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УСКОРО НА ВРШАЧКОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ 
МАНИФЕСТАЦИЈА

„ЗЛАТНИ КОТЛИЋ 
ВОЈВОДИНЕ“

Велика гастрономско - тури-
стичка манифестација , такмичење 
у кувању рибље чорбе, рибљег 
паприкаша и ловачког гулаша, под 
називом “Златни котлић Војводине” 
одржава се ове године у Вршцу, 
првог септембарског викенда, 
тачније 3. септембра. Организатори 
су Туристичка организација Града 
Вршца и К.С.Р. “Профи риболовац”, 
а покровитељ је Туристичка 
организација Војводине. 

Како сазнајемо од вршачких 
туристичких радника, 
манифестација “Златни котлић 
Војводине “ има богат и шаролик 
програм. Осим надметања у кувању, 
биће и такмичења у надвлачењу 
конопца , брзом испијању пива и све 
ће то бити пропраћено пригодним 
културно - уметничким програмом. 

Тако да ће у овој фешти крај 
Градског језера у Вршцу уживати 
како такмичари, тако и посетиоци 
који ће бити у прилици да 
дегустирају јела из котлића, али и 
да уживају у фолклорном програму.  
Организатори поручују да учеснике 
„Златног котлића Војводине“ 
очекују вредне награде. 

- Овом приликом позивамо 
све заинтересоване да се лично 
пријаве или пошаљу своје 
представнике за ово такмичење, 
кажу у ТОВ-у.  Број учесника није 
ограничен. Такмичење ће бити 
одржано у недељу, 3. септембра, 
на Градском језеру у Вршцу са 
почетком у 10 часова. Котизација 
износи 3.000 динара по котлићу. 
Пријаве се могу послати поштом на 
на адресу: Туристичка организација 
Вршац, Трг Победе 1, 26300 Вршац, 
или на имејл адресу: toovrsac013@
gmail.com и то  најкасније до 25. 
августа ове године.

Такмичење и пријава 
учесника организују се на 
основу пропозиција такмичења, 
а детаљније  информација сви 
заинтересовани могу добити на 
број телефона  013 832 999.

Ј.Е.

Градско културно - уметничко 
друштво  „Лаза Нанчић“-Вршачки 
виногради забележило је успешан 
наступ на реномираном 42.  
Интернационалном фестивалу 
фолкора „CANTECELE MUNTILOR 
“ у граду Сибиу у Румунији. Наши 
фолклорци још једном су на 
најблиставији начин промовисали 
свој град Вршац.

Чланови ГКУД „Лаза Нанчић“-
Вршачки виногради били су  учесници 
и гости  овог највећег и најпризнатијег 
фестивала фолкора у Румунији, од 9. 
до 14. августа. Уз вршачке фолклорце,  
гости фестивала била су културно - 
уметничка друштва из Грчке, Пољске, 
Румуније, Шпаније као и других 
земаља из окружења. 

Чланови и представници ГКУД  
„Лаза Нанчић“-Вршачки виногради 
имали су част да буду гости Градске 
куће  у Сибиу где их је поздравила 
и угостила лично представница 
Жупаније и директорка овог великог и 
савршено организованог фестивала, 
како истичу наши чувари фоклорне 
традиције.  Том приликом Вршчани 
су представницу Жупаније упознали 
са нашим обичајима,  начином рада и 
функционисања ГКУД  „Лаза Нанчић“-
Вршачки виногради.

Поред главног наступа на великој 
бини у центру града,  који је испратило 
и бурним аплаузом наградило око 
8. 000 грађана Сибије, чланови 
вршачког друштва учествовали су на 

и на пар занимљивих  радионица које 
су организовали домаћини на којима 
су имали прилику да науче нешто 
више о румунској култури и играма.  
Том приликом чланови ГКУД-а „Лаза 
Нанчић“ Вршачки виногради учили су 
и преносили осталим учесницима наш 
начин играња, увежбавања корака,  
нашу културу и фоклорну традицију.

У оквиру  фестивалског програма  
организовано је и „Српско вече“ 
где су домаћице -чланице ГКУД-а 
„Лаза Нанчић“ Вршачки виногради 
припремале вечеру за 140 гостију 
који су били заинтересовани и 
уживали у банатским  гурманлуцима, 
традиционалним кулинарским 
специјалитетима нашег краја.  

Како то бива на оваквим 
интернационалним смотрама, нису 
изостала ни вечерња дружења где 
се играло и певало на језицима 
свих земаља учесница фестивала. 
Био је ово други пут да Вршчани 
буду  гости Фестивала фолклора у 
Сибиу.  Презадовољни њиховим 
наступом, организатори су најавили 
да ће уследити позив за наредни 
фестивал.  Чланови вршачког ГКУД-а 
били су пуни похвала начином на 
који је фестивал организован и 
гостопримством домаћина те кажу да 
би се радо вратили у овај румунски 
град.

Ј.Е. 

УСПЕШАН НАСТУП ВРШАЧКИХ ФОЛКЛОРАЦА НА ФЕСТИВАЛУ У РУМУНИЈИ

„ЛАЗА НАНЧИЋ“  ПРЕДСТАВИО 
ВРШАЦ У НАЈЛЕПШЕМ СВЕТЛУ

У организацији Туристичке 
организације Војводине и уз подршку 
Привредне коморе Војводине, одржани су 
први „Дани Војводине“ , на Краљевом тргу 
на Златибору, 10. августа. Манифестација је 
оцењена веома успешном јер је Златибор 
једна од најпосећенијих планина у Србији 
што потврђује и податак да је тога дана 
тамо боравило више од 20.000 туриста. 

Успешну промоцију имала је и 
вршачка Туристичка организација која је 
представила туристичку понуду Вршца на 
“Данима Војводине” на Златибору. 

-Наш град био је нарочито запажен, 
и то по укусу купиновог вина Подрума 
„Таталовић“, али и свима већ познатом 
манифестацијом Грожђебал, кажу у 
Туристичкој организацији Града Вршца. 
Посетиоци су показали изузетно 
интересовање за туристичку понуду 
Вршца и верујемо да ће наш град 
посетити туристи који су присуствовали 
презентацији. Осим Града Вршца, на 
манифестацији је представљена и 
туристичка понуда града Новог Сада, 
Суботице,  као и војвођанских општина 
Сремски Карловци, Темерин, Ковин и 
Пећинци.

Пре почетка манифестације, у Хотелу 
„Палисад“ одржана је конференција за 
медије на којој се бројним новинарима 
обратила Драгица Самарџић , виши 
самостални стручни сарадник у Удружењу 
услуга Привредне коморе Војводине. Она 
је истакла да је Војводина овом приликом 
желела да представи део своје богате 
туристичке понуде како би житељима 
Златибора и њиховим гостима, дала разлог 
за долазак у северну српску Покрајину. 

Према њеним речима, Војводина 
је са својом богатом, разноврсном и 
атрактивном туристичком понудом 
препозната као туристичка дестинација 
на многим тржиштима, не само у региону 
него и шире, и да у Војводину долази 
све више туриста из Руске Федерације, 
Турске, Немачке, Кине, али да приоритет 
представља домаћи гост. 

-Војводину је за првих шест месеци 
посетило 6 одсто више домаћих туриста 
у односу на исти период прошле године 
и жеља нам је да се тај број повећа, рекла 
је Самарџићева. Подручје Златибора 
нам је веома битно, с обзиром на то да 
је туристичка понуда ове две регије, 
Војводине и Западне Србије, различита и 

довољно развијена да пружи разноврстан 
и богат програм боравка. Културно 
-историјску слику Војводине употпуњују 
већ препознатљиве војвођанске 
специфичности: салаши, чарде, 
винарије, као и пословична војвођанска 
гостољубивост наглашена пребогатом 
гастрономском понудом. 

Међу туристичком понудом Војводине 
значајно место заузима Вршац са својим 
природним лепотама, највишим врхом 
Војводине, културно - историјским 
споменицима, виногорјем, бројним 
винаријама и врхунским винима у којима 
је вишевековна традиција овог на далеко 
чувеног  винског краја.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНИ

„ДАНИ ВОЈВОДИНЕ“ НА ЗЛАТИБОРУ
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АРСЕНИЈЕ (МИЛОМИР) ГЛАВЧИЋ НА ТРОНУ ЈЕДНЕ ОД 
НАЈСТАРИЈИХ  ЕПАРХИЈА

ВРШЧАНИН 
УСТОЛИЧЕН ЗА 

НИШКОГ ВЛАДИКУ
Нишка Епархија, једна од најстаријих у Србији, 

добила је новог епископа. За нишког владику 
устоличен је Вршчанин Арсеније (Миломир) 
Главчић на светој архијерејској литургији  у 
Саборном храму Силаска Светог Духа на Апостоле 
у Нишу, 13. августа. 

Владика Арсеније је 46. нишки епископ. 
Изабран је на редовном заседању Светског 
архијерејског сабора Српске православне цркве, 
одржаном од 14. до 24. маја у Пећкој патријаршији 
у Београду. Владика Арсеније водиће једну од 
најстаријих епархија која уз Ниш, покрива и 
делове Пирота, Топлице, Лесковца и Крушевца. 

Литургији устоличења владике нишког 
присуствовали с митрополити и епископи СПЦ, 
генерални секретар у кабинету председника 
Србије Никола Селаковић, надбискуп 
Римокатоличке цркве Станислав Хочевар, 
представници нишке власти, војске и многобројни 
верници.

Уводећи у трон нишког владику, патријарх 
српски Иринеј нагласио је да је пун вере и љубави 
према Богу и Цркви својој и народу коме ће бити 
пастир и духовни вођа. 

Новоустоличени владика нишки Арсеније 
рекао је да му је изузетна част да буде наследник 
нишког трона и да служи Богу, верницима и народу 
следећи, као пример, претходнике, досадашње 
епископе  Епархије нишке.

Епископ Арсеније (Миломир Главчић) је 
Вршчанин. Рођен је 10. марта 1978. у Вршцу, од оца 
Богдана и мајке Ружице, рођене Ненадовић. Деда 
по мајци, Никола, потомак је Јакова Ненадовића, 
легендарног војводе Првог српског устанка. Након 
завршене основне школе у Вршцу, 1993, одлази у 
Богословију Светог Саве у Београду, уз благослов 
владике Хризостома, тада епископа банатског. 
Током студија на Богословском факултету у 
Београду одлази на московски Пушкинов институт 
на усавршавање руског језика. 

Епископ банатски Хризостом именује га 
за секретара Епархијског управног одбора и 
благајника Епархије банатске, 2002. где остаје 
до септембра 2004.године. Заједно са владиком 
Хризостомом одлази у жичку Епархију, као 
секретар епископа.  У манастиру Жичи започиње 
припреме за монашки живот . У међувремену 
је дипломирао на београдско Богословском 
факултету, септембра 2005. Годину дана касније 
уписује  магистарске студије на Катедри за 
литургику код професора Панајотиса Скалциса 
на Богословском факултету Аристотеловог 
универзитета у Солуну. Магистрирао је са 
највишом оценом  дисертацијом на тему: „Типик 
Светог Никодима, архиепископа српског“ , 
новембра 2012. 

У манастиру Студеници, 1. августа 2007, прима 
монашки постриг и добија име Арсеније. Одмах 
затим бива рукоположен у чин јерођакона од 
владике жичког Хризостома, а потом у чин 
јеромонаха и наредне године у чин архимандрита.

Заједно са владиком жичким Хризостомом, 
прелази из манастира Жиче у Краљево, у нови  
епископски двор, као придворни монах, 2011. Ту 
остаје и после упокојења владике Хризостома.  
Докторске студије на Богословском факултету 
Аристотеловог универзитета у Солуну уписије 
2014. уз благослов Светог архијерејског синода 
Српске православне цркве.

 Ј.Е.

Зоран Лакићевић, државни секретар 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије, обишао је фабрику за прераду 
пијаће воде у Павлишу чија се изградња 
приводи крају. Домаћин Небојша Перић, 
директор Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“, са сарадницима, 
упознао је детаљније госта са овим 
постројењем, тренутно једном од 
највећих инвестиција у овом крају. 

-Ово је веома важан објекат за Град 
Вршац који ће обезбедити сигурно 
водоснабдевање и висок квалитет 
пијаће воде за грађане, рекао је 
Зоран Лакићевић, државни секретар 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  Рок за 
завршетак постројења је крај септембра 
ове године и очекујемо да већ у 
октобру крене вода из ове фабрике. 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и 
потпредседница Владе Зорана 
Михајловић, у име Републике Србије, 
заједно са градом Вршцем, учествују у 
финансирању овог пројекта у износу 
од 6.000.000 евра. Изузетно је значајна 
подршка локалне самоуправе и 
Комуналног предузећа „Други октобар“ 
зато што су средства обезбеђена из 
сарадње са KFW немачком банком и који 
се делом враћају од стране Републике 
Србије, а делом од „Другог октобра“. Све 
обавезе до сада испуњене су на време, а 
ово је један модел који ми примењујемо 
за решавање комуналних проблема у 
Србији. 

Према речима Лакићевића, план 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре је да до 
2020. године у 26 градова у Србији, 
односно око 2 милиона становника 

имају редовно и хигијенски исправно 
водоснабдевање. 

-Обезбеђена су средства у износу 
од 218 милиона евра из ове сарадње 
са KFW немачком банком, нагласио 
је Лакићевић. До сада је у 16 градова 
у Србији обезбеђен или је у току 
завршетак пројеката који се реализују 
у оквиру ове сарадње, а до 2020. то ће 
бити урађено и у преосталих 11 градова. 

Директор Перић је подсетио на значај 
изградње постројења за прераду пијаће 
воде и додао:

-Ово је тренутно најважнија, 
највреднија и најзначајнија инвестиција 
не само са финансијског аспекта, него 
и због значаја фабрике воде за све 
становнике Вршца. Изградњом овог 
постројења решиће се дугогодишњи 
проблем који у Вршцу постоји када је у 
питању квалитет пијаће воде. Овде ће 
се вршити одстрањивање повишених 
вредности мангана и амонијака и они ће 
бити у потпуности у складу са законском 
регулативом. Проценат завршетка 

грађевинских радова тренутно је 85 
одсто и очекујемо да фабрика буде 
завршена до наведеног рока, краја 
септембра. Наш план је да, по завршетку 
ове фабрике, на ово постројење буду 
прикључени не само град Вршац већ 
и сва сеоска насеља, у зависности од 
техничких могућности. Наш крајњи циљ 
је да обезбедимо квалитетну пијаћу воду 
за сва насељена места на територији 
Града Вршца, уз постављање неких мини 
постројења.

Капацитет фабрике за прераду пијаће 
воде је око 200 литара у секунди, са 
резервним капацитетом од још 100 
литара у секунди. Биће то довољно да 
се задовоље тренутне потребе, али и за 
будућност.  

Према речима Лакићевића, осим 
у Вршцу, фабрике воде раде се у још 
4 града у Србији: реконструкције 
у Алексинцу, Пироту и Сомбору, а 
завршена је фабрика воде у Смедереву. 

Ј.Е. 

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗОРАН ЛАКИЋЕВИЋ ОБИШАО  ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ПАВЛИШУ

КРАЈ СЕПТЕМБРА- РОК ЗА ЗАВРШЕТАК 
ФАБРИКЕ 

Тридесетак малишана из 
социјално угрожених породица 
отишло је на црногорско приморје 
на бесплатно летовање. Одмор 
за децу организовао је Црвени 
крст Вршац, уз подршку локалне 
самоуправе. 

-Деца ће боравити десет дана 
у одмаралишту Црвеног крста 
Баошић у Црној Гори, објашњава 
Бошко Митрашиновић, секретар 
Црвеног крста Вршац. То су 
малишани из породица корисника 
народне кухиње, деца самохраних 
родитеља или из вишечланих 
породица. Ово је прилика да 
први пут у животу ова деца виде 
море и да проведу десетодневни 
одмор што ће за њих бити 
незабораван доживљај, али и 
допринети њиховом здрављу и 
социјализацији.

Малишане су на пут испратиле 
градоначелница Драгана 
Митровић и чаница Градског 
већа Татјана Николић које су им 
пожелеле срећан пут, леп провод и 
уручиле им пригодне дарове. 

Градоначелница Митровић 
подсетила је да је Град Вршац  
подржао ову акцију овашњег 
Црвеног крста и указала на њен 
значај када је реч о малишанима 

из породица лошег материјалног 
стања.  Митровићева је најавила 
да ће градска власт увек бити 
спремна да помогне оваква вид 
активности вршачке хуманитарне 
организације.

Татјана Николић је похвалила 
ову активност Црвеног крста 
Вршац јер је она врло значајна 
за малишане истичући као важан 
аспект интеграцију деце у друштво, 
њихову социјализацију. Она је 
додала да ће ресор социјалне 
заштите, којим руководи, наставити 
са реализацијом програма 

интеграције деце из социјално 
угрожених породица.

О вршачким малишанима 
бринуће, током њиховог боравка 
на мору, учитељ Цветко Баковић, а 
деца су на поласку на пут обећала 
да ће бити добра и слушати 
учитеља. Дечјој радости није било 
краја, једва су чекали да аутобус 
крене. Овај хумани гест испуниће 
дуго сањане снове ових малишана 
којима ће ово бити први сусрет са 
морем.

Ј.Е.

ТРИДЕСЕТАК ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА ОТИШЛО НА МОРЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА И УЗ ПОДРШКУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ НА 
ЦРНОГОРСКОМ ПРИМОРЈУ

Државни секретар у посети фабрици воде у Павлишу
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При градском удружењу 
„Пензионера“ КУД „Пензионер“ 
из Вршца показао је изузетну 
активност у протеклом периоду. 
На позив госпође Милице 
Џаковић хор и фолклор су 11. 
маја 2017. године гостовли у 
Геронтолошком центру „Марија 
Бурсаћ“ у Београду сјајно су 
примљени  од стране корисника 
дома. Пригодним речима 
обратила се председник КУД-а 
проф. Љиљана Панић Томашевић 
која је говорила о богатој 
културној и историјској улози 
града Вршца и КУД-а “Пензионер”. 
Програм хора и фолклора био је 
екситација одушевљења. 

 25. маја Вршчани су отворили 
Сајам 3. доба и као гости свих 
КУД-ова Београда дочекани 

су овацијом и због богатства 
програма затворили су сајам који 
је био изванредно организован. 

Поред медицинског третмана, 
бесплатно мерење густине 
костију, глукозе, притиска у 
крви, очног вида, дегустација 
разних кондиторских производа, 
ваучера за бању, бесплатних 
витаминских суплемената, 
едукација из саобраћаја, од 
ручних радова корисника домова 
из Београда до избора најлепше 
баке, најбољег плесног пара. Све 
је врвело од дивног другарства а 
круна је свакако било извођење 
хорског певања и игара наших 
другова и другарица трећег доба. 
Склопљена су дивна пријатељства 
уз обећање да ће се опет видети. 
Мирјана Вукашиновић, воћа 

програма са много љубави 
и топлине бринула је о свим 
учесницима програма.

28. јуна, на Видовдан, одржана 
је свечана Академија у сали 
удружења “Пензионер”. Колач 
је резао отац Бранко Глушац а 
пригодним говором обратио 
се Петар Вулетин, председник 
Удружења пензионера. Хор и 
фолклорни програм били су 
фантастични уједно је остварена 
и сарадња са ученицима Основне 
школе “Олга Петров Радишић” 
по пројекту „Млади и стари у 
заједничкој сарадњи“. Диригент је 
била професор Биљана Петровић, 

кореограф Владета Тошовић. 
Велике Видовданске плакете 

за изузетан допринос развоју 
КУД-а, ентузијазам и посвећеност 
хорском певању добили су: 
Госпођа Евица Киш, медицинска 
сестра у пензији, госпођа Јулка 
Загорац (92 године) библиотекар 
у пензији и господин Владета 
Тошовић, службеник у пензији. 
Плакете је уручила проф.сп.сц. 
Љиљана Панић Томашевић 
председница КУД ентузијаста 
која волонтерски води овај КУД 
ка успеху и препознавању дивне 
Србије и Вршца.

ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ “ПЕНЗИОНЕР” АКТИВНО НА ПОЉУ КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА

КОНТИУНИТЕТ УСПЕХА КУД „ПЕНЗИОНЕР“

Удружење свих инвалида 
и пензионера „Вршац“ 
организовало је изложбу 
ручних радова, уметничких 
слика, кулинарских 
специјалитета по старим 
рецептима, који су дела 
чланова поменутог удружења. 
Изложба је приређена у 
просторијама Месне заједнице 
„Паја Јовановић“ прошлог 
викенда, у суботу 12. августа. 

-Желели смо да, у најбољем 
светлу, прикажемо активности 
наших чланова, каже Винко 
Турковић, председник 
Удружења свих инвалида и 
пензионера „Вршац“. Ово је 
прилика да упознамо јавност 
са нашим радом чији је 
основни циљ унапређење и 
побољшање живота наших 
чланова. Тако смо средства, 
која смо добили преко пројекта 

од Града Вршца, уложили у 
активности наших чланова. 
Розалија Павков добила је 
слушни апарат, Стеван Стајић 
добио је помагало које му 
олакшава  кретање. Петар 
Хатвањи добио је акумулатор 
за инвалидска колица. 

Удружење свих инвалида и 
пензионера „Вршац“ најмлађе 
је вршачко удружење ове 
врсте. Регистровано је 10. 

априла прошле године.
-Задовољни смо јер нам се 

свакодневно укључују нови 
чланови тако да их је сада 311 
на евиденцији нашег удружења, 
истиче Турковић. Као 
удружење смо врло активни. 
Радимо за наше чланове 
ваучере које држава даје за 
годишње одморе и летовања 
у Србији. Имамо уговоре са 
Соко Бањом, Врњачком Бањом 
и Златибором. Интересовање 
је велико, имамо више од 200 
урађених ваучера. Имамо 
понуду и од једне туристичке 
агенције за одлазак у Грчку на 
море. За сада је пријављено 
45 чланова за летовање на 
грчком мору. Са овим смо 
кренули још пре два месеца, 
а плаћање је на рате до 10. 
септембра. Полазак је десет 
дана касније, а износ је 9.700 
динара, заједно са осигурањем 
од 1.000 динара. У то је укључен 
трансфер од вршачког хотела 
до Лептокарије, десет ноћења 
и повратак. Места још увек 
има тако да могу да се јаве сви 
заинтересовани.

Просторије Удружења 
свих инвалида и пензионера 
„Вршац“ су на адреси Стеријина 
69. Отворене су радним данима 
од 9 до 12 часова, а број 
телефона је  403 604. 

Турковић наглашава 
да удружење набавља 

прехрамбене намирнице, 
средства за хигијену и многе 
друге потребштине и то по 
повољним ценама, уз одложено 
плаћање на рате. Удружење 
има уговор са зубарском 
ординацијом „Дента Најс“  тако 
да чланови могу да плаћају у 
ратама, на 12 месеци, све услуге 
које им ова ординација пружа. 

Ј.Е. 

ИЗЛОЖБА РУЧНИХ РАДОВА УДРУЖЕЊА СВИХ ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА „ВРШАЦ“

ЗЛАТНЕ РУКЕ ВРШАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРКИ

Љиљана Панић Томашевић уручује плакету Јулки Загорац КУД “Пензионер” Вршац 

 Евица Киш

Винко Турковић, председник Удружења 
свих инвалида и пензионера „Вршац“

Изложба ручних радова чланица удружења
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Оливија Русовац је 
професионалну каријеру градила 
у новинарству.  Била је врло 
успешна. Била је новинарка у 
Радио Београду, а 26 година 
писала је за лист „Република“, 
први независни лист у Србији. 
Увек је била борац за правду, 
истину, критичко мишљење, 
грађанску слободу, радничка и 
људска права. Никада то није 
било лако, као ни у Оливијином 
времену. Оштро новинарско перо 
није добродошло ни код једне 
власти. Али, Оливија је држала 
свој правац и није напуштала 
своје опредељење, идеје, идеале, 
снове...

Какве успомене носите из 
детињства?

-Прве 4 године била сам у Јасенову. 
Било је то веома лепо, богато село. 
Наша се башта спуштала све до неких 
бара из којих су расле врбе. Било ми 
је дивно да се љуљам на врбиним 
гранама. Ту је и Караш, тако зелена, 
бистра река, где сам научила да 
пливам. Онда смо дошли у Вршац. 
Моје је детињство било много везано 
за природу коју волим и данас. Врло 
сам осетљива на све злоупотребе и 
бахат однос према природи. То се, 
наравно, односи и на животиње. 

Кажете да је Стерија био значајан 
у Вашем животу. Како?

-Још док сам била мала до мене 
су дошле информације да је Стерија 
главни лик овде. Кад сам завршила 
прва 4 разреда, нисам желела да се 
упишем у Школу „Вук Караџић“, која 
ми је најближа, већ по сваку цену у 
ОШ „Јован Стерија Поповић“ где нисам 
припадала по територијалној подели. 
Била је где је сада „Никола Тесла“. Тако 
сам отишла сама код секретара, стала 
онако мала, и рекла да желим да идем 
у Стеријину школу јер је најбоља. 
Примљена сам, затим сам завршила 
гимназију, и не кајем се, биле су то 
одличне школе. Стерија је одиграо 
значајну улогу за моје опредељење, 
за мој духовни живот. И касније када 
сам отишла на факултет, увиђала 
сам све више његов значај, али све 
је то било некако мозаички, никако 
у потпуности.  Када сам говорила 
да сам из Вршца, сви су гајили једно 
поштовање према Стерији, према 
Војводини уопште.  Србијанцима је то 
било вредно поштовања. 

Да ли сте посао добили одмах по 
завршетку студија?

-Завршила сам оријенталистику - 
арапски и француски на Филолошком 
факултету у Београду.  Била сам 
студент генерације. Интересовање за 
арапски кренуло је преко француске 
литературе коју сам доста читала, 
нарочито Анреа Жида. Фасцинирала 
ме је арапска култура, тај њихов свет 
и већ у гимназији сам се определила 
за оријенталистику.  Међутим, није 
било посла у струци. Био је то некако 
мушки посао. Нисам ја могла да одем 
у арапски свет на неко градилиште. 
Сећам се да је био конкурс у 
Министарству иностраних послова. 
Тражили су знање арапског језика. 
Звала сам да питам за услове, а глас с 
друге стране жице питао ме је чији сам 
ја кадар, ко стоји иза мене. Рекла сам 
да иза мене не стоји нико. Одговорио 
ми је да онда не могу да се запослим у 
Министарству.  Тако је то било.

Ваш позив постало је 
новинарство. Како и када?

-Била сам у фабричком листу „Змај“. 
Долазиле су колеге, узимале новине 
и моји текстови су осванули на Радио 
Београду. Једног дана дошао је позив 
из Радио Београда, без протекције, од 
уредника информативног програма 
да дођем и тако сам тамо почела 
да радим. Милутин Миленковић је 
тада био директор, много је држао 
до репутације радија. Ривалство је 
било са телевизијом, а појавио се 
тада и Студио Б. Требало је држати 
ниво. Била сам међу истакнутијим 
новинарима у Радио Београду. После 
једног разговора где сам изнела 
неке примедбе како се извештава 
из Скупштине 
Југославије, послали 
су ме тамо и веома 
дуго сам била 
извештач из савезне 
Скупштине.  Била сам 
и у најдраматичнијим 
временима, када се распадала 
Југославија. То је изгледало тако 
да су српски делегати (посланици) 
били врло ратоборни, залагали су се 
вербално да се Југославија сачува, а 
уствари су толико нападали делегате 
из других Република, називали их 
погрдним именима. Жеља неких 
делегата за оцепљењем и тадашњи 
политичари нису давали  никакву 
могућност да се Југославија сачува. 
Била је то националистичка хистерија 
и што је болно, само је утуљена, није 
престала. У вишенационалној средини 
мораш да будеш много тактичнији.  
У питању је слобода. Ја сам расла у 
мултинационалној средини. Отац ми 
је био Румун. Говорила сам румунски 
некада исто као и српски. Немам ја 
никакво посебно румунско осећање, 
као што немам ни српско. Ја сам, 
пре свега, грађанин који покушава 
да нормално расуђује о свету око 
себе, тако да ме то хипостазирање 
једне, а запостављање других нација, 
понижава као грађанина. Мене такве 
ствари вређају и понижавају. 

До када сте били у Радио 
Београду?

-До једног дана кад су дошли 
Шешељ и Брана Црнчевић и рекли да 
ова не може више да буде ту. Сутрадан 
ми је главни уредник саопштио 
да ми одузимају сектор и остала 

сам, практично, без посла. Онда је 
почела синдикална борба. Основан 
је Синдикат Независност и једно 2 
године смо се борили. Морала сам да 
долазим, као и други са „црне  листе“, 
на посао у 9 и да одлазим у 3, а да, у 
међувремену, ништа не радим. После 
тога су нас отпустили, 1992. 

Док је трајало то моје пропадање у 
Радио Београду, основала сам, заједно 
са Небојшом Поповим, Војином 
Димитријевићем, мојим покојним 
мужем Драгошем Ивановићем, и 
још много интелектуалаца, часопис 
„Република“ за који сам писала.

Какав је то био часопис?
-Био је то часопис 

који је у заглављу 
имао „Лист без 
страха и мржње. 
Лист за грађанско 
самоослобађање.“  
То је управо оно 

што ме је привукло и у чему сам, свим 
срцем, пливала. Много смо се борили 
против рата, ратне хистерије, чланци 
су писани критички, борили смо се 
много и за радничка права. Скоро 14 
година борили смо се за права радника 
„Југоремедије“ у Зрењанину. Радници 
су сами основали део фабрике, својим 
новцем, продали су имања, уложили 
уштеђевину, створили „Панфарму“. 
Разни режими су их онемогућавали 
да раде, доводили неке сумњиве 
приватне власнике који су све живо 
упропастили и на крају је отпуштено 
свих 400 радника. Нисмо успели да 
се изборимо за та радничка права, а 
радник Здравко Деурић, носилац тог 
отпора, потпуно је дискредитован, 
уништена му је породица. 

„Република“ се угасила децембра 
2016, после 26 година постојања. Био је 
то први независни лист у Србији. После 
су настали „Време“, „Наша борба“... Није 
„Република“ била сасвим усамљена 
у томе. Било је у провинцији доста 
храбрих новинара, људи који су се 
супротстављали. Ми смо извештавали 
о тим отпорима у провинцији. После 
је дошао и закон о приватизацији 
медија, који их је уништио. Медији 
су прошли, отприлике, као  многе 
приватизоване фабрике. Дакле, 
систематски се радило на урушавању 
критичког мишљења, које је примарни 

услов за слободу грађана. Кад немаш 
критичко мишљење, постајеш роб 
режима, локалне управе, људима су 
везане руке, угрожена егзистенција.  
Када је дошао Ђинђић, било је то 
нешто ново у Србији и они који су 
у њега пуцали, знали су шта раде. 
Знали су да гађају мету после које 
се Србија неће опоравити. Јер, као 
и у приватном животу човек има 
неколико ствари које је урадио, или 
није, и које га коштају. Исто тако је и у 
животу државе. 

Какво место заузима Стерија у 
Вашем животу?

-Када се, поготово у Београду, 
појавило либерално расположење 
и отвореност институција, Музеј 
позоришне уметности је организовао 
дебату о Стерији. И данас чувам 
часопис у коме су се појавили значајни 

текстови међу којима и текст Небојше 
Попова, необично образованог 
човека, мог главног уредника 26 
година, који је Стерију врло темељно 
анализирао, нарочито „Родољупце“. 
Била је то опет једна ударна игла за мој 
однос према Стерији. После тога сам 
долазила овде на „Вршачку позоришну 
јесен“ и видела да је Стерија некако био 
у позадини. Сметало ми је то. Стерија 
се загубио овде у Вршцу, а и Вршчани 
су загубили сећање на Стерију. Ово би 
требало да буде Стеријин град много 

ИНТЕРВЈУ

ОЛИВИЈА РУСОВАЦ, НЕКАДАШЊА НОВИНАРКА РАДИО БЕОГРАДА, 26 ГОДИНА У ЛИС Т У „РЕПУБЛИКА“:

ВРШАЦ ТРЕБА ДА ЖИВИ У ЗНАКУ СТЕРИЈЕ!

Оно што је Молијер за 
Француску, то је Стерија за 
Србију, посебно за Вршац, за 
Војводину.
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више. Вршац треба да живи у знаку 
Стерије. Велики је губитак за овај град 
што не живи више у том духу. Јер, оно 
што је Молијер за Француску, то је 
Стерија за Србију, посебно за Вршац, 
за Војводину. 

Свој културни идентитет Вршац 
би могао, осим Стерије, да гради 
на личностима какви су били Васко 
Попа и Петру Крду. Васко Попа нема 
неко видљиво обележје у Вршцу, 
а требало би. Крду је био велики 
промотер Вршца у највишим светским 
књижевним круговима. Треба да се зна 
да у Вршцу имамо тројицу књижевних 
великана: Стерију, Попу и Крдуа.

Мислите ли да је Стерија 
заборављен?

-Да. Стерија није само комедиограф 
који пише комендије, како ми кажемо, 
већ филозоф критичког мишљења, 
а такви су људи опасни за учаурене 
локалне средине, режиме. Летос сам 
разговарала са Маријом Каначки, јер 
код њих у Тачки сусретања има доста 
занимљивих ствари, о потреби да се 
Стерија на неки начин ревитализује 
кроз другачије, незваничне 
манифестације. Не знам колико ће 
се она посветити томе, колико је то 
изводљиво за тако малу организацију. 
Могао би да се одабере један дан, 
не мора да буде посебно везан за 
Стеријин живот, и да се тада окупе 
ђаци из школа,  прођу кроз центар, 
оду до гроба Јована Стерије Поповића 
и положе цвеће. Тако раде Енглези 
са Шекспиром, колоне ђака, једнако 
обучених, носили су сунцокрет у 
рукама. Обележили су тако 400 година 
Шекспира. Могли би да се организују 
округли столови, да се школски час 
посвети Стерији да млади сазнају шта 
је све он био и колико је значајан за 
српску културу. 

Не би то код мене било тако 
значајно са Стеријом да нисам у 
гимназији стекла једно солидно 
образовање. Гимназија је за мене 
нешто непролазно вредно и трајно. 
Имала сам дивне професоре, строге 

али правичне. Мој омиљени професор 
био је Ервин Мареш, разредни 
старешина и предавао ми је немачки. 
Ервин и његова супруга Мира Мареш, 
која ми је предавала ликовно, оставили 
су на мене трајан печат. Њихова 
образованост, интелектуалност остаће 
ми заувек у сећању. Професор Мареш 
је развио склоност према литератури 
код многих 
генерација ђака, а то 
је и мене определило 
да будем осетљива за 
литературу. Читање 
је мој животни избор, 
а ту спада и Стерија. 

Кажете да живот 
чине кругови. Какви?

-Други круг, везан за Марешеве, 
настао је док је др Драгица Станојловић 
била вођа опозиције. Нас две, заједно 
са својим мужевима, састајале смо се 
код Марешевих, дружили се кад год смо 
Драгош и ја били у Вршцу.  Мој супруг 
Драгош је био велики интелектуалац, 
новинар у „Политици“ . Избацили су 
га из Савеза комуниста и написали да 
је издајник, а мене из Радио Београда 
као државног непријатеља. Тај круг 
дружења код Мареша проширио се 
пријатељством са Драгим Бугарчићем. 
Мареш је долазио у Београд, састајали 
смо се „Код руског цара“, Драгош и ја 
смо га пратили до аутобуса за Вршац. 
Данас су, нажалост, бројни чланови тог 
пријатељског клуба помрли. Драгица 
и ја се и даље радо дружимо. 

Човека обележавају пријатељства. 
У Београду сам имала исто један 
интересантан круг пријатеља. Били су 
ту Латинка Перовић, Мирко Тепавац, 
његова супруга Рената Улмански, 
Александар Ненадовић, новинар, 
његова супруга... Био је то круг људи од 
којих човек може много да научи, пре 
свега како да мисли. Чињенице јесу 
важне, али важно је да видети у каквом 
су оне односу и шта стоји иза њих, 
размишљати о узроку, о последици. 
Крај таквих сам се ја људи годинама 
увежбавала. Не могу да кажем за себе 
ништа велико, само знам да сам добро 
радила свој посао и у Радио Београду 
и у „Републици“. 

Да ли постоји још нешто што 
потврђује цикличност живота?

-Да. Заиста почињем да верујем у 
цикличност сопственог живота након 
припреме за овај разговор о својим 
сећањима на Вршац. У Вршац нисам 
долазила 30 година, ако се изузму 
кратке посете родитељима. Мислила 
сам да сам са Вршцем прекинула. 
Али, нисам. Има нешто у том односу 
мене и Вршца, и нешто животно, 
и нешто загробно, помешано тако 
да се прожима. И ево последњег 
или претпоследњег круга који то 
објашњава. Када сам била девојчица, 
гимназијалка, имала сам комшију 
зубара Јашу Урекеа. Сећам се да је 
волео мотоцикле и једну лепотицу, 
Аурелију, која је глумила у румунским 
аматерским позориштима и била 
изазовно привлачна. Струк попут зоље, 
прћаст носић - нека далека банатска 
верзија Брижит Бардо. Посматрала сам 
их са кибиц-фенстера и питала се да ли 
ћу ја икада имати момка са мотором и 
да ли ћу тако кокетно да се пењем као 
Аурелија. Двадесет година касније 

случајно сам открила 
да је Јаша Уреке опет 
мој комшија, али у 
Београду, у солитеру 
наспрам мог. Сваког 
јутра бисмо махали 
једно другом, давали 
знак да пређемо 
на телефон и 

разговарамо. Јаше одавно нема. Ја 
сам отишла у други крај Београда. 
Тек пре неколико година успомена 
на Јашу и стари комшилук у Вршцу, 
довела ме је у контакт са Јашином 
ћерком Гертрудом. Испоставило 
се да је њена мајка она иста згодна 
Аурелија, коју сам посматрала из 
прикрајка.  Аурелија је и даље лепа, 
упркос годинама.  Гертрудин муж Јон, 
професор на Учитељском факултету, 
(зовемо га Џон), нема само пребогату 
библиографију објављених уџбеника 
из методологије музичког образовања, 
него изузетно нежно срце према 
животињама, што посебно ценим. 
Примљена сам у ту породицу срдачно 
и отворено. Заједно смо прошли 
кризе и лепе тренутке.  Исковали 
смо дубоко пријатељство. И све то 
захваљујући Јаши који дуго пре тога 
није био са нама. Гертруда и Џон су 
врло друштвени. Тако да сам на таквим 
дружењима, уз укусне и богате вечере, 
упознала и оца Михаја, свештеника 
грчко-католичке цркве. Уствари, прво 
сам га видела код др Фелићије, када 
је умро њен муж, др Овидије. Појавио 
се млади свештеник у беспрекорној 
мантији, дечачки отвореног лица. Ја 
сам заклети атеиста, али се у мени 
тог тренутка родила мисао како не 
би било лоше да уз мене буде отац 
Михај оног тренутка... Дружењем са 
оцем Михајом, динамичним и ведрим 
ликом кога сам, из миља, прозвала 
пер Мишел (pere Michele) и његовом 

супругом Лауром, чини ми се, отвара 
нов циклични период у мом животу.  
Недавно сам пер Мишелу рекла како 
једва чекам да умрем да ми он одржи 
опело. Сви смо се слатко насмејали. 
Закључила сам да моји пријатељи 
воле мало црног хумора, али и да 
верују да ће до тог опела проћи још 
доста времена. 

Да ли сте често у Вршцу?
-Последњих годину дана живим 

15 дана у Београду, 15 у Вршцу. Не 
могу без Београда. Мислим да сам 
ја била најсрећније биће кад сам 
после гимназије отишла у Београд. 
Образовање које сам стекла у 
вршачкој Гимназији, учинило ме је 
потпуно равноправним  грађанином 
Београда. Ни у једном моменту 
нисам имала осећај да сам дошла из 
провинције, нити су Београђани о 
мени тако размишљали. Сад другујем 
са антрополошкињом Загорком 

Голубовић, пошто је Небојша умро, 
она му је била велика пријатељица.  
Загорка и ја смо са француског заједно 
превеле књигу Eдгара Морена, 
светског социолога.

Шта је у животу најважније?
-Важно је да будеш присутан у 

животу, а не успаван. Врло је важно 
да имаш критичко мишљење, да си 
ослобођен, да делујеш као слободан 
грађанин. Немој да шапућеш, 
устани па кажи.  Важно је да су људи 
организовани, а не растурени као 
овце по пашњаку. Чак и када је стање 
безнадежно, људи треба да се удруже 
да покушају да од својих живота нешто 
направе.  Леп пример су малинари 
који су схватили да треба да се 
удруже, направе своје хладњаче, да не 
зависе од хладњачара монополиста. 
Важно је да човек покуша да овлада 
својом судбином, не да се препусти 
и очајава. Људи данас много причају 
о достојанству, а допуштају да их се 
гази и то чак  на један највулгарнији, 
практично блесав начин. 

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

Врло је важно да имаш 
критичко мишљење, да си 
ослобођен, да делујеш као 
слободан грађанин. Немој 
да шапућеш, устани па кажи.  
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

На подручју данашње катастарске 
општине Велика Греда налазиле су се 
две пустаре: Велика Греда и Зелдеш. Обе 
пустаре су крајем 18. века уступљене 
загребачком Каптолу у замену за 
одузета  добра око реке Купе, приликом 
арондације Карловачке и Банијске 
војне границе. Каптол је ту населио 
своје кметове из Хрватске, а земљу им 
је доделио између Неузине, општина 
Сечањ, данашње Велике Греде, општине 
Пландиште и Банлока у Румунији. Цар 
Фрања Први. 29. јуна 1800. године ово 
пољско добро уступио је загребачком 
надбискупу за загребачке феудалце. 
Такозваним „Чанатским поглављем“ 
извршено је увођење у посед. На том 
пољском добру насељена је Мађарима 
колонија Зелдеш. На колонији било 
је 1837- 35 становника, 1838 – 123, 
1814-319, од којих је већина била 
католичке вере. Припадали су 
мариоланској парохији. Ова колонија 
је 1848. разрушена од стране Срба из 
алибунарског табора, па ј 1850. године, 
пошто је само 43 становника остало, 
расељена.

Велепоседник Ђурђе Пачетић, један 
од досељеника из Хрватске, населио је 

1850. године на подручју пустаре Велика 
Греда, Немце из Бачке као радну снагу за 
свој посед и тако основао ново насеље 
које је по њему названо Ђерђхаза. 
Насеље је име променило 1919. године 
у Ђурђево село, затим у Ђурђевац, а 
онда 1924. постаје Велика Греда.

Ови први становници, Немци 
из Бачке, од спахије су добили по 
800 квадратних  хвати кућишта, 400 
квадратних хвати баште и по 2 ланца 
излаза – пашњака.

Развој новог села текао је врло 
споро. Становници су били претежно 
сиромашни радници. За првих педесет 
година подигнуте су 122 куће, док је 
за других педесет година изграђено 
308, а осетније повећање броја кућа у 
селу запажено је 1935. године, када је 
општинска управа доделила 78 плацева 
за градњу кућа.

Још од првих дана Велика Греда  је 
административно припадала Хајдучици, 
а црквено  мариоланској парохији.

Атар Велике Греде имао је 1852. године 
63 земљопоседника и то: 29 породица 
Берковић, 11 породица Илијевић, 
7 породица Миксић, 7 породица 
Новаковић, 2 породице Ковачић, Ђурђе 

Петровић, Јосип Петровић, барон 
Теодор Радошевић Черновиц, грофица 
Терезија Регендорф, Термашић Георг 
и  Чернолатец. Ови земљопоседници 
нису становали у Ђерђхази, где су им 
били поседи, већ у Бечу, Хрватској 
Неузини, Конаку, Великом Бечкереку... У 
селу и по салашима  становали су само 
пољопривредници који су обрађивали 
земљу, занатлије  и управници поседа. 
Тада је у атару било 10 салаша и то: у 
потесу Велика Греда 5 салаша са 16 
породица, у потесу Мала Греда 4 салаша 
са 4 породице и у Окну 1 салаш са две 
породице. Пред крај 19. века дошло 
је до промена у власништву, када су 
се појавиле нови велепоседници као 
барон Пирет Бела, барон Ђула и Бела 
Чавоши, затим Бирг и Петар Конрад, 
Орци, Кираљ и други.

Година 1863. забележена је као 
„гладна“ година.

Школа се први пут помиње 1852. када 
је ово насеље бројало 322 становника.

Железничка станица је отворена 4. 
маја 1889. године.

Богомоља је подигнута двадесетих 
година прошлог века. Нешто касније 
изграђена је и католичка црква која се 

налази на месту данашње амбуланте. 
Срушена је после 2. светског рата. 
Католичко гробље налазило се на месту 
данашњег школског дворишта које је 
после Другог светског рата измештено.

Српска војска је ушла у Велику Греду 
1918. године, годину дана касније 
припојена је зичидорфском срезу, а 
1924. вршачком.  Године 1921. пописано 
је 905 становника, највише Немаца 624, 
па Мађара 234, Румуна33, Словена 12, 1 
Србин и других 1. Земља велепоседника 
одузета је 1919. године и подељена 
народу у закуп. 

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (18)
ВЕЛИКА ГРЕДА- ЂЕРЂАХАЗА – ЂУРЂЕВАЦ – ЂУРЂЕВО СЕЛО 

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

На 47. Седници Општинског 
већа општине Пландиште којом је 
председавао председник Општине, 
Јован Репац, већници су разматрали 
укупно 10 тачака дневног реда који је 
пре усвајања допуњен једом тачком. 

И у новој школској години, 
2017/2018. ученици средњих школа ће 
имати правао на регресиран превоз. 
Већници су усвојили Закључак о 
покретању поступка за остваривање 
права на финансирање дела трошкова 
превоза ученика средњих школа и 
дела трошкова смештаја у ученичком 
дому за школску 2017/2018. годину. У 
предстојећој школској години висина 
регресирања трошкова превоза за 
ученике који повремно, викендом 
путују, биће 30 одсто од цене коју 
наплаћује овлашћени превозник, за 
период септембар – децембар 2017. 
године. 

Висина регресирања трошкова 
превоза редовних ученика средњих 
школа са подручја општине 
Пландиште који свакодневно путују 
од места становања до места школе 
за септембар – децембар 2017. године 
биће изнад 4.900 динара од цене коју 
наплаћује овлашћени превозник, 
односно изнад 3.900 динара за 
ученике који путују на релацији 
Маргита – Вршац и Јерменовци – 
Алибунар. У ученичким домовима 
право на регресиран, односно 
бесплатан смештај имају искључиво 
ученици који су у ситему социјалне 
заштите, о чему одлучује Центар за 

социјални рад. 
На 47. седници Општинског 

већа већници су усвојили Предлог 
Закључка о усвајању Осме допуне 
Плана јавних набавки за 2017. годину 
а након тога и Закључак о усвајању 
осме измене Плана јавних набавки за 
2017.годину. У Плану јавних набвки 
за 2017. годину предлажу се нове 
јавне набавке: „Услуге мобилних 
телефона“, „Стручни надзор над 

радовима реконструкције објекта 
Дома здравља „1. октобар“ у 
Пландишту и „Стручни надзор над 
радовима рекострукције објекта 
Дома за душевно оболела лица „1. 
октобар“ у Старом Лецу. 

Након тога, већници су усвојили и 
Правилник о измени Правилника о 
поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале 
услед уједа напуштених животиња 

као и Предлог Решења о измени 
Решења о образовању Комисије за 
утврђивања основаности захтева 
и висине накнаде штете настале 
услед уједа напуштених животиња. 
Претпоследња и последња тачка 
били су захтеви и молбе грађана, 
удружења и других правних лица а 
након тога и текућа питања. 

ИЗВЕШТАЈ СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ И У 
ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 
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Istoricul dr. Mircea Măran este 
angajat la Școala de Înalte Studii 
de Specialitate pentru Educatori 
„Mihailo Palov” din Vârșeț, pe post 
de profesor pentru obiectele: 
Istoria civilizației, Contextul 
European al culturilor naționale 
și Interculturalismul în context 
europen.

Este licențiat al Facultății de 
Filoso� e din Novi Sad, unde a 
absolvit studiile postuniversitare 
și studiile de doctorat, ca apoi să-
și continue munca științi� că prin 
numeroase cercetări, participări la 
conferințe științi� ce și participări la 
numeroase proiecte.

Publică studii istorice în reviste de 
specialitate din Serbia şi din România, 
dar și din Occident,devenind 
totodată colaborator al unor 
instituţii ştiinţi� ce, culturale şi 
didactice, printre care „Matica 
srpska” din Novi Sad (membru 
colaborator), Institutul de Studii 
Balcanice al Academiei Sârbe din 
Belgrad, Institutul de Cercetări 
Pedagogice din Belgrad, Institutul 
pentru Editarea Manualelor din 
Belgrad, Institutul de Cultură al 
Românilor din Voivodina, Societatea 
de Limba Română din Voivodina, 
Arhivele Istorice din Panciova, 
Muzeul Municipal Vârşeţ, ONG ”In 
medias res” din Panciova şi altele. A 
publicat până în prezent peste 20 
de monogra� i. A tradus din limba 
română în limba sârbă (sau invers) 
mai multe monogra� i, manuale, 
studii.

 
În activitatea dumneavoastră științi� că, în 

cele mai dese cazuri, v-ați ocupat de cultura 
românilor din Voivodina. Ați elaborat lucrarea 
de masterat pe tema: „Dezvoltarea culturală 
a românilor din Banat 1918-1941” și ați 
susținut teza de doctorat „Situaţia culturală a 
românilor din Banat în perioada anilor 1945-
1952”. 

-Românii din Banat, până în anul 1918, au 
aparținut Monarhiei Habsburgice, adică Austro-
Ungariei. Dezvoltarea în masă a culturii lor începe 
în a doua jumătate a secolului al XlX-lea. În această 
perioadă se în� ințează reuniuni culturale, coruri, 
trupe de teatru, reuniuni de citire, în aproape 
toate așezările în care trăiesc românii.  Când 
vorbim despre cultura românilor din zonă, ne 
referim în genere la cultura din mediul rural, așa 
numita cultură rurală, deoarece românii în marea 
lor parte au trăit la sate. Cultura lor se bazează pe 
tradiție și în primul rând, pe cultivarea obiceiurilor 
și a tradiției. Baza ei o reprezintă folclorul. Cultura 
urbană este prezentă mai puțin, dar nici aceasta 
nu este neglijată complet. De exemplu, Vârșețul 
a avut o pătură de intelectuali foarte dezvoltată 
când este vorba de comunitatea română. Încă 
de la jumătatea secolului al XVIII-lea a devenit un 
centru românesc foarte improtant, nu numai pe 
aceste meleaguri, ci și mai larg. Ca sediu eparhial, 
a fost nevoie să aibe și inteligență românească.  
Cum în Episcopia ortodoxă sârbă au fost incluși 
și români, în rândurile acestora trebuiau să 
existe experți, traducători, profesori... Deci, 
putem vorbi despre o inteligență românească 
foarte dezvoltată care a trăit chiar la Vârșeț, la 
� nele secolului al XVIII-lea și în primele decenii 
ale secolului al XIX-lea. După despărțirea 
bisericească a sârbilor și românilor, scade 
numărul intelectualilor români, deoarece mulți 

dintre aceștia au părăsit Vârșețul și s-au mutat 
la Caransebeș. Această criză a fost depășită la 
începutul secolului XX prin apariția intelectualilor 
noi, crearea unei noi elite intelectuale și 
în� ințarea Parohiei Ortodoxe Române. Una 
dintre cele mai importante momente din istoria 
dezvoltării identității românești a fost despărțirea 
bisericească din 1865, când românii și-au creat 
o mitropolie independentă cu sediul la Sibiu. 
De aici începe o ascensiune rapidă a istoriei 
dezvoltării identității românești.

În ce măsură au in� uențat procesele 
istorice, sociale și politice ulterioare, cultura 
românilor din Banat?

- După Cel De-al Doilea Război Mondial, 
regimul comunist prin intervenția sa, a dirijat 
modelarea identității culturale românești precum 
și a tuturor „popoarelor și naționalităților” din 
fosta Iugoslavie. Partidul Comunist prin organele 
sale a creat o nouă elită intelectuală, care a avut 
la bază vechea elită a Iugoslaviei antebelice, 
care s-a acomodat la noile condiții. Noua 
intelectualitate devotată regimului comunist 
a in� uențat răspânirea ideoloegiei comuniste 
și printre români. Prin anii ‘90 când s-a ajuns la 
democratizare, chiar dacă nu a fost democratizare 
în adevăratul sens al cuvântului, au avut loc 
schimbări și în identitatea românească. În perioada 
Iugoslaviei Socialiste, identitatea românilor s-a 
creat și modelat după exemplu altor minorități și 
a fost reazultatul așa-numitei ideologii de „Frăție 
și uniate”. În perioada aceea, dacă în străinătate 
cineva i-ar �  întrebat pe români de origine de pe 
aceste meleaguri meleaguri de naționalitate, ar �  
răspuns că sunt iugoslavi, în timp ce azi răspund 
că sunt români din Serbia. În contextul identității 
iugoslavo-române, a apărut o oarecare identitate 
regională și anume, identitatea voivodineană, 
deoarece Voivodina a avut autonomie. Această 
identitate s-a suprapus cu identitatea bănățeană, 
care este foarte pronunțată pe aceste meleaguri. 
Această identitate multiplă de a �  în același 
timp iugoslav – român – sârb – voivodinean și 
bănățean, reprezintă ceva unic, fără egal, oriunde 
în lume. Este și caractersitica de bază a românilor 
noștri. Însă, identitatea nu este ceva ce trebuie 
luată „de-a gata”. Este ceva ce se schimbă în timp. 
Astăzi, românii de pe aceste meleaguri se numesc 
„români din Banatul sârbesc”, în timp de noțiunea 
de „voivodinean” se folosește mai rar.

În urmă cu câțiva ani, ați participat la 
realizarea cărții „Koliko se poznajemo” (Cât 
ne cunoaștem) apărută în cadrul proiectului 
„A� rmarea multiculturalității și a toleranței 
în Voivodina”. În ce măsură își cunosc istoria 
românii de pe aceste meleaguri? Cât de mult 
o cunosc alți voivodineni?

- Foarte puțin. Generațiile tinere de români, și 
nu numai, nu prea sunt interesate de cunoașterea 
istoriei, iar dacă există interes, în general se 
rezumă la tradiția orală, aceasta � ind servită și 
de unele medii. Însă, în tradiția orală, care este 
foarte importantă, există multe informații false și 
concepții greșite. Consider că aceasta este foarte 
periculos, deoarece astfel se pierde identitatea. 
Se păstrează doar aparent, dar se formează o 
imagine greșită despre predecesori. Conform 
unor reguli, acea imagine este de obicei idilică. 
Iar adevărul este cu totul diferit, vremurile trecute 
nu au fost idilice; a bântuit foametea, bolile, 
viața a fost dură... Astăzi se potențiază valoarea 
portului național, care este o parte componentă 
a identității și trebuie păstrată. Dar, nu trebuie să 
uităm că predecesorii noștri au purtat costumele 
populare, doar pentru că nu au avut bani pentru 
haine civile, industriale. 

Cursurile de tradiție orală, care uneori 
dobândesc dimensiuni de mitomanie, 
sunt caracteristice pentru tinerii din toate 
societățiile post-comuniste? Este oare, această 
tendință strâns legată cu naționalismul? 

- Parțial, așa este și în România. În partea 
românească a Banatului, există păreri care 

pledează pentru o întoarcere la trecut, cultivarea 
tradiției. Societatea a avansat, iar revenirea la 
trecut în această privință nu este de dorit. În 
ceea ce privește identitatea românească, există 
români care nu cunosc limba română, pentru că 
ei trăiesc într-un mediu în care nu există su� cienți 
români, sau părinții lor nu i-au învățat limba. Ei 
au uitat limba, dar simt nevoia de a-și consolida 
identitatea românească. Limba este unul dintre 
elementele de bază a identității naționale, dar nu 
cu orice preț.

Banatul este un toponim important în 
munca dumneavoastră. Sunteți președintele 
și unul dintre fondatorii Centrului de Studii 
Banatice. Cu ce se ocup această Asociație?

- Centrul de Studii Banatice este o asociație a 
cetățenilor, în� ințată în anul 2014. Fondatorii sunt 
un grup de experți din diferite domenii științi� ce: 
Aleksandra Đurić Milovanović, antropolog, 
Neven Daničić și eu, istorici. Împreună cu alți 
colaboratori, am ajuns la ideea de a în� ința 
această asociație care se ocupă cu cercetarea și 
promovarea culturii în Banat, din diferite aspecte, 
indiferent de apartenența etnică și confesională. 
Am realizat deja câteva proiecte. Primul nostru 

proiect a fost „Viața urbană a sârbilor și românilor 
din Banat”, în cadrul căruia am realizat o expoziție 
prezentată la noi și la Timișiara. Cel de-al doilea 
proiect a fost „Sunetele religioase ale Banatului”, 
adică „Sunetele re(li)giei”, care se referă la muzica  
diferitelor comunități confesionale din Banat. Am 
înregistrat și un CD cu muzică religioasă a diferitor 
comunități și o mică broșură pe această temă. 
Urmează partea doua a proiectului unde vor �  
prezentate comunitățile protestante din Banat, 
având în vedere faptul că anul acesta marcăm 
500 de ani de la începutul Reformei, inițiată de 
Martin Luther, în anul 1517.

Recent, ați publicat cartea „Călători români 
în Serbia”. Care sunt cele mai interesante 
descoperiri la care ați ajuns, lucrând la această 
carte?

- Editorii acestei cărți sunt Centrul de Studii 
Banatice și Arhivele Istorice din Panciova, iar 
munca la proiect a fost susținută de o instituție 
de prestigiu din România, și anume Institutul 
Cultural Român din București. Am înțeles 
demult că cetățenii Serbiei nu cunosc destul de 
bine cultura românească și reciproc, cetățenii 
României nu cunosc poporul sârb. De aceea 
mi-am dorit să apropii cele două culturii. Am 
tradus în limba sârbă patru autori români care 

au călătorit prin Serbia. În partea introductivă am 
expus biogra� ile acestor autori și am prezentat 
informații referitoare la împrejurările istorice în 
care au trăit și muncit. Cartea a fost acceptată 
foarte bine. A fost lansată la Belgrad, la Institutul 
pentru Dezvoltarea Culturală și este plani� cată și 
o lansare la Vârșeț. 

După scenariu dumneavoastră, se realizeză 
� lmul „Lotrii Banatului”. În ce fază a ajuns 
acest proiect? Despre ce este vorba în � lm?

- Filmul tratează fenomenul lotriei în Banat, 
jafurile comise de acestea, precum și revolta 
împotriva ordinii sociale nedrepte: a Monarhiei 
Habsburgice, Austro-Ungariei și Regatului 
Iugoslaviei. Noțiunile de jaf și haiducie nu sunt 
aceleși, dar au puncte comune. În povestea 
aceasta nu există „băieți buni” și „băieți răi”. Este 
vorba de o poveste romantică, cu sfârșit tragic. 
Filmul urmărește patru lotrii. Primul este Adam 
Neamțu, caracteristic pentru societatea rurală 
din Banatul de Munte.  El îi jefuia pe comercinații 
bogați din Monarhia Habsburgică și este amintit 
în localitățile noastre, precum: Sălcița, Mesici, 
Marcovăț, Srediștea Mică, Coștei, Gudurica... Cel 
de-al doilea este Lazar Dobrić, haiduc de origine 
din Srem, de la sfârșitul secolului XVIII. Este 
interesant prin faptul că a fost și pirat riveran. 
Cel de-al treilea este Marinko Perić Marijaš din 
împrejurimile orașului Kikinda, din secolul XX. A 
fost un hoț adevărat, însă în memoria colectivă 
a rămas ca un personaj pozitiv. Povestea despre 
cel de-al patrulea haiduc încă nu s-a � lmat, astfel 
că rămâne secret, până la momentul potrivit. 
Regizorul � lmului este Ivan Rakidžić, iar rolurile 
sunt încredințate actorilor cunoscuți: Mladen 
Sovilj, Branislav Platiša, Milenko Pavlov, Miroslav 
Žužić, Dimitrije Ilić, Petar Damjanović, Marina 
Vodeničar, Katarina Stojanović, Konstantin 
Spasojević, Mladen Vuković, Aleksandra Rukavina, 
și mulți alții din Vârșeț, Panciova, Zrenianin... 

După părerea dumneavoastră, care sunt 
cele mai mari probleme cu care se confruntă la 
ora actuală, comunitățile naționale românești 
din Serbia?

- Cea mai mare problemă este cea 
demogra� că, adică scădrea bruscă a numărului 
de români. Aceasta a început încă încă din 
perioada Austro-ungariei. Recensământul din 
1910 arată o scădere față de Recensământul  
din 1900. Mai târziu, această problemă a primit 
proporții alarmante. Situația de azi referitoare la 
numărul românilor este catastrofală. În unele sate 
se închid școlile, în clasele cu predare în limba 
română nu mai sunt elevi. Factorii care au adus 
până la aceasta sunt multipli.  În primul rând, 
natalitatea redusă (familile de români în genere 
au câte unul sau nici un copil). În ultima perioadă, 
căsniciile se închie mai târziu, pe la vârsta de 
treizeci sau patruzeci de ani. Apoi, amintim 
migrăriile în masă, asimilarea în comunitățiile 
mixte... Copi ii din căsnicii mixte, chiar dacă au 
identitate românească, uneori nu cunosc limba 
română destul de bine și nu frecventează școli în 
limba română.  Conform ultimului Recensemânt 
din anul 2011, în Voivodina trăiesc în jur de 
25.000 de români, dar numărul acestora scade 
permananet. Tendința de scădere a populației nu 
ține doar de români. În Serbia anual, dispare un 
oraș mai mic, ceea ce este foarte îngrijorător.  

Cum apreciați calitatea informării în limba 
română, în Serbia?

 - Avem foarte multe ziare, posturi de radio 
și televiziune care informează românii în limba 
lor maternă, chiar dacă nu sunt toate la fel de 
competente. În perioada aceasta, oamenii tot 
mai mult comunică și se informează pe Internet. 
Informațiile se transmit prin Facebook și alte 
rețele de socializare, mai puțin prin posturile 
de radio și televiziune. Este un fenomen pozitiv 
datorita vitezei și transmiterii informațiilor în timp 
real, dar pe de altă parte, scade interesul pentru 
mediile clasice. 

T.S. 

DR. MIRCEA MĂRAN

VALORILE CULTURALE ALE POPOARELOR VECINE TREBUIE APROPIATE

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТ У “ГЛАС РУМУНА” НУ ЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

VOCEA ROMÂNILOR
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„Победник је сам”  је напет роман чија 
се радња одвија у гламурозном свету 
моде и филма, са криминалистичким 
заплетом и темом опседнутости славом. 

„Људи никада ничим нису задовољни. 
Ако имају мало, желе много. Ако имају 
много, желе још више. Ако имају још 
више, желе да буду задовољни са мало, 
али нису у стању да се у том смислу 
потруде“. 

Прича која следи је огледало света у 
којем живимо, где нас трка за богатством 
и успехом често спречава да чујемо оно 
што нам срце шапуће. 

У роману „Победник је сам” Коељо нас 
води на Кански филмски фестивал, где се 
окупљају славне личности из света моде и 
филма. Неке од њих су се успеле до самог 

врха и опхрване су страхом да не падну 
са тих висина. Јер новац, моћ и слава за 
њих су улози због којих су спремни на 
све, по било коју цену. 

У овом савременом вашару таштине 
срећу се руски милионер Игор Малев, 
модни креатор и магнат Хамид Хусеин, 
америчка глумица Габријела, амбициозни 
детектив Савој, који се нада да ће решити 
случај свог живота, и Јасмин, манекенка 
на прагу успешне модне каријере… 

Аутор више бестселера преведених 
на преко 80 језика, бразилски аутор 
Пауло Коељо сматра се најутицајнијим 
савременим писцем. Његова дела 
продата су широм света у тиражу од преко 
150 милиона примерака и објављена су у 
170 земаља. 

Романом „Алхемичар“, причом коју 
сматрају безвременом и која инспирише 
генерације читалаца, Пауло Коељо 
је стекао светску славу. Ушао је у 
Гинисову књигу рекорда 2009. Године 
као аутор чији је роман („Алхемичар“) 
најпревођенији на свету. Рођен у Рио 
де Жанеиру 1947. Године, и добитник 
је бројних престижних међународних 
награда. Изабран је за члана Бразилске 
књижевне академије 2002. Године. 

Роман „Победник је сам” можете 
пронаћи од  15. Августа у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, 
као и у онлајн књижари www.delfi.rs и на 
сајту www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

НОВО ИЗДАЊЕ СВЕТСКОГ БЕСТСЕЛЕРА 

„ПОБЕДНИК ЈЕ САМ” ПАУЛА КОЕЉА   

Роман „Јутарња 
грозница“ смештен је у 
Шведску, 1945. године. 
Двадесетпетогодишњег 
Миклоша, након боравка у 
концентрационом логору 
Берген-Белзен, пребацују 
у Шведску, у болницу у 
рехабилитационом центру 
на острву Готланд. Тамо 
му наново изричу смртну 
пресуду: лекар му даје 
још шест месеци живота. 
Али Миклош објављује 
рат судбини, и пише сто 

седамнаест писама девојкама 
из Мађарске, које су такође 
на опоравку у Шведској, са 
циљем да се једном од њих 
ожени. Убрзо наилази на ону 
праву: својим неодољивим 
шармом очарава 
деветнаестогодишњу Лили. 

Написана на основу 
правих писама која су 
размењивали Миклош и 
Лили, ауторови родитељи, 
„Јутарња грозница“ је 
прича о страсти, жељи и 
издаји, правом и лажном 

пријатељству, сумњи и нади, 
и искупљујућој моћи љубави. 

„Моји родитељи 
дописивали су се шест 
месеци пре него што су 
се венчали у Стокхолму. 
Педесет година нисам знао 
за постојање тих писама. 
Након очеве смрти, мајка ми 
је дала, лежерно, као да ми 
даје новине, две хрпе писама, 
једну увезану плавом, а 
другу скерлетном свиленом 
траком – укупно деведесет 
шест. Дуго нисам био у 

ситуацији да се бавим овим 
догађајем – а затим сам, десет 
година касније, написао прву 
верзију романа. Имао сам 
изузетну срећу да затим и 
екранизујем љубавну причу 
мојих родитеља“, речи су 
Петера Гардоша. 

Роман „Јутарња 
грозница“ можете пронаћи 
у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари 
www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs. 

ИСТОРИЈСКИ РОМАН ПЕТЕРА ГАРДОША 

ИСТИНИТА ЉУБАВНА ПРИЧА ПОД 
НАЗИВОМ „ЈУТАРЊА ГРОЗНИЦА“ 

КУЛА И ЛАГУНА ВАС 
НАГРАЂУЈУ 

ОСВОЈИТЕ 
КЊИГУ 

„ЈУТАРЊА 
ГРОЗНИЦА“  
Вршачка кула и 

Издавачка кућа Лагуна 
награђују књигом „Јутарња 
грозница“ аутора Петера 
Гардоша, прва два читаоца 
која се јаве на и-мејл адресу 
citajmokulu@gmail.com. 
Ваше и-мејлове очекујемо 
до среде, 23. августа у 12 
часова. Потребно је да 
у и-мејлу наведете своје 
личне податке, а редакција 
ће најбрже читаоце 
контактирати поводом 
преузимања награде. 

У психолошком роману 
„Пацијент“, нижи свештеник 
Васа Шоп није више сигуран 
у свој идентитет када му у 
болници кажу да је он заправо 
новинар једног угледног 
дневног листа и да му је име 
Ика Дудић. Постављена му 
је дијагноза: дисоцијални 
поремећај личности. Без 
обзира на сплет околности који 

је довео до појаве двоструког 
идентитета, главни јунак 
ће кренути кроз лавиринте 
подвајања личности и мораће 
да понесе терет живота којег се 
не сећа… 

Чанковићево поигравање 
питањима и провалијама 
идентитета у овом роману 
тече неусиљено, поступно 
и мозаично, а неочекивана 

истина отвара прозор 
за нова и узнемирујућа 
сазнања… 

Бранко Чанковић рођен 
је у Вараждину 1951. 
Године. Од 1963. Године 
живи у Београду. До сада 
је написао три романа: 
„Рестлови” (2010), „20 сати” 
(2011) и „Чувари тајне 
Обреновића” (2014). 

Роман „Пацијент” 
можете пронаћи од 17. 
Августа у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, 
онлајн књижари  www.
delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

ПСИХОЛОШКИ РОМАН О ПИТАЊИМА ИДЕНТИТЕТА 

„ПАЦИЈЕНТ“ БРАНКА 
ЧАНКОВИЋА   

Филипа Грегори је ауторка бестселера Њујорк 
Тајмса и краљица историјских романа. У шестом 
роману из серијала „Родбински ратови“ – „Краљева 
клетва“ – срећемо се са изузетно занимљивом и 
узбудљивом причом о Маргарет Пол, кћерком 
Џорџа, војводе од Кларенса, једног од малобројних 
припадника династије Плантагенета који су 
преживели Ратове ружа. Иако су њеној породици 
одузете краљевске привилегије, Маргарет ће бити 
у прилици да буде непосредни сведок вртоглавог 
успона краља Хенрија Осмог у тјудорској Енглеској. 

Након што јој је по наређењу Хенрија Седмог 
погубљен млађи брат, Маргарет бира да се удајом 
за сер Ричарда Пола, лорда коморника Велса и 
присталице Тјудора, избави из материјалне беде у 
коју је запала и заштити свој живот. Њено повлачење 
из јавности биће прекинуто доласком Артура, 
младог принца од Велса и његове младе и лепе 
жене Катарине Арагонске. Маргарет убрзо постаје 
њихов одани пријатељ и саветник. Догађаји који 
ће затим уследити промениће судбину обеју жена. 
Катарина, која у почетку доминира над младим 
краљем Хенријем Осмим, доживеће стрмоглави 
пад, а Маргарет ће морати да одабере да ли ће 
остати одана све параноичнијем тиранском краљу 
или вољеној краљици која је у немилости. 

Филипа Грегори је написала неколико 
бестселера који припадају жанру тјудорског 
краљевског романа, међу којима је и „Друга 
Боленова кћи“, роман објављен 2002. године 
и адаптиран за Би-Би-Сијев револуционарни 
приступ филмовању историјских романа. Године 
2013. снимљена је мини-серија „Бела краљица“ 
(по романима „Бела краљица“, „Црвена краљица“ 
и „Ричардова краљица“), а 2017. године почела је 
прва сезона серије „Бела принцеза“. 

Књигу „Краљева клетва“ у преводу Александре 
Чабраје можете пронаћи од четвртка, 10. августа 
у свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и на сајту 
www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

ИСТОРИЈСКИ РОМАН О ТЈУДОРСКОЈ ЕНГЛЕСКОЈ 

„КРАЉЕВА КЛЕТВА“ 
ФИЛИПЕ ГРЕГОРИ   
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Отварањем изложбе „Решења 
из Копенхагена“ и пројекцијом 
филма „Идеалиста“ у понедељак 
су у Вршцу почели Дани данске 
Културе. 

Изложбу „Решења из 
Копенхагена“ отворила је 
Мариане Гаде Топак, заменица 
Амбасадора Данске у Београду. 

Захваливши се Културном 
центру на позиву и организацији 
овог догађаја она је изразила 
задовољство што Дане данске 
културе у Вршцу могу ставити 
на дугу листу културних догађаја 
које су организовали у оквиру 
обележавања стогодишњице 
дипломатских односа између 
Србије и Данске. 

Изложба „Решења из 
Копенхагена“ која је омогућена 

од стране Данског института 
за архитектуру, представља 
Копенхаген као једну од водећих 
престоница у области одрживе 
архитектуре. Копенхаген је 
међународно признат због свог 
еко профила и одрживости 
и лидер је у овој области, а 
вредности високог нивоа 
животне лагодности, здраве 
околине и генералне економске 
сигурности су се деценијама 
промовисале у Данској. 

„Копенхаген је престоница 
која планира да до 2025. године 
постане потпуно СО2 неутрална, 
а ако покушамо да ставимо то 
у простије термине, оно што 
томе јако доприноси су, на 
пример, бицикли. За Данце 
кажу да су рођени на бициклу. 

Заиста је истина да возимо 
бицикле од малена, возимо 
их на посао, до школе, некада 
прво одбацимо децу до вртића, 
па онда настављамо на посао. 
Ја сам чак једном обавила целу 
селидбу из једне куће у другу на 
бициклу! Такве мале ствари доста 
доприносе зеленом профилу 
једног града, а нама је драго што 
можемо, путем ове изложбе, 
да поделимо таква решења у 
Србији, јер Данска и Србија баш 
имају ту сличност да су мале 
државе, али успешне свака у 
свом региону“, рекла је Топак. 

Дани данске културе трају 
до 20. августа, а више детаља о 
програмима можете видети на 
сајту Културног центра Вршац. 

КУЛТУРА

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

ПОЧЕЛИ ДАНИ ДАНСКЕ КУЛТУРЕ У ВРШЦУ 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
„РЕШЕЊА ИЗ КОПЕНХАГЕНА“ 

Већ традиционално „Вече 
афоризама, поезије и музике“ 
одржано је у уторак у сали биоскопа 
Културног центра Вршац, у оквиру 
Вршачког културног лета. Своје 
афоризме представио је Зоран 
Ђуровић Ђурке, док су поезију 
говорили Сања Вукелић и Александар 
Јовановић. За музички део програма 
био је задужен Никола Бенгин на 
гитари. Програм је отворила Татјана 
Вукелић испред Културног центра 
Вршац. 

Зоран Ђуровић Ђурке пише 
афоризме од 2011. године, а 
објављује их у дневним новинама 
– Политика (рубрика Сатирикон), и 
Вечерње новости (рубрика Ведра 
страна), познатом електронском 
сатиричном часопису Етна и у 
локалним зборницима. Његови 
афоризми у стиху ушли су у песничку 
Антологију „Крик песника из сенке“ 
књижевног клуба Иво Андрић из 
Земуна (2014). Освојио је друго 
место на шабачкој Чивијади (2015) и 
„Бронзани афоризам“ на конкурсу 
у Мркоњић Граду (2017). Добитник 
је награде „Душан Војиновић“ за 
најбољи афоризам на рок фестивалу 
„Рок вилиџ“ у Банатском Соколцу за 
2017. годину. 

Песник Александар Јовановић 

представио је овог јуна на 
манифестацији поводом 45 година 
Књижевне општине Вршац, своју 

збирку песама „Пожуда као узбуна“. 
Јовановић је добитник Плакете за 
неговање савремене љубавне поезије 

на Међународном фестивалу поезије 
„Орфеј на Дунаву“ у Костолцу. 

Т.С. 

У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА ОДРЖАНО 

ВЕЧЕ АФОРИЗАМА, ПОЕЗИЈЕ И МУЗИКЕ 



ПЕТАК •18. август 2017.ВРШАЧКА КУЛА12 ФОТОРЕПОРТАЖА

МАЛИ УМЕТНИЦИ СЛИКАРСКОГ АТЕЉЕА МОРАРИУ 
Представљамо вам креативни свет 

младих полазника Школице цртања 
сликарског атељеа Морариу. 

Школица цртања Морариу основана 
је 2002. године, а поред задовољних 
полазника, потврду квалитета 
представљају и бројна признања на 
домаћим и међународним дечијим 

изложбама, попут Радости Европе, 
Змајевих дечјих игара, Минијатурног 
бијенала, Републичке смотре ликовног 
стваралаштва деце... Са младим 
уметницима свакодневно раде Даниела 
Морариу, академски графичар и 
Доминика Морариу, академски сликар.

Емилија Вакарско Ивана и Андреа Ивана Валтл Лана Ковачевић

Милица ЛазарИвана јеремић

Лана Јовановић Мина Петровић
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МАЛИ УМЕТНИЦИ СЛИКАРСКОГ АТЕЉЕА МОРАРИУ 

Лана Ковачевић Милица Веселиновић

Ивана Валтл и Гоца Вукосављевић

Исидора Милентијевић

Дејана ГоломеићМилица Лазар
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1711. август 2017.  Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
 TRÓPUSI HŐSÉG A BÁNÁTBAN IS,  NAGYON KEVÉS CSAPADÉK HULLOTT AZ IDEI NYÁRON, NAGYBECSKEREKEN IS SZOKATLANUL NAGY A SZÁRAZSÁG

Nagybecskereki nyár 2017.

 »Fürdőzők naplementében 

 »A városi medencére is sokan menekülnek

 »A szökőkút körül elviselhetőbb a tikkasztó meleg

Nagybecskereki nyár 2017.
 »Itt valamikor sokan fürödtek a forró nyári napokon, ma egyre kevesebben, szinte senki

Nagybecskereki nyár 2017.Nagybecskereki nyár 2017.
 »A város főterének növényei csak állandó öntözéssel őrizhetők meg a szárazságtól
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине



ПЕТАК • 18. август  2017. ВРШАЧКА КУЛА 1515

10. 8.



ПЕТАК •18. август 2017.ВРШАЧКА КУЛА16

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1130
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.

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim 
ulazom i centralnim grejanjem 

u Maloj Americi kod 
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
064/388-92-35

Тел. 065/954-30-03.
Издајем једнособан нов 

намештен стан са свом опремом у 
центру града, етажно грејање. Тел. 
061/747-74-10 и 064/247-74-10.

Издајем гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/122-61-29.

Издајем канцеларију у центру 
Вршца - приземље, има заштитне 
решетке и паркинг.

Тел. 064/1979-069
Стан за издавање у улици 

Феликса Милекера 20/1. 
Тел. 063/8629-749
Издајем ненамештени  

једнособан стан у ужем центру 
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима. 
Информаије на тел. 062/15-76-553 у 
времену од 17 – 21 часа.

Издајем ненамештен (по 
договору полунамештен) двособан 
стан 65 квадрата у кући у улици 
Јанка Халабуре, изнад Миленијума. 
Приземље, посебан улаз, централно 
грејање (одвојен плински котао), 
одвојена струја и комуналије, 
телефон, клима, интернет. Одмах 
усељиво. 065 3347 305

Издајем једнособан намештен 
стан у улици Југ Богдана 18. 
Повољно.

Тел: 064/186-5244
Издајем гарсоњеру у строгом 

центру Вршца, преко од Општине. 
Тел. 064/51-52-245.

Издајем студенткињама 
једнособан стан у згради на 1. 
спрату код Педагошке академије, 
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.

Издајем празну кућу (двособан 
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255-
504.

РАЗНО
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.

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 

На продају или замена за 
нешто мање викендица 120 м² , 
плац 12 ари, у Белановици између 
Љига, Лазаревца и Аранђеловца. 
Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном 
плацу, „тојоту“ црвене боје, два 
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32-
536.

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“. Тел. 831-579.

На продају или становање 
мања кућа 56 м², тераса и двориште. 
Тел. 063/292-177.

Кућа на продају у Улици 
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 062/825-
48-51 и 061/49-49-252.

На продају кућа спратна 
гаража, саксијско цвеће палне 10 
година , лијандери алоја вера. Тел. 
837-631 и 064/280-5862.

За продају кућа спратна и 
гаража, саксијско цвеће палме, 
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

Кућа на продају, 2. октобра83. 
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11

Продајем кућу у Вршцу ул. 
Јанка Катића бр. 8. плин, струја, 
вода и башта (површине 5,4 ара). 
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 
и 063/70-144-81. 

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а. 
Тел. 060/03-02-111.

Кућа са двориштем за 
издавање од 1. јула 2017. 
ненамештена, 3 собе, предсобље, 
купатило, трпезарија са нишом. 
Стара  градња адаптирана. Тел. 
064/429-06-14. 

Продајем кућу у Железничкој, 
сређена са двориштем и баштом. 
Тел. 060/193-68-88. 

На продају кућа у улици Цара 
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-373-
04. 

На продају стан у центру града 
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел. 
062/88-37-304. 

Продајем кућу у Гундулићевој 
23 код Војничког трга. Кућа има пет 
соба, купатило, кухињу и двориште 
са нус просторијама. Tел. 064/45-
888-48 и 806-823. 

На продају кућа у Улици 
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена 
повољна. Тел. 063/318-158. 

Кућа на продају у 2. октобра 83, 
површина плаца 830 м2. Тел. 064/51-
069-06. 

На продају спратна кућа  у 
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2, 
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5 
соба, 2 купатила, кухињу, струју, 
гас, фиксну линију. Налази се код 
парка ул. Феликса Милекера 33. Тел. 
069/642-661.

Два стана на продају, Феликса 
Милекера 20/1 и 20/2.

Тел. 063/8629-749
На продају кућа у центру града, 

реновирана, одмах усељива, у Змај 
Јовиној 25. 170 квадратних метара 
плис подрум плус помоћни објекти 
на 4,7 ари плаца.

Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог 

Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.
Тел: 062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара 

Лазара 59, Вршац.
Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари у 

Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а. 
Тел. 060/03-02-111.

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 170 m² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.

Кућа на продају у Другог 
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.

Издајем намештен стан 
комплетно опремљен, једнособан, 
усељив одмах. Тел. 837-513 и 
063/877-99-85.

Продајем башту 20 ари и 74 
m², налази се на источном излазу из 
Вршца. Тел. 013/805-350  и 065/880-
53-50.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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.

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

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

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

Локал за издавање 22 m2, 
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло 
повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем ненамештен 
двособан стан у згради, у строгом 
центру. Тел. 060/335-11-72.

Локал за издавање у улици 
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел: 
063/894-9163

Кућа са двориштем за 
издавање од 01. марта 2017. 
(ненамештена), 3 собе, предсобље, 
трпезарија - ниша и купатило, 
стара градња, све адаптирано.Тел: 
064/4290-614

Издајем ненамештену кућу 60 
квадрата у Подвршанској, предност 
ученицима и мањој породици. 
Посебан улаз, одвојене комуналије, 
кабловска, интернет.Тел: 061/2940-
062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 100 
евра.Тел: 062/80-89-153

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру. Слободна од 10. априла, 
комуналије одвојене, центар града. 
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995, 
013/838-733

Издајем кућу у Потпорњу, 
новоградња, на дужи период. Тел. 
060/0825-724.

Издајем стан од 90 м²на спрату, 
нова градња, посебан улаз, одвојен 
плин и струја, има кабловску и 
интернет. Тел. 063/292-177.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/51-
52-245.

Издајем једнособан конфоран 
стан. Тел. 063/767-55-79.

Издајем гарсоњеру 30 м² 
у Жарка Зрењанина, код Дома 
пензионера, прва зграда од 
цркве, први спрат са балконом, 
намештена. Усељива од 1.7.2017. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

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 m2. 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.

Продајем апартман на Златибору, 
53 m2, 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 
100m2 и великом баштом 1700 m2 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 продајем кућу, новија 
градња (приземље и спрат)100 m2, 18 
ари плац, башта и помоћни објекти, 
вода, струја. Тел. 064/456-01-05.

У Избишту кућа на продају, нова 
градња, приземље плус спрат 100m2, 
плац 18 ари са помоћним зградама и 
баштом. Тел. 064456-01-05.

Продајем стан 31 m2,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 m2. 
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 100m2, плац са 

баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 m2 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 110m2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807m2. 
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 55m2, ул. 
Феликса Милекера 20/1 и сателитску 
антену (Швајцарска). Тел. 063/862-
97-49.

На продају кућа од 100m2 
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, 30m2 и подрум 80 m2, 
приземље, а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

На продају кућа 150 m2 на 
плацу од 1500 m2, на вшшачком 
брегу, Карпатска 39, плин вода, 
струја, телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

Продајем двособан стан 
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз 
просторијама и гаражом, укњижен. 
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00.

Кућа на продају у Маргитском 
насељу изграђена на плацу 
од 350 квадрата, централно 
грејање, пвц столарија, комплет 
инфраструктура.Тел: 060/6607-901

Двособан стан на продају, 
65 квадрата, Омладински трг 12, 
прекопута Миленијума, цена по 
договору.Тел: 013/836-023

На продају кућа на Маргитском 
насељу новије градње, на парцели 
од 350 квадрата. Пвц столарија, 
сређена, могућност замене за 
стан уз доплату.Тел: 060/6607-901, 
060/3256-070

Продајем кућу у Павлишу, 
стара градња.Тел: 062/826-8613

На продају спратна кућа, 
гаража, плац 720 квадрата, воћњак, 
виноград, може и замена за 

двособан стан у ужем центру Вршца 
уз доплату. Врата балконска, дупло 
стакло, Словенијалес, нова.Тел: 
064/280-5862, 013/837-631

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом у 
Панонској улици у Вршцу бр. 62. 
Тел: 064/90-30-439

На продају викендица са 
велиим плацем на Широком билу  
– екстра повољноТел: 060/022-9643

Продајем двособан стан у 
згради 67 m2 или мењам за мањи. 
Цена по договору. Тел. 063/723-76-
55.

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, парно 
грејање, демит фасада, укњижена. 
Може замена за мању уз доплату. 
Тел. 063/ 89-09-896.

Продајем кућу у Пaвлишу 
стара градња. Тел. 062/82-68-613.

Повољно продајем укњижену 
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у 
центру  града без посредника, 
власник. Тел. 064/13-23-663 и 
063/75-79-722.

Продајем кућу у Вршцу на 
Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, могућност 
заменеза стан са доплатом. Тел. 
060-66-07-901.

Продајем једнособан стан 36 
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1 
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007 

Продајем двособан стан 54 m², 
Трг Константина Спајића 6/12. Тел. 
060/078-00-99 и 060/36-80-122.

Продајем спратну кућу на 
атрактивној локацији, у Улици Лепе 
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по 
договору. Тел. 065/836-0255.

Кућа, спратна, нова, за 
продају, плац са кућом 700 m², 
гаража, воћњак, лоза и цвеће. Тел. 
831-631 и 064/280-58-62.

Продајем кућу у Улици Југ 
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000 
евра. За детаљније информације 
звати после 14 часова на телефон 
063 305 532 или упитати у Југ 
Богдана 51.

Продајем кућу у Вршцу од 
81 m2, на великом плацу, плус нус 
просторије, летња кухиња. Тел. 
064/151-39-19.

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

Продајем или мењам нову 
кућу за стан мањи уз доплату. 
Кућа има 240м2 са поткровљем, 
гаражом 30м2 на плацу 1000m2, 
Вршац Панонска 54. Тел 060/353-
41-63.

На продају викендица код 
Планинарског дома, има струје. 
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.
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Помагала би старијој особи у 
кућним пословима и неговању. 
Продајем трпезаријски сто и четири 
столице. Тел. 064/288-03-47.

На продају половна, очувана, 
кована метална ограда за гробно 
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел. 
064/123-17-56.

Усамљени пензионер тражи 
слободну жену од 55 до 68 година за 
дружење. Тел. 064/168-58-94.

Продајем две бутан боце 3 и 5 
кг, роштиљ на струју, гуму спољну 
за фићу, гуме комплет за југо и 
заставу101, ауто куку за бубу, 
женски бицикл „рог“ . Повољно. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем кожну женску јакну, 
женске кожне чизме 2 пара, лисичје 
крзно, крзнену бунду, патике кожне 
мушке бр.43 два пара, фиксни 
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем бурад од 200л. са 
поклопцем. Нова, некоришћена, 2 
ком. Тел. 805-936.

Продајем житну сејалицу 18 
реди запрежна преправљена на 
трактор. Сејалица је у Загајици.

На продају улазна врата 
храстова 3 ком, 3 прозора 
двокрилни 120х140 са вакуум 
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60, 
ново. Тел. 831-667. 

Продајем замрзивач „горење“ 
240 л. усправан са пет преграда у 
радном стању, потребна замена 
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел. 
064/ 163-01-18. 

Продајем кровни ауто шибер. 
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем: усисиваче, Цептер 
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину 
за судове за 6 комплета, машиницу 
за мак и ручну сецкалицу за поврће. 
Тел. 060- 0- 833- 939.

Продајем пољопривредне 
машине, корпа за свиње, вага 

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.

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 старијим гумама. Тел. 064/130-84-90.

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. Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач сандучар 
дрвени 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.

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

Продајем две бутан боце 
исправне,празне. Тел 064/186-52-44

Продајем четвороделни регал, 
дводелну судоперу, т. Креденац, два тв 
сточића. Комоду за постељину, мали 
про зор са шалоном, кревет без 

мадраца, витрину за књиге, 
кауч. Тел. 061/18-44-316.

Дајем часове математике ђацима 
свих узраста и свих нивоа знања. Веома 
повољно. Тел. 064/170-57-34

Часови математике за основце, 
средњошколце и студенте у Уљми, 
апсолвент Метематичког факултета. 
Тел. 060/501-50-01.

На продају метални „У“ профил 
8х4 цм 900 дин. по дужном метру. Тел. 
065/20-30-750.

Дајем часове математике ђацима 
свих узраста и свих нивоа знања. Веома 
повољно!. Тел. 064/170-57-34.

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 дин. Тел. 
013/831-594 и 063/700-47-48.

На продају клизаљке „Адидас“ 40-
41, очуване , повољно. Тел. 013/831-560.

Продајем оградицу за бебе, сто 
трпезаријски са 6 столица, две фотеље, 
тросед, врата дрвена, електрични 
шпорет и кухињске радне делове. Тел. 
013/833-806 и 064/957-70-76.

Продајем кирби усисивач 
серије „5“ , у беспрекорном стању. 
Вршим сервис кирби усисивача са 
набавком делова. Тел. 060/0330746.

Бошова ланчана електрична 
тестера АКЕ 405 нова некоришћена, 
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43 
нове некоришћенеТел: 064/1955 - 
269

Продајем шиваћу машину 
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209

На продају замрзивач сандучар 
“Ободин” 300 литара, сасвим 
исправанТел: 013/ 2820-059, 
069/377-0073

Поштена и вредна жена 
служила би и неговала старију 
особу и радила кућне послове. Тел. 
064/33-926-33.

На продају два хектара земље, 
у Великом Средишту, у близини 
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел. 
065/88-37-420.

За продају машине за прање 
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“ 
све у исправном стању. Комбинован 
електрични шпорет „Кончар“ 
исправан. Тел. 064/42-90614.

Продајем повољно ПВЦ улазна 
врата и ПВЦ преграде (делимично 
застакљене) висине 2,60 ширине 
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33-
926-33.

Купујем једногодишње морке 
(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

Дајем часова математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34.

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. 
Тел 064/151-39-19.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел 063/159-14-48.

За продаjу машина за прање 
веша(три комада) у потпуно 
исправном стању, старости од 5 до 
22 године. Цена повољна, може 
замена уз доплату. Тел. 064/429-06-
14.

Продајем нова инвалидска 
колица, апарат на струју за 
циркулацију, мањи тепих, 
фрижидер мањи, комбиновани 
шпорет. Тел. 061/60-49-646.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 
у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

Продајем руске канте од меда 
могу да служе и за млеко, анласере 
за тракторе и комбајне, калеме и 
опрему за аутоелектричаре, Бела 
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852-
209.

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„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. 064/123-17-56.

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

Продајем полован очуван 
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први 
власник, само лицима са дозволом. 

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 (фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

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

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

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, 
добро очувана. Повољно. Тел: 
064/598-3898

Издајем лежаје – преноћишта 
за раднике. Уредно. Тел. 064/374-
09-98.

Продајем празну бутан боцу од 
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и 
2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. 
Једна година гаранције. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Цигла половна за продају, 
мали и велики формат. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем шиваћу машину 
Ружа штеп – кофер и плинску алфа 
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839-
680.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно! Тел. 
064/170-57-34.

Продајем стилски сто 
и столице, диван (отоман), 
шифоњер, комбиновани шпорет, 
кварцну грејалицу, пећ нафтарицу, 
дрвене прозоре и храстова врата. 
Тел. 063/266-096.

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 
очуван. Тел. 064/186-52-44.

Вршим израду нових купатила 
и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 и 061/ 635-00-55.

Издајем лежајеве ноћења за 
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-
98.

Продајем моторе који су у 
ауту од реноа 5, голфа2 бензинца, 
југа флориде и заставе 101. Тел. 
063/275-986.

 Потребна жена до 40/175 
згодна, добре нарави, Немцу (75) 
за друштво. 100 дин. сат (зими 
може и у Берлину за 3 месеца). 
Молим смс 064/360-33-75.

Продајем култиватор, писаћи 
сто, судоперу, мали плакар- орман 
за одлагање гардеробе. Тел. 
063/70-85-735.

Помагала би старијој особи. 
Тел. 064/288-03-47.

Поштена и вредна жена 
служила би старије особе и радила 
по кућама. Тел. 061/643-15-56.

На продају оџачки круњач 
(крупара) за кукуруз црвене боје 
у исправном стању. Цена 100 евра 
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.

Продајем трпезаријски сто 
и две баштенске гарнитуре. Тел. 
063/199-91-11.

Неговала би старију особу и 
помагала у кућним пословима. 
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.

500кг, ауто приколицу. Тел. 
013/2832-563.

На продају черупаљка за 
пилиће са бојлером за грејање 
и левковима за клање. Тел. 
063/11-21-270.

Плинске бојлере, пећи, 
решое и плинске шпорете 
поправљам и сервисирам. 
Гаранција годину дана. Тел. 
063/482-418. и 2101-623.

Продајем штенце 
шарпланинце врхунског 
шампионског порекла, са 
педигреом, 3 женке и једног 
мужјака. Тел. 838-132.

Продајем машину за 
сточну храну, капацитета од 
100 кг. Мало коришћена, може 
и замена за казан за печење 
ракије. Тел. 061/697-54-41.

Помагала би у кућним 
пословима. Тел. 063/159-14-48.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio 

Hexagon 180 m 20, веома 
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 ЈУГО-55/1997 за 
делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна 
и остала стакла, седишта, 
тапацирунзи и остали делови. Тел. 

064/163-0118.
.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.

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“. 
Повољно. Тел. 28-32-536.

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у 

одличном стању. Тел. 013/806-940 
и 064/413-86-57.

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са 
2 брзине. Генерално сређен. Тел. 
060/03-30-746.

Продајем све у деловима: 
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, 
„заставу“ 101, „југо флориду“, 
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.

Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год. 
Тел. 062/880-51-27.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. Тел. 
013/839-680 и 060-0839-680.

Продајем  мопед орион-
гизмо електроник 49 цм3 у 
возном стању трајно регистрован, 
потребна замена карика! Цена 
100€. Тел. 064/163-01-18. 

Продајем JAWU TS 350 у 
деловима може да се поправи. 
Тел. 013/845-037.

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898

Године пролазе, туга и сећање остају вечно.
Живите у нашим срцима и мислима.

Ваши најмилији:син Станко и ћерка Бранка са породицама.

Прошло је шест година од 
смрти наше вољене мајке

МИЛЕНА  БАЛАНЧ
13.4.1930 -26.08.2011.

Навршава се тридесет година 
од смрти нашег драгог оца

СТАНИСЛАВ  БАЛАНЧ
10.5.1930-6.10.1987.

Дана 18. августа 2017. године 
навршиће се петнаест тужних година 
од када се изненада угасио живот наше 
најдраже мајке, сестре и баке

ДРАГИЦЕ ЉУБИЧИЋ
   “Све је нестварно док траје и дише ;
 Стваран је цвет чија одсутност мирише 
 И цвета, а цвета већ одавно нема ...”

 Љубав не одлази, враћа се, кружи, траје 
док смо живи и после нас, за друге.

 Увек ћемо те волети.

Твоји : ћерка Катарина, унук Стефан, зет Зоран, брат 
Живко са породицом и заова Вера са породицом.
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Предстојећи пети по реду Пољо-
фест, који ће се одржати у оквиру 
Великогоспојинских дана у Новом 
Бечеју добра је прилика да се 
пољопривредни произвођачи, 
као и остали учесници у аграру 
упознају са новинама из области 
пољопривреде. 

- Требало би нагласити да 
су овакве манифестације врло 
значајне за проток информација 
о савременим кретањима у 
области аграра, истакла је Јелена 
Дробњак, секретар Удружења 
пољопривреде Привредне коморе 
Војводине (ПКВ).

- С обзиром да је пољопривреда 
доминантна грана привреде у АП 
Војводини, ПКВ ће учествовати 
на овој манифестацији 

како би се још више приближила 
пољопривредницима, удру-
жењима, задругама и отворила 
им могућности за унапређење 
њиховог пословања преко 
Удружења пољопривреде ПКВ, 
истакла је Јелена Дробњак, 
секретар Удружења пољопривреде 
ПКВ.

Овогодишњи Пољо-фест 
окупиће највећи број излагача 
до сада, а организатори очекују 
да Нови Бечеј посети око 200.000 
људи. 

– Трудимо се да сваке године 
осмислимо нове садржаје у оквиру 
Пољо-феста. Сигурни смо да пети 
Пољо-фест, по броју пријављених 
излагача, превазилази све 
досадашње, рекао је председник 
Организационог одбора 
Госпојинског Пољо-феста Матија 
Ковач.

Организатори су још истакли да 
је програм ове године богатији за 
садржаје попут Златног спонзора 
Пољо-феста, угоститељског 
павиљона од 200 квадратних 
метара, програма рекреативног 
јахања за посетиоце током сва три 
дана – а у сарадњи са коњичким 
клубом из Новог Бечеја.

Ова подманифестација 
протеклих година израсла је у 
једну од највећих у окружењу 
када је у питању понуда најбоље 
пољопривредне механизације 
и опреме, семенске робе, 
средстава за заштиту биљака и 
свега оног што је данас потребно 

пољопривредним произвођачима. 
– Када говоримо о 

Госпојинским данима, конкретно 
о Госпојинском Пољо-фесту који 
је предмет подршке Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, 
мора се напоменути значај ове 
манифестације која превазилази 
оквире локалне самоуправе. 
Свакако да је у претходних 
пет година Пољо-фест постао 
регионалног карактера и значаја, 
морам да напоменем  да ће 
из тог разлога Покрајински 
секретаријат за пољопривреду 
определити скоро двоструко 
више финансијских средстава у 
односу на прошлу 2016. годину, 
како бисмо подржали и помогли 
да се ова манифестација одржи 
на једном високом нивоу, рекао 
је покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Вук Радојевић.

Манифестација „Велико-
госпојински дани“ ове године ће 
се одржати од 24. до 27. августа, 
а Пољо-фест ће бити отворен 
отворен 25. августа. У оквиру Пољо-
феста, одржаће се и ревија пловила, 
а за љубитеље рукотворина и 
уникатних предмета, ту је Етно-
базар. Традиционално, први дан 
Пољо-феста резервисан је за два 
такмичења у кувању рибље чорбе.

Привредне коморе Војводине – 
Ваш поуздан партнер

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ НА ЈУБИЛАРНОМ 5. ПОЉО-ФЕСТУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ У ОКВИРУ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИХ ДАНА ОД 25. АВГУСТА 

ВИШЕ ПРИБЛИЖАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
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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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
На основу највишег 

рескрипта од год. 1782., ово 
досељавање отпочето је 1784. 
И већ идуће године налазимо у 
Вршцу сила нових досељеника, 
нарочито из тревиранске 
дијецезе, затим из Елсаса 
и Лотаринђије, из Мајнца, 
Луксенбурга, Франкена и 
Аустрије 1). Вршац је тада био 
уједно и место прикупљања 
за све колонисте, којима је 
истом требало одредити камо 
ће се населити. Број вршачког 
становништва  у ово време 
био је знатан, тако, да је парох 
са своја два капелана једва 
могао обављати свештеничке 
дужности. Отуда је 
намесништво, својим декретом 
од 14. марта 1786. одобрило за 
Вршац и трећег капелана све 
дотле, док се број привремено 
настањених колониста, којих 
беше 250 породица, не смањи 
опет на једну трећину 2). 
Немачке колонисте, које су 
се привремено задржавале у 
Вршцу, становале су већином 
у српском крају, ради чега су 
становници Српског Вршца 
потраживали око 14.000 ф. 
станарине.

 А како је растао број 
вршачких Немаца за ове 
периоде види се најбоље 
отуда, што их је 1779. било 
само 2631, а 1788. већ 3642- 
дакле за 1011 душа више. 3).

 Нарочито од год. 1784 
до 1787. дошло је млого 
колониста у Вршац. Год. 1784. 
поседнуто је у Српском Вршцу 
6 читавих и 3 полутине, а 1785. 
у Немачком Вршцу 3 читаве и 3 
полутине сесија 4).

Год. 1787. настанило се у 
Српском Вршцу 14 породица 
колониста из немачког „Рајха“. 
Њима су сазидане куће и дата 
им је теглећа марва и остала 
опрема. По једном списку из 
исте године, колонистима 
у Вршцу сазидан је до краја 

октобра 21 дом. По тим 
домовима било је смештено у 
ово време 20 породица, а 1 дом 
остао је празан 5). Већ са оних 
20 породица, рачунајући сваку 
само по 5 душа, повећано је 
становништво за 100 душа. 

Од породица, које су 
овом приликом досељене, 
споменућемо ове: Бервангер, 
Брајхлер, Дитрих, Енгл (из 
Луксенбурга), Гелер (из 
Франкена), Глас, Гајер, Грешл 
(све три из тревиранске 
дијецезе), Кашпар (такође из 
ове дијецезе из места Валена), 
Линднер (из Бамберга), 
Ленхард, Книшпек, Кох, Кол, 
Курц, Купфер (из Елсаса), 
Матес, Милер и Најфајнд (све 
три из тревиранске дијецезе, 
последња из Шитингена), 
Остер (из тревир. дијецезе), 
Квинт (такође), Штенцер 
(из Баварске), Вагнер (из 
Луксенбурга) 6). итд.

Трима знатнијим сеобама 
Немаца у јужну Угарску, 
односно у Вршац, који 
дођоше, као што смо видели, 
делом по освојењу тамишког 
предела под Карлом III, делом 

под Маријом Терезијом а 
најзад Јосифом II поглавито 
из Рајнских провинција , из 
Баварске и из аустријских 
судетских земаља, Вршац и 
његова околина изложени су 
култури западне Европе.

Ова периода у развићу 
Вршца обележена је 
ванредним унапређењем 
свиларства. У ово време 
повер властелину Каrlu Diez 
de Aux Torellas да управља 
свиларством јужне Угарске, а 
посебно свиларством у Вршцу. 
Како је историја свиларства 
у Вршцу тесно скопчана са 
животом овог човека, то 
ћемо овде о њему коју више 
рећи. Барон Каrоl Diez de Aux 
пореклом је из једне старе 
шпанске племићке породице 
која је, из привржености 
према Хапсбурговцима, после 
шпанског рата за наслеђе, 
почетком 18. века, напустила 
своју отаџбину и доселила 
се у Аустрију, где је, услед 
храбрости једног њезиног 
сина, одликована угарским 
племством. 2).  

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (84)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21., БРОЈ 340, 30. АВГУСТ 1996.

ВРАТИТЕ НАМ НАШУ МЗ
Преко 700 грађана потписници су иницијативе за 

формирање МЗ на територији коју је раније покривала 
МЗ „Братство-јединство“.

Извршном одбору недавно се обратила група 
грађана са иницијативом за поновно формирање 
месне заједице на територији коју је пре последње 
територијалне поделе града (укупно четири месне 
заједнице уместо ранијих шест) покривала МЗ „Братство 
- јединство“. Разлог је немогућност остваривања 
интреса у организацијионој шеми каква је сада.

Према одлуци о образовању месних заједница 
из јуна 95. године овакву иницијативу може поднети 
група грађана на зборовима уз потпис 5 посто укупног 
бирчког тела са те територије, а последњу иницијативу 
потписало је 700 грађана што је довољно да се она 
узме у разматрање. Стога је извршни одбор проследио 
предлог Скупштини која је надлежна да о овом питању 
одлучује.

Прошле суботе (27. септембра) у Вршцу је одржана 
велика свечаност поводом поласка пионира СР 
Србије на поход „Стазама револуције“. На свечаности 
у Вршцу формиран је Здружени пионирски одред 
„Херој Пинки“, у који су уврштени девојчице и дечаци 
из свих република и покрајина.

Смотру учесника Шестог похода пионира је 
извршио почасни  гост Александар Кнежевић, 
председник Општинског одбора СУБНОР-А у Вршцу, 
а у име  града домаћина  поздравни говор одржао је 
Виорел Муцуљ, председник ОК ССОВ. Шестом походу 
пионира СР Србије, иначе, обележен је завршетак14. 
циклуса Југословенских пионирских игара „Растимо 
под заставом Тита – да нам  живи, живи рад“, а 
истовремено је проглашен почетак 15. циклуса 
„Растимо под заставом Тита-за срећан пут у 21. век“.

С обзиром да у нашој земљи још увек нема 
постројења са дозволом Министарства за заштиту 
природних добара и животне средине за уништавање 
опасног отпада, Хемофарм је пре нешто више од 
годину дана извезао у Аустрију 18 тона нагомиланог 
отпада, опасних материја насталих у производњи, 
контроли, развоју, одржавању и магацинима. Сходно 
законским обавезама и политици корпоративне 
друштвене одговорности у домену бриге о животној 
средини, овај посао је поверен београдској фирми 
Miteco, која крајем 2004. звала Uniwab. 

И овог пута уговором је прецизирана обавеза 
Хемофарма да упакује опасан отпад , палетира и 
етикетира на уговорен начин, као и да обезбеди 
уверења о карактеризацији отпада од Градског 
завода за заштиту здравља Београд и решење о 
категоризацији отпада од Агенције за рециклажу 
Београд. Хемофарм је испунио своје обавезе, 
извозник такође и пре месец дана поново је у Аустрију 
одвезено 40 тона фармацеутског отпада.  
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4) Акта у архиви финансиј. управе у 
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 

2. Нигде нема те, Јелена Бачић 
Алимпић 
3. Приче, Иво Андрић 
4. Азбука мог живота, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 
5. Водич кроз љубавну историју 
Београда, Ненад Новак Стефановић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 

2. Маја – Причице за лаку ноћ, 
Жилбер Делае, Марсел Марлије 

3. Изванредни изговори (и друге 
добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон 

4. Српске народне бајке, Група аутора 
5. Змајева ризница, Јован Јовановић 

Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Фрајле – Срце моје 
2. Игор Гержина и Ивана Киндл – 

Олако 
3. Ничим изазван – Љуто небо 
4. Едо Маајка – Од сутра 
5. Марин Јурић Чивро – Још увијек 

ЗАГОНЕТКЕ ЕВОЛУЦИЈЕ 

ОКТОПОД, БИЋЕ НАЈБЛИЖЕ 
ВАНЗЕМАЉЦИМА КОЈЕ ЖИВИ НА ЗЕМЉИ 
Октоподи могу да прскају 

акваријумско светло које их нервира, 
све док не направе кратак спој и 
искључе га. Могу и да разликују људе, 
чак и оне који носе исте униформе. 
И, према тврдњама Питера Џефрија 
Смита, професора филозофије на 
Универзитету у Сиднеју и Сити 
универзитету у Њујорку, они су бића 
најближа ванземаљцима, која живе 
на земљи. 

То је због тога што су октоподи 
најкомплексније животиње са 
најдаљим заједничким претком у 
односу на људе. Није сасвим сигурно 
ког тачно далеког претка деле са 
људима, али Џефри Смит каже да је то 
“вероватно била животиња величине 
пијавице или пљоснатог црва са 
неколико хиљада неурона, али не 
више од тога”. 

То значи да са људима, у 
еволутивном смислу, имају веома 
мало заједничког. Очи, екстрамитете 
и мозак су развили другачијим путем 
и са различитим прецима од људи. 
Изгелда да су, захваљујући томе, 
развили импресивне когнитивне 
способности и, највероватније, свест. 

„Прави ванземаљац био би 
осећајно биће и не би имао 

заједничке претке са нама, већ би 
се развио потпуно независно“, каже 
Џефри Смит, који је и написао књигу 
о свести код октопда. 

„Ако никада не сретнемо 
ванземаљце, октоподи ће бити 
њихова најбоља апроксимација, зато 
што су они у историјској вези која је 
постојала много времена уназад“. 

Октоподи показују знаке 
радозналости, а професор верује да 
веома вероватно ту и свест почиње. 

Џефри Смит каже да октоподи 
једноставно изгледају као 
интелигентна бића и да изводе 
одређене операције за које се зна да 
су свесне код људи. 

„Сусрет са спознајом нових ствари 
је увек свестан код људи“, додаје он. 

Имајући у виду веома далеког 
заједничког претка октопода и људи, 
постојање свести код октопода би 
значило да је свест на Земљи два 
пута еволуирала, а професор верује 
и у могућност постојања више од две 
независне еволутивне гране свести. 

Према досадашњим доказима, 
изгледа да свест уопште није 
неуобичајена, већ ствар рутинског 
развоја у природи. 

„Сумњам да би, уколико би 
еволуција код животиња била 
поновљена, њен производ био 
сличан ономе што данас имамо“, 
закључује Питер Џефри Смит. 

Извор: Б92 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ ОТКРИЋЕ  

НАУЧНИЦИ ПРОНАШЛИ РЕТКУ ВРСТУ КИТА  
Истраживачки брод у Беринговом 

мору је у недељу фотографисао две 
необичне животиње, а од једног је 
узет узорак за биопсију, саопштила је 
Национална океанска и атмосферска 
администрација (НОАА). 

Биолог Џесика Кранс била је 
на броду Јушин Мару 2 када су 
прави китови примећени. Брод 
је део програма за истраживање 
тихоокеанских китова и екосистема. 
Захваљујући звучним сигналима 
Кранс је зачула позив китова источно 
од Бристолског завила. 

Након четири и по сата потраге и 
50 километара, примећене су ретке 
животиње. Реч је о врсти китова којих 
је свега између 30 и 50, истиче Филип 
Клапам из НОАА-е. 

Клапам истиче да је претерани 
лов на праве китове почетком 20. 
века знатно смањио њихов број. 

Последњи пут прави кит виђен је пре 
десет година, пише Вашингтон пост. 

Очекује се да ће резултати биопсије 
дати детаљније податке (о исхрани, 
репродуктивним хормонима, роду...). 

Прави китови су изузетан пример 

сложености и разноликости живота 
на земљи, али се и даље о њима зна 
мало. 

. 
Извор: Б92 
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Извршни одбор Фудбалског савеза 
Војводине ставио је у понедељак, 
14. августа тачку на летњу сагу о 
српсколигашком статусу Фудбалског 
клуба Вршац. 

Услед одустајања Вршца од 
такмичења у Српској лиги Војводина 
због лоше финансијске ситуације 
Секретаријат Извршног одбора ФСВ 
одредио је Црвену звезду из Новог 
Сада за члана Срспке лиге Војводина 
у сезони 2017/18. 

Овој одлуци претходио је захтев 
Вршчана за иступањем из лиге, а 
одлуку о иступању донео је Управни 
одбор ФК Вршац на својој седници 11 
августа. 

Подсећамо, прича о одустајању 
Вршчана из такмичења у Српској 
лиги Војводина почела је средином 
јуна када је председник клуба Драган 

Величковић први пут поднео захтев 
за иступањем. Уследило је одлагање 
разматрања тог захтева на седници 
ИО ФСВ, јер се у међувремену појавио 
трачак наде да Вршац ипак санира 
финансијска дуговања према овој 
фудбалској организацији. Међутим, 
када је постало јасно да Вршац не 
може да регулише своје обавезе 
уследио је нови захтев Извршном 
одбору војвођанске куће фудбала и 
описани расплет. 

Секретаријат Фудбалског савеза 
Војводине предао је “Случај” ФК 
Вршац у надлежност Фудбалског 
савеза панчевачког округа и Градског 
фудбалског савеза Вршац који ће 
одлучити у ком рангу такмичења ће 
Вршац играти ове сезоне. Наравно, 
под условом да се измире дугови који 
нису занемарљиви. 

Српсколигашка прича ФК Вршац је 
завршена, руководству следи борба 
да сачува клуб од гашења.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ ДОНЕО ОДЛУКУ ДА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИЗ НОВОГ САДА ЗАУЗМЕ МЕСТО ВРШЦА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ВРШАЦ ВИШЕ НИЈЕ СРПСКОЛИГАШ
ФУД БА Л

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА 
РУКОМЕТНОГ КЛУБА МЛАДОСТ

СТЕВАН ТАТАЛОВИЋ 
ПОНОВО НА ЧЕЛУ РК 

МЛАДОСТ
Скупштина Рукометног клуба Младост 

из Вршца је на ванредном заседању 
донела одлуку да нови председник клуба 
буде Стеван Таталовић, некадашњи голман 
и први човек клуба у периоду 1992 - 1995, 
када је Младост играла у друголигашком 
друштву у некадашњој СР Југославији. 
Скупштина је изгласала и нови Управни 
одбор чији је састав предложио 
Таталовић. Чланови су: Ненад Стојанов 
Ђеба, Миланче Симоновић, Срђан Тошић 
и Душан Радуловац. У Надзорном одбору 
су: Боривоје Шојић, Владимир Лаушев и 
Ненад Милосављевић.

Такође, усклађен је и статут клуба са 
Законом о спорту а највишим клупским 
актом предвиђено је оснивање стручне 
службе клуба коју ће чинити директор, 
секретар и остали ангажовани у стручној 
служби. У оквиру стручне службе 
предвиђено је формирање стручног 
одбора, као највишег стручног органа 
клуба а чиниће га сви активни тренери и 
друге особе по одлуци Управног одбора. 
Стручним одбором управљаће директор 
клуба. Статутом је предвиђено да клупска 
боја буде промењена у црвену.

- Развој омладинске школе рукомета, 
формирање секција клуба у Гудурици, 
Великом Средишту, Павлишу, Уљми и 
Избишту, формирање клуба ветерана, 
најважнији су задаци у наредном периоду 
рекао је Таталовић.

РК Младост почео је и припреме 
за обележавање јубилеја 50 година од 
оснивања (клуб је основан 1971) у оквиру 
којег ће бити издата и монографија клуба.

- Желимо да база за селектирање 
играча буде читава територија Града 
Вршца и због тога желимо да формирамо 
секције у селима где постоје услови за рад 
током читаве године. Такође, уз помоћ 
руководства Града Вршца планирамо 
и сређивање клупских просторија на 
игралишту у Порти, нагласио је нови 
председник клуба.

Сениорска екипа је прошле сезоне 
заузела последње место и испала из Прве 
лиге север, међутим реорганизацијом 
Супер Б лиге и формирањем још једне 
групе у том рангу такмичења, Вршчани 
су ипак остали у прволигаши. У наредној 
сезони тренер ће бити Борис Каракаш, а 
истакнуто је и да у екипи неће бити играча 
на двојну лиценцу као у претходне две 
сезоне, када су дрес Младости носили 
јуниорски репрезентативци Србије и 
првотимци београдске Црвене звезде 
Спасоје Гачевић и Филип Леовац као 
и кадетски репрезентативац Марко 
Милосављевић.

Како сазнајемо пред промоцијом 
на функцију директора је Бранислав 
Бегенишић, доскорашњи играч, на месту 
секретара скоро сигурно остаје Пеђа 
Мандић, а поред Бориса Каракаша у 
стручном одбору биће тренери млађих 
категорија Бобан Бекић и Дамир Инђић.

РУ КО М Е Т

Припремајући се за 
нову сезону фудбалери 
Вршац јунајтеда одиграли 
су први припремни меч 
и остварили победу 
против БАК-а из Беле 
Цркве (3:1). Упоредо са 
припремама руководство 
клуба предвођено 
директором Мишом 
Бељином комплетирало 
је посао у прелазном 
року и закључило списак 
појачања. Подсећамо, у 
Вршац јунајтед су овог лета 
дошли: Срђан Радосављев 
(Бачка 1901 Суботица), 
Небојша Станков (Цемент 
Беочин), Бранислав 
Катанић (Железничар 
Панчево), Никола Радић 

(Црвена звезда Павлиш), 
Марко Алексић (Пролетер, 
Б. Карловац), Никола Бабић 
(Раднички Н. Београд), 
Тихомир Крачуњел и 
Даниел Ћулибрк (Вршац), 
као  и омладинци 
Владимир Бенка, Немања 
Ђурђевић, Милош Барић, 
Владан Благојевић, Бојан 
Благојевић, Алекса Јефтић 
и Немања Вукић, Кристијан 
Тодоровић, Данило Гутеша 
и Предраг Радак. 

У генералној проби пред 
почетак новог шампионата 
Војвођанске лиге исток 
нови шеф стручног штаба 
Вршац јунајтеда Ненад 
Мијаиловић пружио 
је шансу скоро свим 

играчима и судећи по оном 
што су његови изабраници 
приказали, Вршчани су 
потпуно спремни за меч 

првог кола у суботу, 19. 
августа, у Пландишту 
против Слоге. 

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД КОМПЛЕТИРАО ТИМ ЗА НОВУ СЕЗОНУ И ОДИГРАО ПРВИ ПРИПРМЕНИ МЕЧ

УСПЕО ПРВИ ТЕСТ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – БАК 3:1 (2:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 100, 
судија: Марко Сарка (Вршац), стрелци: Моторов 
у 16, Белић у 37, Јевтић у 84. минуту за Вршац 
јунајтед, Бобић у 90. минуту за БАК. 

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, Станков, 
Барић, Ранков, Бељин, Радић, В. Благојевић, 
Тејин, Моторов, Тодоровић, Белић. Играли 
су још: Алексић, Тошић, Јефтић, Крачуњел, 
Радосављев, Ћулибрк, Вукић.

БАК: Ировић, Батори, Симић, Тимотијевић, 
Јовановић, Бобић, Пауновић, Ђуркин, Анђелић, 
Илић, Војнов. Играли су још: Илкић, Јожић, 
Витомиров, Јарковачки, Ранимиров.

Спремни за страт Војвођанске лиге исток: ОФК Вршац јунајтед
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Јуниорска репрезентација Србије 
овог лета је на Европском првенству 
на Криту, предвођена селектором 
Владимиром Ђокиће, заузела пето 
место. Међу “Орлићима” био је и крилни 
центар Вршца Милош Глишић који је 
пренео своје утиске.

- Реално, Србија је спадала у групу 
јачих репрезентација на Европском 
првенству, по мом мишљењу требало 
је да играмо за медаљу. Лош дан у 
четвртфиналу удаљио нас је од борбе за 
одличје и морали смо да се задовољимо 
петим местом. Французи су имали 
невероватно шутерско расположење 
на том мечу, погодили су 13 тројки у 
другом полувремену и нисмо успели да 
им парирамо. На крају смо савладали 
Ислан и Литванију у борби за пето 
место и остаје нам да се надамо да 
ћемо следеће године остварити бољи 
пласман. Што се моје игре тиче и 
доприноса репрезентацији задовољан 
сам, али мој учинак није толико битан, 
више бих волео да смо узели медаљу а 
да сам ја играо лоше.

Пораз је дошао у најнезгодније 
време, у преломном мечу, по многима 
најтежим на шампионату.

- Мислим да се у четвртфиналу 
против Француске тако погодило да 
су они одиграли свој најбољи меч на 
шампионату а ми најслабији. Нису 
бољи од нас, поготово не за 19 разлике 
колико је било на крају.

Рад у репрезентацији Глишићу је 
помогао да спреман дочека старт 
сезоне.

- Одлично смо радили у припремном 
периоду, почетак на Копаонику био је 
изузетно тежак и напоран, мислим да 
сам акумулирао довољно снаге за рад 
у новој сезони. Практично сам цело 
лето у тренингу, нисам много паузирао 
после Европског првенства, дошао 
сам практично потпуно спреман на 
припреме. 

После Европског шампионата 
Вршчане чека велико искушење на 
старту сезоне. Од Глишића се много 
очекује.

- Циљ ми је да напредујем на 
индивидуалном плану и наравно, 
да се пласирамо у Другу АБА лигу. 
Саиграчима и стручном штабу пожелео 
бих много успеха, желим да се у Вршцу 
ове сезоне игра регионална кошарка.

На путу афирмације у Вршцу: Милош Глишић

СПОРТ

Припреме кошаркаша Вршца за 
нову сезону у пуном су јеку с обзиром 
на то да ће већ крајем септембра 
јуришати на најважнији циљ, пласман 
у Другу АБА лигу. Управа клуба 
посвећена је довођењу појачања 
у играчком кадру, а шеф стручног 
штаба Владимир Ђокић труди се да 
новајлије што пре уведе у систем. 
Посао му је на почетку сезоне дупло 
тежи јер је лишен услуга помоћног 
тренера Горана Топића, који 
одсуствује због обавеза у стручном 
штабу репрезентације Србије која се 
припрема за Европско првенство у 
Турској.

Вршац су у актуелном прелазном 
року појачали Ђоко Шалић, Душан 
Кутлешић, Данило Остојић, Никола 
Кочовић и Вук Ђорђевић, на пробу 
је пристигло доста младих играча а 
са екипом тренира и реконвалесцент 
Милош Димић, после вишемесечног 
одсуства, опорављен од тешке 
повреде рамена. Пре неколико дана 
верност Вршчанима продужио је и 
одличан шутер Мирко Ђерић, који 
је овог лета имао неколико врло 
примамљивих понуда АБА лигаша из 
региона. Ипак, Ђерић се одлучио да и 
ове сезоне носи дрес Вршца.

- Тачно је да сам имао неколико 
понуда, али ја сам задовољан условима у Вршцу и радом са 

тренером Ђокићем. Желим 
да ове сезоне још више 
унапредим своју игру и дам 
допринос да пласманом у 
Другу АБА лигу на најбољи 
начин почнемо сезону, рекао 
је Ђерић.

 У наставку прелазног рока 
акценат ће бити на трагању 
за квалитетним високим 
играчем који би попунио 
центарску линију. Оно што се 
са сигурношћу може тврдити 
је да ће Вршац имати знатно 
млађи тим него прошле 
сезоне, опрему су раздужили 
Миљан Павковић, Бојан 
Крстовић, Никола Јефтић и 
Младен Павловић. Један од 
најбољих играча Вршца у 
Суперлиги прошле сезоне, 
Стефан Фундић, нови је члан 
Мега Лекса.

 Вршац ће на 
квалификационом турниру 
за попуну Друге АБА лиге који 
се од 27. до 29. септембра 
одржава у Лакташима 
за противнике имати 
Приморску из Копра, Сутјеску 
из Никшића и победника 
првог квалификационог 
турнира на коме ће наступити 
само екипе из Босне и 
Херцеговине, Младост 
(Мркоњић Град), Зрињски 
(Мостар) и Слобода (Тузла). 
Играће се по систему свако 
са сваким, а две најбоље 
пласиране екипе обезбедиће 
учешће у Другој АБА лиги 
наредне сезоне.

ВРШАЦ СЕ ПРИПРЕМА ЗА УЧЕШЋЕ У КВАЛИФИКАЦИЈАМА ЗА ДРУГУ АБА ЛИГУ И  ПОПУЊАВА 
САСТАВ ТИМА ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

МИРКО ЂЕРИЋ ВЕРАН 
ВРШЧАНИМА

КО Ш А Р К А

ПРВЕ ПРОВЕРЕ СА 
ФМП И ЗВЕЗДОМ

До почетка квалифи-
кационог турнира у Лакта-
шима Вршац ће имати 7 
припремних мечева. Први 
је у суботу 26. августа у 
Железнику против ФМП- а 
затим следи одмеравање 
снага са шампионом Црвеном 
звездом у среду 30. августа, 
у Дворани “Александар 
Николић”. 8. и 9. септембра 
Вршчани ће учествовати на 
турниру у Темишвару где 
ће одиграти две утакмице, 
потом следе дуели са 
Беовуком, најпре у Београду, 
док ће вршачки љубитељи 
кошарке прилику да први 
пут у новој сезони виде нови 
састав имати  13. септембра 
када ће Вршац у Миленијуму 
дочекати”Вукове”. После-
дњу проверу пред пут 
у Лакташе Вршчани ће 
имати 20. септембра у 
Центру Миленијум против 
Темишвара.

Веран старом јату: Мирко Ђерић (КК Вршац)

МИЛОШ ГЛИШИЋ ИГРАЧ ВРШЦА И РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ ЗА ИГРАЧЕ ДО 20 ГОДИНА ОВОГ 
ЛЕТА ОСВОЈИО ПЕТО МЕСТО НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У ГРЧКОЈ 

“ЖЕЛИМ ДА СЕ У ВРШЦУ ИГРА 
РЕГИОНАЛНА КОШАРКА”
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