио Иван Дабовић. 

Божица Михај

„ВРШАЧКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ“ ОДРЖАО ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ ПЕСАМА 

ПРЕДСТАВЉЕНА ПОЕЗИЈА 
РАДОЈКЕ УШУРЕЛ 
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MAGYAR TÜKÖR
ÜNNEPI MŰSOR A NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZBAN KARÁCSONY ALKALMÁBÓL

Mindenki karácsonya
A nagybecskereki színház-

ban december 20-án Min-
denki karácsonya címmel 

ünnepi műsort rendeztek. Az 
igen szép számú közönség előt  
zajló rendezvény főszervező-
je a nagybecskereki Petőfi Ma-
gyar Művelődési Egyesület volt. 
A színházban közönség elé lép-

tek a kolibri óvoda kicsinyei, a 
nagybecskereki és szentmihá-
lyi Sonja Marinković Általános 
Iskola tanulói. Az Emmanuel 
kamarakórus és a Madách Szín-
ház tagjai.

Balázs Ilona a Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület elnök asz-
szonya a karácsonyról osztotta 

meg gondolatait az egybegyűl-
teknek. 

Az ünnepi műsoron jelen 
volt Dr. Német László nagybecs-
kereki megyéspüspök, Kovács 
Elvira a VMSZ alelnöke és par-
lamenti képviselője, valamint 
Puskás János a Vajdasági peda-
gógiai intézet igazgatója.

„
Mindenki karácsonya 
ünnepi műsor a 
nagybecskereki 
színházban.

MEGTARTOTTÁK MUZSLYÁN A NEGYEDIK KARÁCSONYI VÁSÁRT

A jó cselekedet és az ajándékozás jegyében 
Negyedik alkalommal fog-

tak össze a civil szerveze-
tek, egyesületek, magánvál-
lalkozók és a közösség kép-
viselői Muzslyán annak érde-
kében, hogy az egész napos 
Muzslyai Karácsony elneve-
zésű jótékonysági vásár ösz-
szbevételét a rászorult, sze-

gény és beteg sorsú gyerekek, 
családok és idősek megsegíté-
sére, örömszerzésére fordít-
sák.   Az eseménynek az idén 
is a helybeli Emmausz Fiú-
kollégium tornaterme adott 
otthont, ahol a délelőtti kira-
kódóvásárt – melyben ünne-
pi képeslapokkal, mézeska-

lácsokkal, édes sütemények-
kel,  karácsonyi díszekkel, öt-
letes kézimunkákkal és helyi 
termékekkel bemutatkozott 
a Muzslyai Amatőr Képzőmű-
vészeti Klub (MAKK), a VMSZ 
Női Fóruma, a RÉMUSZ-Ha-
gyományápoló Egyesület, a 
méhészek, a nyugdíjas-egye-

sületek, a Vöröskereszt helyi 
szervezete és néhány önálló 
kiállító – a délután folyamán 
egy színvonalas, meglepeté-
sekkel teli ünnepi műsor kö-
vetett. Karácsonyi dalokkal, 
szavalatokkal, betlehemi és 
színpadi jelenettel felléptek 
a Hófehérke Óvoda növendé-
kei, a Szervó Mihály Általános 
Iskola tanulói, a Muzslai Pe-
tőfi Sándor MME diákszínját-
szó-csoportjának tehetséges 
színészei, a mazsorett-csoport, 
a Tiszavirág néptánccsoport, 
a fiatal és felnőtt citerazene-
kar és vegyes kórus, továbbá 
a nagybecskereki Emmanuel 
kamarakórus, az Emmausz Fi-
úkollégium tanulói, valamint 
Páger Szendi, Süveg Emma, 
Varga Glória, Szabó Laura és 
Prágai Viktor muzslyai éne-
kesek. A műsor alatt — a legki-
sebbek meglepetésére — meg-
érkezett a nagyszakállú Télapó 
is, aki a segédekkel együtt jó 
egészséggel, szeretettel, bol-
dogsággal és édességgel meg-
töltött csomagot ajándékozott 
a jelenlevőknek.  »Karácsonyi vásár

MÚLÓ IDŐK EMLÉKEI

Ünneplőben  a  
kéményseprő
Odakint tavaszias,  nap-

sütés  töri át a nehéz kö-
dös téli fellegeket, kihalt a 
falu, alig egy- két személy-
gépkocsi zaja veri fel a mély 
csendet. Nem is csoda,   hi-
szen még a télben járunk. 
Igaz ilyen telünk is már ré-
gen volt, hogy hótakaró 
nem lepte be a muzslyai 
utcákat, a termőföldeket. 
Mégis be kell vallanunk, 
hogy odabent  viszont a 
családi házakat fűteni kell.. 
Ilyenkor télidőben, az em-
berek fával, szénnel, gázzal, 
esetleg villannyal melegítik 
a családi házaikat, hogy már  
ne is  említsük a régen ki-
halt,  de még egyes megsár-
gult fotókon megörökített  
banyakemencéket.  Ezek 
voltak a  legelterjedtebb,  
meleget árasztó fűtőtestek 
a régi idők  telén, de nem 
csak meleget adtak,  még a 
legolcsóbb melegítést biz-
tosították Bega folyó  men-
tén élő parasztembereknek. 

Muzslyán a Téli Napok  
rendezvényen találkoztunk 
össze az  ünneplőben öltö-
zött  Pakai László kémény-
seprővel, aki most már a 
Pásztorfejedelem titulusát 
is magáénak mondhatja.

Valamikor ha egy ké-
ményseprővel találkoz-
tunk az utcán ,akkor a ré-
gi közmondás szerint az 
a nap szerencsés lesz. Pa-
kai László állítása szerint 
inkább bármelyik családi 
házba tél idején befordult 
a kéményeket takarítani –
inkább ő vitte a családba a 
szerencsét, mert ha több-
ször takarították, különö-
sen télen a kéményeket, 
csak akkor volt a családi ház 
biztonságban. A kéménye-
ket nyáron egyszer szok-
ták átnézni, ahol szükség 
volt, ki kellett égetni. Ké-
ső ősszel már megkezdőd-
hetett a tüzelés. Télidőben 
viszont legalábbis havonta 
egyszer be kellett járni a fa-
lut, és a kémények takarítá-

sa céljából. Manapság, na-
gyon sok változás állt be e 
szakmában is,-  vallja Lász-
ló beszélgetésünk közben, 
– megszűnt a kéményseprő 
közvállalat, kevés a szako-
sodott kéményseprő.

Pakai László, Szentmi-
hályon született, ma Muzs-
lyán él. Szülőfalujában vé-
gezte el az általános isko-
lát, majd a nagybecskere-
ki szakközépiskolába irat-
kozott, ahol három évig ta-
nulta a kéményseprés for-
télyait, lám e szak is már ré-
gen megszűnt. Tizenöt évig 
a szakmájában dolgozott, 
innen átment a Szervó Mi-
hály Mezőgazdasági Mun-
kaszervezet IPOK kukori-
ca feldolgozó vállalathoz, 
amely megint csak a kilenc-
venes évek végén becsuk-
ta kapuját. Ő meg nyugdíj-
ba vonult.

Szabadidejét, nyugdí-
jas napjait családja köré-
ben tölti el, vagy a Muzs-
lyai Amatőr Szakácsok és 
Hagyományápolók Egye-
sületében, amelynek tagja 
2oo6 –ban let. 

Pancsován 2oo6 agusz-
tus 16 –án, ahol a Pásztorfe-
jedelem Művelődési Egye-
sület szervezésében tar-
tották meg a már hagyo-
mányossá vált pásztorfeje-
delem versenyét. Barátai és 
családja biztatására  (és ter-
mészetesen a muzslyai ha-
gyományápoló egyesület 
tagjaival eldöntötték), be-
nevezett e rendezvényre. 
Laci, tudván, hogy a kancsi-
ka pattogtatást, a kancsika 
csinyját nem kell tanulnia, 
csak gyakorolnia, elővette 
akkor még díszként tartott 
kancsikáját s  egy hónapi 
gyakorlást  követően Pan-
csován a 18 részvevő közül 
gyors pattogtatásban lett a 
legjobb. Kiérdemelte a Pász-
torfejedelem titulust.

Kép és szöveg:  Précz 
István  

ÜNNEPI MISEREND

NAGYBECSKEREKI SZÉKESEGYHÁZ

Újév – Mária Istenanya ünnepe
18,00 ünnepi szentmise (magyar és részben horvát nyelven)
Urunk mejelenése – Vízkereszt, 2017. 01.06. péntek
18,00 Ünnepi szentmise
SZENTMIHÁLY

Újév – Mária Istenanya ünnepe
10,30 Ünnepi szentmise
Urunk mejelenése – Vízkereszt, 2017. 01.06. péntek
10,30 Ünnepi szentmise
SZALÉZI ATYÁK – MUZSLYA ÉS FÍLIÁI

Újév: Muzslya 8.30, 10.00, 17.00; Savio-templom 11.00, Écs-
ka 8.00, Erzsébetlak 9.30 h Lukácsfalva 11.00 
Hétköznapi mise: Muzslya 17.00; Savio-templom 16.00;

 »Pakai László nyugalmazott kéményseprős

A  NÉMET KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNY ÁPOLÓI

Karácsonyi koncerttel tették meghittebbé az adventi várakozást Nagykikindán. Az 
immár hagyományossá vált karácsonyi koncertet minden évben a hazánkban működő 
német egyesületek szervezik a Német Követség támogatásával, azzal a céllal, hogy e 
szép karácsony előtti hagyományt megőrizzük.
Az Assisi Szent Ferenc plébániatemplomban megtartott rendezvény alkalom volt arra 
is, hogy magunkba szálljunk, rég nem látott kedves ismerősökkel találkozzunk, az 
est folyamán újabb barátságokat kössünk.
Az előadók a nagykikindai Slobodan Malbaški Alsófokú Zeneiskola növendékei 
és a Fülemüle egyházi gyermekkórus tagjai voltak, akiket Sonja Ostojić és Détári 
Margita zenetanárnők készítettek föl. Az esten fellépett Hevesi Tibor szólóénekes, a 
nagykikindai zeneiskola tanára. Az ifjú tehetség eddig számos koncerten lépett fel 
hazánkban és külföldön is.
kedveskedtek. Az eseményt jelenlétükkel megtisztelték a városi közigazgatás 
képviselői, László Göncző Mandler a Német Nemzeti Tanács és Anton Beck, a 
zombori Szent Gerhard Egyesület elnöke, számos zombori, hódsági, magyarcsernyei, 
kisoroszi, szajáni, nagykikindai dunamenti sváb és más nemzetiségű polgár, akik 
tőlünk a békesség és a szeretet üzenetét vitték el és adták tovább környezetükben, 
otthonukban. Külön köszönet a Nagybecskereki Egyházmegyének, és Dr. Német 
László SVD püspök atyának a támogatásért.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

 »A Sonja Marinković Iskola hittanosai
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СРЕЋНИ 
НОВОГОДИШЊИ И 

БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ!

Свим 
грађанима 

Општине
 Пландиште

срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

желе

ЈОВАН РЕПАЦ
 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЕНДРЕ САБО
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

S R E Ć N I 
N O V O G O D I Š N J I 

I  B O Ž I Ć N I 
P R A Z N I C I ! 

ЈАВНО  ПРЕДУ ЗЕЋЕ

ВАРОШ
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1 0 9 7 - 1 0 9 8
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/232-76-51.

Продајем кућу 20 м2, у Белој Цркви, 
или мењам за стан 40 м3 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је опремљена. 
Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 м2. Тел. 
062/511-751.

На продају дворишна гарсоњера у 
Вршцу. Тел. 013/807-337 и 061/72-39-359, 
(после подне). 

Продајем двособан стан у Вршцу, 
Иве Милутиновића 80, близу центра. Тел. 
062/511-751.

Продајем кућу са локалом, 120 м2, 
(мушки и женски wc, кухиња, две терасе) 
плац, башта на брегу, асфалтни пут, код 
цркве Св. Теодора , кућа је на спрат са 
четворособним станом. Продајем кућу 
у Војводинцима са великим плацом. Тел. 
061/117-51-92.

Кућа на продају у Призренској 55, 
цена 55.000 евра. Тел. 062/889-24-67.

Продајем стан 58,46 м2, први спрат, 
центар, погодан и за пословни простор. 
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.

Издајем или продајем локал 135 
м2, у Подвршанској 17 Тел. 064/123-17-
56.

Продаје  се једнособан  стан  у  
центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   2101640.
Продаје  се  двособан  стан  у  центру  

Алибунара  Тел. 064/459-68-04 или  210-
16-40.

Продајем јако повољно укњижен 
стан – кућу у центру Панчева, фронт 13 
м, гаража, шупа. Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом. Тел. 062/471-511.

Продајем приземну кућу у Вршцу, 
5,4 ара плаца , ул. Јанка Катића 9, струја, 
вода , плин, башта. Веома повољно. Тел. 
061/65-65-933 или 063/70-144-81.

На продају дворишни стан у Другог 
октобра 13. Тел. 065/542-20-82.

Продајем кућу у Павлишу, ул. 
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-35-33. 

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан, може и 
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.

На продају двособан стан од 
64м2 у улици Вука Караџића 4, цг, тел, 
кабловска, комплетно реновиран (све 
ново). Тел. 066/51-48-254. 

На продају савршена кућа, спратна, 
на плацу 650м2 са виноградом. Хитно и 
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.

Продајем у Панчеву, строги центар, 
двособни стан 56 м2, цг, код старе поште 
/Радова зграда). Тел. 063/8008-243 и 
013/348-683.

Продајем кућу у ул. Југ Богдана, 
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.

На продају реновирани дворишни 
станови (двособан + гарсоњера). 
Изузетна локација, погодно за пословни 
простор. Тел. 061/71-39-82.

Продајем плац на Сребрном језеру, 
површина 5,01 ар, власник. Тел. 064/96-
64-709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на Гудуричком 
путу или замена за стан или мању 
кућу у Вршцу или Панчеву.Тел. 
064/168-58-94.

Хитно на продају кућа. Тел. 
069/512-12-04.

На продају кућа од 120 м2 на 
14 ари плаца, струја, вода, плин, 
телефон. Вреди погледати. Нови 
Козјак. Идеално за пензионере. Без 
улагања.Тел. 648-228.

Продајем или мењам за стан 
кућу од 240 м2, са поткровљем, 
гаражом od 30 m2, на плацу од 
1000 м2, у Вршцу, Панонска 54. 
Тел.060/353-41-63.

На продају приземна кућа од 
око 80 м2, на плацу од око 5 ари, ул. 
Живе Јовановића 13 у Вршцу. Хитно. 
Тел. 064/248-76-91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 30 м2 Улица 
Светозара Милетића 2 (код школе 
„Вук Караџић“)

Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан 

43 м2, приземље, у Вршцу, 
ул. Архитекта Брашована  8 
(код Железничке станице и 
Пољопривредне школе) Звати од 21 
до 22.30 сати на тел. 805-095

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом.  Тел. 062/471-511.

Продајем  трособан стан у 
центру Алибунара. Тел. 064/15-11-
983.

Продајем новију кућу у Вршцу, 
сређена, ПВЦ столарија, комплетна 
инфраструктура. Могућност исплате 
у ратама. Тел. 060/66-07-901.

На продају кућа у Избишту, 
нова градња, приземље и спрат 
100 м², плац са баштом 18 ари. Тел. 
064/456-01-05.

Продајем кућу у Гундулићевој 
31, Вршац. Тел. 063/764-91-04.

Продајем приземну кућу у 
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, башта. 
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 
и 063/70-144-81.

Продајем стан од 50,20 м2. Бул. 
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел. 
064/429-54-83.

На продају сређена кућа од 100 
квадрата у близини центра града. У 
ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и 
064/27-17-446.

Кућа на продају, на плацу од 
500 м2, стан 90 м2, гаража, подрум 
50м2, у Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, струја, 
телефон, централно грејање. Цена 
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099 и 
060/44-56-004.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 м2, дупчекс, ужи 
део града, намештен, укњижен, 
паркинг. Може и замена за стан у 
Београду. Хитно. Тел. 064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. октобра 83, 
површина 800 квадрата са великим 
двориштем.

Мењам гарсоњеру у Вршцу 
за једнособан стан у Вршцу. Тел. 
061/294-11-61.

На продају реновирани 

дворишни станови (двособан плус 
гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина, 
Вршац. Изузетна локација погодно 
за пословни простор. Тел. 061/171-
39-82.

На продају кућа са окућницом 
100м2 и великом баштом 1700 м2 у 
Уљми. Тел. 064/87-13-470.

Продајем кућу за рушење 
на лепом месту, мањи плац, 
струја, вода, плин, канализација. 
Повољно. Тел. 064/35-12-026.

У  Избишту продајме кућу, 
новија градња (приземље и 
спрат)100 м2, 18 ари плац, башта и 
помоћни објекти, вода, струја. Тел. 
064/456-01-05.

Продајем једнособан стан у 
Никите Толстоја 1. Приземље. Цена 
по договору. Тел. 893-116 и 063/85-
73-135

У Избишту кућа на продају, 
нова градња, приземље плус спрат 
100м2, плац 18 ари са помоћним 
зградама и баштом. Тел. 064456-
01-05.

Продајем стан 31 м2,строги 
центар града, код Владикиног 
двора, Данила Илића 2. Тел. 
063/882-97-82.

Продајем кућу у Југ Богдана 
18. Нова градња, одмах усељива 
без улагања. Тел. 064/18-65-244.

Продајем ланац земље потез 
„Црвенка“, близу града, поред 
асфалтног пута за Румунију. Тел. 
064/124-75-57 и 013/807-816.

На продају сређена кућа у 
Улици Николе Тесле 49. Кућа има 
100 квадрата, такође има сређено 
двориште са 2 помоћне просторије. 
Цена 38.000 евра. Тел. 064/27-17-
446.

Продајем кућу са окућницом у 
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел. 
064/588-68-39.

Продајем2,5 ланца земље 
потез Кевериш, удара у асфалтни 
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511-
751.

Продајем кућу у Маргитском 
насељу, изграђена на плацу од 335 
м2. Кућа је новије градње, ПВЦ 
столарија, централно грејање, 
паркети, гаража за 2 аута. Могућа 
замена за стан са доплатом. Тел. 
060/660-79-01.

Продајем кућу нова градња, 
приземље и спрат 100м2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 м2 у 
центру (код Вука Караџић школе) 
ул. Светозара Милетића 2. Тел. 
062/282-112 или 069/417-28-49.

Продајем кућу са помоћним 
објектима (око 110м2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807м2. 
Кућа је легализована, (дневни 
боравак, кухиња, две собе, остава, 
купатило са wc-ом и поткровље) 
вода, струја и канализац. Има 
пољски wc  и бунаре. Налази се на 
белоцркванском  путу.

Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2. 

Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2, ул. 

Феликса Милекера 20/1 и сателитску 
антену (Швајцарска). Тел. 063/862-
97-49.

На продају кућа од 100м2 
саграђена у близини центра града 
са мањим двориштем и две нус 
просторије.Улица Николе Тесле 49. 
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.

Продајем једноипособан стан 
у центру Вршца, 30м2 и подрум 80 
м2, приземље, а може и одвојено. 
Тел. 065/5485-902.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Стан  з а издавање 
опремљен, клима, кабловска, 
интернет, веш машина. Близу 
Пилотске академије. Тел. 
065/505-74-24.

Издајем дворишни 
полунамештен стан, у  ул. 
Пашићев трг 5. Тел. 064/267-79-
76.

Издајем кућу у Бихаћкој, 
близу Миленијума. Тел. 065/885-
99-78.

Издајем локал 33 м2, у 
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел. 
063/894-91-63

Издајем намештен 
једнособан стан у Првомајској 
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/160-
35-25.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/51-52-245.

За издавање једнособан 
намештен стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, у 
дворишту Филипа Вишњића 31, 
Вршац. Тел. 064/429-06-14.

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа за 
становање у замену за 
одржавање. Тел. 064/38-92-738.

Издајем стан у града за 
студенткиње (ученице). Посебан 
улаз, одвојене комуналије и 
цг.Тел. 838-702 и 063/789-10-14.

Издајем собе ученицима 
(намештене), собе се налазе на 
5 мин. Од центра, Улица Црног 
Јована 18. Бесплатан интернет 
и кабловска. Засебан улаз и 
комуналије. Тел. 065/238-93-83.

Издајем стан у центру 
Вршца за студенткиње или 
ученице. Засебан улаз, одвојене 
комуналије, централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 063/789-
1014

Издајем намештен 
трособан стан са два купатила 
у Хемограду. Погодан за 
породицу или две три девојке. 
Тел. 013/836-847 и 063/782-35-
26.

У Београду издајем 
двособан намештен стан 
студентима. Тел. 065/814-85-71.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру ул. 
Анђе Ранковић (централно 
грејање, кабловска, интернет). 
Тел. 060/350-30-60.

Издајем локал у центру 
града 35 м2 код румунске цркве, 
санитарни чвор, клима, фиксни 
телефон, засебно комуналије. 
Тел. 064/837-26-35.

Издајем намештени 
једнособни стан у Вршцу. Звати 
после 17 сати. Тел.834-975.

Запосленој девојци 
потребна кућа за становање и 
одржавање. Тел. 064/389-27-38 
и 2101-623.

Издајем собе – лежаје 
за раднике (самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-403.

Издајем полунамештену 
гарсоњеру на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) на 
првом спрату, зграда преко пута 

Педагошке академије. Усељив 
од 1. октобра. Тел. 064/170-98-
41.

Издајем стан у Београду. 
Тел. 061/294-11-61

Издајем намештен 
трособан стан у Првомајској 77 
и једнособан намештен стан. 
Тел. 837-513, 062/160-35-25 и 
063/877-99-85.

Издајем намештен стан 51 
м2 на Новом Београду, може и 
за студенте. Тел. 064/ 51-52-245.

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, 
има климу, кабловску, плин. 
Бихаћка 81 а. Повољно. Тел. 
062/422-562.

Издајем двособан стан 65 
квадрата, у кући,у улици Јанка 
Халабуре, изнад Миленијума. 
Први спрат, посебан улаз, 
потпуно намештен, централно 
грејање (одвојен плински 
котао), одвојена струја и 
комуналије, телефон, клима, 
Д3 кабловска, интернет, веш и 
судо машина. Одмах усељиво. 
065 3347 305

Издајем гарсоњеру у 
Панчеву, намештену, центар, за 
једну особу или млађи пар. Тел. 
061/195-42-91.

Издајем  једнособан стан, 
Вршац, Призренска 39. Тел. 834-
678 и 063/86-88-049.

Издајем намештену 
гарсоњеру у Вршцу, ул. 
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25 
и 063/877-99-85.

РАЗНО
Продајем плинске бојлере, 

пећи, шпорете и делове за исте, 
може са уградњом и без. Тел. 
064/351-20-32.

Услужно вршим 
култивирање мањих башта у 
Вршцу и околини. Долазим на 
вашу адресу. Тел. 063/8321-772.

У  Алибунару  на продају 
половна  бела  техника, 
електрични штедњак,  тв у  боји.  
Тел.  064/459-68-04.  

Продајем  класичну гитару  
одличног  звука.Тел. 21-01-640.

Продајем половна, 
исправна, балконска врата 
(80х225цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим термо 
стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  064/123-17-56.

Продајем  полован, 
исправан прозор (80х140 цм 
„Словенијалес“), очуван, 
са  дуплим термо стаклом  и 
пластичним ролом. Цена 40 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

На продају шиваћа машина 
„Унион“, руска, нова, само глава, 
очувана. Тел. Тел.  064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 100 евра.Тел.  
064/123-17-56.

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

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, дупло 
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

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

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку 
ауто куку (немачку) од Ауди-а 
100, са електро инсталацијом. 
Тел.  064/123-17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“)и предњи 
лимени блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Радио би поправку плинских 
бојлера, шпорета, пећи и решоа. 
Тел. 063/482-418 и 2101-623.

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 064/915-
88-35.

На продају комода за 
ципеле (може и као ормарић),  
сточић дрвени (собни), оградицу 
за бебе, фрижидер, сто 
трпезаријски са шест столица, 
две фотеље, тросед, сет (3 
комада) стаклених сточића, 
врата дрвена, пластичну бурад. 
Тел. 833-806 и 069/129-53-12.

Поштена, радна и вредна 
жена служила би и неговала 
старије особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-10-216.

OSB  плоче за подасчавање 
кровова. цена 296 дин м2. Превоз 
на адресу. Тел.062-437-236

Купујем старе изгореле 
склопке ЦН 250 и 170 може и у 
деловима. Купујем и контакте од 
склопки изгореле. Тел. 060/358-
62-09.

Хитно и повољно дајем 
часове енглеског основцима 
и средњошколцима, такође 
услужно радим припрему за 
штампу, дизајн, прелом. Тел. 
069/62-66-99 и 063/742-20-13.

Пензионер, ситуиран, живи 
сам, жели да упозна жену до 60 
година старости ради брака. Тел. 
064/48-77-098.

Продајем радио станицу 
ТОКАЦ-АЛИНКО-ВТДВМ. Тел. 013-
21-01-623 и 063/482-418.

Купујем електрични 
шпорет, кухињски сто и орман. 
Тел.063/733-92-47.

На продају 2,5 лканца 
земље потез Кевериш, удара на 
асфалтни пут Вршац-Влајковац. 
Тел. 062/511-751.

Радила би и чувала старије 
особе. Тел. 064/313-44-64.

Помагала бих породици 
или старијој особи у кућним 
пословима, може и чување деце. 
Тел. 063/159-14-48.

Продајем четворо врата са 
стаклима,од џете, годиште 1988. 
Тел. 060/0330-746.

Продајем: дрвене жалузине 
за прозоре и балконска врата, 
ауто приколицу и кукуза „заставу 
101“, метални светларник са 
орнамент стаклима, бојлер 
„горење“ од 10л, два фото 
апарата полароид, нов дрвени 
прозор са пластичном ролетном 
и машину за центрифугирање 
веша. Тел. 061-187- 89-30.

Купио бих казан за печење 
ракије, пожељно широк аплитак, 
може и са нагорелим ложиштем. 
Тел. 064/254-95-95.

Часови немачког језика 
(Бела Црква), припрема за 
полагање А1,А2,Б1 испита на Гете 
институту. Тел. 013/853-783. 

На продају 12 ланаца земље 
прве класе, и велики воћњак 
са викенд кућом, све у једном 
комплексу. Тел.  066/36-34-36 
Договор.

Продајем шиваћу машину 
„Багат –Јадранка“кабинет, 
ножни погон, мало коришћена, 
добро очувана. Тел. 013/806-527.

Продајем плац 13,50 ари 
на Тари, на малом језеру, село 
Заовине. Тел. 063/384-430.
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очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене 
боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало прешао, 
сервис урађен, ветробран, 
наслон за седиште, аларм, 
церада. Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66

.Продајем  трактор 
ИМТ 539, произведен 1994. 
године, први власник, 
солидно стање. Тел. 
063/749-65-23.

Продајем аутомобил 
ЛАДА 110, 1500 кубика, 
2003. годиште, прешла 
109. 000 км. Први власник, 
могућ договор. Тел. 
064/819-9260

На продају југо 
корал60. Цена по договору. 
Тел. 060/555-15-67.

П р о д а ј е м “ То ј о т у “ 
црвене боје, кућу у Улици 
Југ Богдана 48, у Вршцу и 3 
бицикла „пони“. Повољно. 
Тел. 28-32-536.

генерално сређен и делоци за 
фићу. Такође на продају кућице 
за псе и мачке. Тел. 064/280-57-
20.

На продају 4 челичне фелне 
13 од опел корсе, електрични 
шпорет са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

Продајем скенер А4 формата 
без кабла и пуњача и један ЦД 
плејер. Цена по договору. Хитно 
и повољно. Тел. 069/266-99, 
063/74-22-013 и 013/835-129.

На продају велики круњач 
„Чаковец“ и два плуга 
једнобразни и двобразни. Тел. 
062/344-014 и 013/28-24-932.

Продајем двокрилне дупла 
дрвене прозоре са пластичним 
ролетнама, добро очувани. Цена 
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.

Продајем добро очуван 
казан за ракију од 100 литара 
(свега 7 казана печено), казан је 
плитак а широк са комплетним 
додацима. Тел. 064/477-28-40 и 
069/ 290-69-53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 800W, 
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични котао 

од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, 
гаранција до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-
55-343

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, хармоника 
врата, санитарије половне са 
ормарићима и огледалом за 
купатило, вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за куцање, 
метална врата са прозором, 
унутрашња врата. Тел. 065/803-
16-06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-
34-410.

На продају казан 100 л. за 
ракију, са мешачем превртач 
и табакерка у одличном стању. 
Цена 450€. Тел. 066/216-216.

Трофазни електромотор, 
мотор од  веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за ловце 
и риболовце нов, патике за 
рукометаше нове. Тел. 064/390-
62-76.

Продајем абрихтер 
монофазни  са круњачем и 
прекрупачем у склопу. Тел. 826-
266.

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

Продајем већа вучна колица 
за мотор или бицикл. Тел. 826-
266.

Продајем половна бурад 
од 120 и 200 л, коришћена за 
комину. Тел. 826-266.

Продајем велико саксијско 
цвеће, филадендрон, фикус, 

алоја, јапанско дрво. Повољно. 
Тел. 826-266.

Вршим услужно поправку 
плинских пећи, шпорета, 
бојлера, решоа. Врло повољно. 
Дајем и гаранцију. Тел. 2101-623   
063/482-418.

Продајем две нове пећи 
на чврсто гориво, половни 
двокрилни и трокрилни 
прозор са ролетнама,  половна 
трпезариска врата, мерач 
притиска и нов радио касетофон. 
Тел. 064/390-62-76.

Продајем три дрвена 
двокрилна прозора. Тел. 893-116 
и 063/85-73-135.

На продају салонит плоче 
великог формат, 850 дин . 
комад. Тел. 065/20-30-750. 

Продајем пластично буре 
за купус од 120 л. коришћено 
једну сезону. Цена 600 дин. Тел. 
013/806-527.

Купујем крмаче од 200 кг 
и навише. Продајем половне 
дрвене прозоре, дупло стакло, 
добро очувани. Тел. 063/84-67-
605.

Продајем домаћу ракију од 
трешње и брескве. Тел. 064/11-
953-84 и 013/416-182.

Продајем краве и телад. Тел. 
064/11-953-84 и 013/416-182.

Продајем фрижидер, 
електрични шпорет, регал, 
сто за телевизор, мали прозор 
са шалоном, кревет за једну 
особу без мадраца, витрину за 
књигедве дводелне судопере. 
Тел. 061/18-44-316.

На продају плински бојлер 
ДДГ, замрзивач „Ободин“ и 
фрижифдер „Ободин“. Тел. 
063/187-16-73 и 807-793.

На продају моторна тестера 
„Долман“ исправна, краљица 
пећ, плински сат и редуктор, 
бутан боца од 5 кг и 3кг, патике 
кожне број 44, бунда крзнена 
женска број 42, јакну женску 
кожну број 44. Тел. 064/168-58-
94.  

Продајем замрзивач са 
фиокама, два тв сточића. Тел. 
061/18-44-316.

Продајем замрзивач 
сандучар 400л. исправан. Тел. 
064/18-65-244.

На продају мало коришћени 
ручни циркулар „Макита“ (4.000 
дин.), Електрична хобла стерн 
(3.500 дин), „убодна тестера“ 
Bosch (3.500 дин.). Све заједно 
10.000 дин. Тел. 061/88-249-88.

Вршим поправку плинских 
пећи, бојлера, решоа са 
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 
013/21-01-623.

На продају малокалибарске 
пушка, круњач и прекрупач 
на струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Продајем круњач (круни, 
меље а има и циркулар за 
сечење дрва, дасака и летви 
до 12 цм.), 6 комади буради од 
куване пластике 120 литара, 
дрвену бурад од 30 и 50  литара, 
детелину у количини од 500 
снопова по 5 кг, пластичну 
бурад од 50 литара (6 комада), 
пиротски ћилим нов велики, 
спортски бицикл. Тел. 064/47728-
40 и 069/290-69-53.

Купујем фрезу за 
мотокултиватор „Лабин прогрес“ 
14 кс. Тел. 061/112-56-98.

Продајем фелне за опел 
астру, фелне су оригиналне 
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у 
одличном стању, 3 комада са 

Продајем тросед на развлачење 
у француски лежај, мању троделну 
витрину са гардеробним орманом, 
више врста фотеља. Тел. 807-793 и 
063/187-1673.

Купујем полован комбинован 
шпорет, пола струја пола плин. Тел. 
063/482-418.

Самици, запосленој жени 
педесетих година, потребна лепо 
сређена кућа или већи стан. Могућ 
сваки договор. Тел. 066/36-34-36. 

Озбиљна жена 54 год. 
образована, културна, вредна, 
радна, запослена, чувала би децу у 
поподневним сатима. Могућ сваки 
договор. Имам искуство у чувању 
деце. Тел. 066/36-34-36. 

Мушкарац, пензионер, тражи 
озбиљну жену око 60 година, по 
могућности саму. Тел. 062/158-44-39. 

Купујем замрзивач  и шпорет 
„Смедеревац“ на дрва. Тел. 069/18-
505-65.

За продају две веш машине 
„Горење“ и „Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном стању и 
машина за сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена повољна.Тел. 
064/429-06-14.

Купујем старе неисправне 
плинске бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Продајем котао за централно 
грејање 24 kW, плински, нов, 
некоришћен.Тел: 061/303-1537

Продајем самоходну косилицу, 
бензински мотор.Тел: 061/303-1537

Купујем брилијантне минђуше 
Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач са фиокама. 
Тел. 063/733-92-47.

Продајем два телевизора и 
женски бицикл. Веома повољно. Тел. 
061/60-496-46.

Вршим услужно машинско 
млевење воћа дуње и јабуке. Тел. 
063/11-21-270.

Продајем два половна 
замрзивача, исправна. Повољно. Тел. 
013/ 28-32-563.

Продајем шатор за камповање. 
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-
993.

На продају преградна 
шестокрилна врата од пуног дрвета. 
Димензије 285х380 цм. Тел013/ 893-
363.

Слободна и вредна жена 
спремала би по кућама и служила 
старије особе. Тел. 065/542-20-82.

Дајем часове енглеског, 
преводим са енглеског, услужно 
радим дизајн и припрему за штампу, 
израђујем слике, графике и др. 
Уметничка дела, продајем гардеробу 
55кг на више! Тел. 069/62-66-99 ; 
063/74-22-013 и 013/835-129.

На продају ТА-пећ 3,5 kw 
магнохром Краљево. Нова. Тел. 
013/805-936.

Продајем да тучана радијатора 
(један двадесет ребара) и лап 
топ Тошиба- сателит C75D-А-17 са 
ласерским штампачем-HP Laser Jet 
P1005. Tel. 063/862-97-49.

За продају две веш машине, 
исправне, у одличном стању. Врло 
повољно. Тел,. 064/429-06-14.

На продају мотор, мењач 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач 
сандучардрвени регал са столом, 
шиваћу машину „Багат“ и вунени 
тепих. Тел. 064/18-65-244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата по 
договору. Тел. 066/939-25-49.

Продајем пећ на дрва 
„Крека“, веш машину „Бош“, 
брачни кревет, тросед и 
фотеље, стилски сто и столице, 
диван- отоман, плинску пећ, 
прозор и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-
750.

Продајем храстови сто 
120х80+ 2х40 и 6 столица , 
лепо и очувано. Тел. 831-594

АУTОМОБИЛИ, МОТО-
ЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio 

Hexagon 180 m 20, веома 

старијим гумама. Тел. 064/130-84-90.
 Продајем замрзивач са фиокама, 

два ТВ сточића. Тел. 061/18-44-316.
Продајем Дормео душек мемори 

силвер нов. Трпезариски сто и шест 
столица, половно. Тел. 064/390-62-76.

Орем и култивирам мање баште и 
трављаке мото култиватором. Вршац  
и околина. Цена договор. Повољно. 
Тел. 063/83-21-772.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са лулама. Тел. 
062/880-51-27. 

Продајем краљицу пећ, женски 
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме за 
заставу и југо, роштиљ на струју, ТВ 
„Филипс“, ауто куку, Бутан боцу 3 кг, 
кожне патике 43. Тел. 064/168-58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-83-
43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва тучана 
радијатора са по двадесет ребара. 

МАРИЋ АМАЛИЈА
1932-2016.      

Дана 05.01.2017. је годину 
дана како није са нама

наша драга мајка и бака

Увек ће је се са љубављу сећати њене
ћерка Нада, унуке Јована и  Ана и зет Јован

Слободан Живковић Мрле
У уторак, 27. децембра преминуо је наш колега Слободан Живковић-

Мрле у 53. години живота. Мрле је рођен 6. априла.1963. године у Вршцу где 
је провео читав свој живот. Оно по чему је многима познат и препознатљив, 
била је камера као његов заштитни знак. А био је добар сниматељ. Радио 
је једно време у националном сервису, Радио телевизији Србије и Радио 
телевизији Војводине, а запазени су били његови снимци из Румуније у време 
велике револуције у овој земљи. Био је сниматељ  у готово  свим локалним  
телевизијама које су радиле осамдесетих година у Вршцу  до Канала 33 који се 
навише памти. Слободан Живковић део радног века провео је и у Телевизији 
Банат као сниматељ, а  затим се отиснуо у сопствени посао као слободни 
сниматељ и био је нагажован од бројних ТВ и продукционих кућа за одређене 
пројкете.  Стотине сати снимљеног материјала остало је иза Слободана 
Живковића, а добри познавоци овог заната кажу да се Мрле  убрајао међу 
велике професионалце и да  је сваки његов кадар био права уметност. Такве су 
биле и фотографије које је снимао, акоје су му биле друга љубав.

Слободан Живковић Мрле био је ожењен и имао је двоје деце , ћерку 
Катарину и сина Милоша. 

ИН МЕМОРИАМ
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SREĆNE BOŽIĆNE 
I  NOVOGODIŠNJE  PRAZNIKE 

ŽELI VAM

“ ŽITOBANAT ” AD
DOBRO ZDRAVLJE I USPEŠNU 

NOVU 2017. GODINU 
I SREĆNE BOŽIĆNE PRAZNIKE 

SVIM GRADJANIMA
ŽELI

DOM ZDRAVLJA
VRŠAC

2017



ПЕТАК • 30. децембар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1919

Svim stanovnicima Opštine Vršac 
čestitamo praznike sa željom da nas 

prate zadovoljstvo i mir.
SREĆNA NOVA 2017. GODINA

SUBNOR OPŠTINE VRŠAC

2017

SREĆNI 
NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI 

PRAZNICI! 

S R E Ć N E 
N O V O G O D I Š N J E 

I 
B O Ž I Ć N E  P R A Z N I K E 

Ž E L I

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Врло је тешко опиисати каквом 
је силом болест владала од 
августа 1738. до септембра 1739. 
У матрикулама р.к. парохијског 
звања налази се нека белешка, 
по којој се види, да је о мложењу 
народа у парохији, за време 
невоље, вођен некакав приватни 
регистар. Овај пак регистар 
непостоји више у архиву парох. 
звања. Јошт је и у јесен 1739. куга 
владала, али јој је снага знатно 
ослабила и напослетку сасвим 
угасла.

У вршачком округу по 
сведоцби хирурга Јована Г. 
Латнера који га је месеца октобра 
званично пропутовао, била су до 
26. oктобра кугом заражена села 
Комориште, Каково и Жидовин. 
Од куге помреше у Кoмовишту 
за два месеца после извештаја 
Латнеровог једанаест, а у Какову 
за 14 дана четири особе. У 
Оравици из новопаланачког 
округа помреше у 14 дана девет 
особа.

Влада у Тамишграду 
употребила је нужна средства, 
да злу на пут стане. Особени 
чиновници од санитета имали 
су мотрити на здравље предела 
и о стању болести извештаје у 
Тамишград отпремити. Међутим, 
по несрећи, свако село није 
имало стручне помоћи, јер 
није било довољно лечника. 
Заповеђено је да се места, 
болешћу заражена, сместа и 
строго церинирају. Сем тога 
показало се је да је врло добро, 
што се куће са болесницима 
изолирају. Међутим ратари 
су властима посла задавали, 
тиме што се јако противили 
лекаријама.

 У почетку децембра појави 

се болест у Врању, Јаму и 
Домашињи, селима округа 
новопаланачког, а крајем истог 
месеца поболе се још село 
Петровц и Мрчина. Но већ 10. 
jануара 1740. oглашено је , да је 
куга престала у Јаму, Петровцу 
и Мрчини, а 17. и у Домашињи. 
Тако исто проглашено је 12. 
марта да и у Оравици болести 
нема, а и Врањ је крајем овога 
месеца одржао контумац.

Дочим се је у суседним 
окрузима на овај начин болест 
сталожила, појави се она опет у 
вршачком округу месеца августа, 
али само у В. Џаму. Но ово беше 
последњи случај и крај невољи, 
која је наш предео три године 
мучила.

Половине септембра јошт је 
само у јужној Угарској Комлош и 
В.Џам страдао од епидемије. Тада 
је било у оба места 14 болесника, 
а 23. истог месеца само јошт 
неколико болесника у В. Џаму. У 
течају последњег месеца г.  1740. 
Сасвим је нестало куге из нашег 
предела1).

 Ова невоља морала је имати 
големог утицаја на становништво 
вршачко. Немачка општина, 
благодарећи милости божјој што 
се је и овој  општини приближио 
дан спасења, у знак сећања на 
ову страховиту болест, назида, по 
свој прилици јошт крајем 1739. 
капелу на данашњем р.к. гробљу 
2).

Јошт се немачка општина пред 
својим деканом  Шмалцером 
заветовала, да ће 4. октобра, Дан 
Св. Фр. Серафима, сваке године 
свечано прославити 3). Сем тога 
она установи по завету, да се 
преко лета у 13 субота читају 
особене службе, сваке године 

по једна више, док не нарасту до 
броја 22. У ове дане забрањено је 
било радити 4).

Поред ових несрећа, велика је 
штета, што је онда и општинска 
архива пропала, јер се држи, да 
су овом приликом кад је наше 
место попаљено, изгорели важни 
прилози за историју колонизације 
и обнове његове. У ововарошкој 
архиви не може се наћи ни једно 
писмено из овог времена 5).

По закљученом миру у 
Београду 1739. г. поврати 
Аустрија Турској северни 
поседнути део Србије. Услед 
тога изгуби вршачка епископија 
протопопијате Кривину , Крајину 
и Кључ, да јој се никад више не 
врате, мада су се томе противили 
пређашни  епископији, и мада 
им се свечано обрицало, да 
ће се епископији ове области 
опет присајенидити, кад се буду 
ослободиле турског јарма.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (52)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА  ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 12, БРОЈ 156, 15. ЈУН  1986.

НЕ ИсПЛАТИ сЕ дУГОВАТИ ЗА 
сТРУЈУ

Све је већа сума укупних дуговања неуредних 
платиша за утрошену електричну енергију на овом 
јужнобанатском подручју. Реч је о неких 30 милијарди 
старих динара.

Управо с тим у вези ових дана радници излазе на 
терен са задатком да искључују неуредне дужнике, 
они који своја дуговања - по обрачуну закључно са 
31. мартом - нису измирили ни до 13. јуна ове године.

Колико није упутно дуговати електродистрибуцији 
говори  и нова, одобрена цена укључења струје 
након измирења дуга. Код потрошача монофазне 
електричне енергије поновно укључење стаје 4.342, 
а код трофазне 6.394 динара. 

Све очигледније - у Вршцу се одомаћује још један 
веома ружан обичај.

Власници паса пуштају те своје четвороножне 
љубимце да се слободно изјурцају улицама и да – 
како се то каже – „истерају кера“ на свој псећи начин. 
Догађа се, међутим, да неки од тих „Џекија“,“Бобија“ 
или „Микија“ пресретне пролазника, препадне га, 
покаже зубе, или га чак и нападне. И, ником ништа. У 
ствари, пролазнику огреботине и угризи, а власнику 
пса миран сан великодушног поштоваоца псећих 
слобода.

С друге стране, пси као „учесници у саобраћају“ 
честа су (намерна или ненамерна) мета пружања 
агресивности моторизованих четвороточкаша, који- 
након усмрћујућих „ауто-крошеа“ – остављају своју 
жртву, поносно витлајући витешким перјаницима 
„принчевих“,“стојадинових“, „ладиних“ и других 
„ауспуха“.

А, ко о свему томе брине?
У овом тренутку, једино можда „стручна служба“ 

наше колективне небриге (о једној доиста ружној и 
опасној појави). Треба ли, наиме, подсећати на оно 
о чему нас ловци обавештавају: убијено је у околини 
десетак лисица заражених беснилом...

Уз уобичајене садржаје тродневне грожђане 
феште, ове године и карневалска поворка без које се 
раније Берба није могла ни замислити.

У туристичком савезу већ увелико теку припреме 
за овогодишњу 39. Бербу грожђа која ће у нашем граду 
бити одржана 20,21. и 22. септембра. Вукица Радак из 
Туристичког савеза, са својим сарадницима, одлучила 
је да благовремено организује све што је потребно да 
ова туристичко-привредна манифестација , поред 
већ знаних, добије и неке нове занимљиве садржаје.  
Свечано отварање, када ће Винко Лозић, Бахусово 
чедо, примити од градоначелника кључ града и 
постати вођа тродневне параде, биће у петак увече 
на тргу у центру Вршца.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Доста подробно описао је ову 
болест онога времена у јужној Угарској Ант. 
Хамер у својој књизи: Gesch.d.Pest, die von 
1737-1740. in Temesvár 1839., накојег смо се и 
ми послужили односно нашега предела

2) Schematismus cleridioecesis 
Csanádiensis pro anno Domini, str 212

3) Матрикуле р.к. парох.звања

4) Рачун вршачке немачке општине 
у ововарошкој архиви.

5) У архиви варошкој најстарије је 
писмено рачун вршачке немачке општине, 
које овако гласи: „Rechnung 

Pro Anno 1740
“ Uber E i n nahmb  und ausgaab v primo 

October 739 bis ultima December 740ste Jahrs 

alsz Ein Jahr und 3 Monath, Verrechnet durch 
Peter Gumbinger desy Gerichts, undt Paulus 
Kemkemer gemeine Bürgermstr.

6) Тонографски опис срб. Прав. 
Епархије вршачке из г 1750, у архиви вршачке 
дијецезе.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА  ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 18, 23. ЈУН  1976.

ЧУВАЈТЕ (сЕ) ПАсА!

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 340, 30. АВГУСТ  1996.

ВРАЋАЊЕ КАРНЕВАЛсКЕ ПОВОРКЕ

VII ОДЕЉАК
 1737-1740.

НЕВОЉЕ ГОДИНА 1737-1740.
(„Први „ турски рат и куга)

Почетак рата - Куга се појављује - Народ бежи - Побуњени  Романи пале Вршац - Бојеви народне војске 
са романским усташима – Прилике предела - Царска војска посела Вршац поново – Народ се враћа – 

Немци оснивају капелу св. Рохуса на р.к. гробљу
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SREĆNE 
NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE 

PRAZNIKE 
ŽELI

VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO

“JUŽNI BANAT” DOO
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