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У СУСРЕТ ВРШАЧКОЈ ФЕСШТИ ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА

НА ГРОЖЂЕБАЛСКОЈ ПОЗОРНИЦИ “ГАРАВИ СОКАК”, АЦА
ЛУКАС, ИВАНА СЕЛАКОВ, “ВАН ГОГ”, “ЛЕГЕНДЕ”

Винко Лозић кроз историју: Тихомир Пауновић, Мирослав Жужић и Иван Ђорђевић у улози Стеријиног Винка Лозића, домаћина Грожђебала
Туристичка организација
Града Вршца приводи крају
припреме за предстојећу,
јубиларну 60. Бербу грожђа
која је заказана за трећи
септембарски викенд, од
14. до 17. септембра. „Дани
бербе грожђа“ трајаће од
дружења на Видиковцу, уз
прве испечене банатске
кобасице, вино и тамбураше,
у четвртак , 14. септембра, у
17 часова, до недеље увече и
када ће Винко Лозић вратити
кључеве града.
Током грожђебалских дана
на отвореној позорници
на тргу у центру града,
наступаће
културноуметничка друштва, плесне
групе, али и естрадне
звезде које ће увесељавати
Вршчане,
њихове
госте
и бројне туристе чији се
долазак очекује.

Оно што највише
занима јавност, као и сваке
године,
јесте
музички
спектакл који се припрема
на градском тргу, каже
Јулкица
Митрашиновић,
в.д. директора Туристичке
организације Града Вршца.
Како су ово јубиларни
60. „Дани бербе грожђа“,
Град Вршац и Tуристичка
организација одлучили су да
прослава траје дан дуже. Тако
ће музички програм кренути
већ у четвртак увече на нашој
великој бини у центру града и
то концертом„Гаравог сокака“
са почетком у 20:30 часова.
Након тога представиће се
четири локалне музичке
групе: Вршачки блуз ансамбл,
Камене фаце, Јелена Џоли бојс
и Унутрашњи портрет. У петак
програм почиње у 20 часова
на бини са тамбурашима, а

после свечаног отварања,
које је предвиђено за 21
час, концерт ће одржати
Аца Лукас. У суботу у 20
часова пред Вршчанима ће
наступити Ивана Селаков, а у
22 часа је концерт Ван Гога.
Последње грожђебалске
вечери, након затварања
„Дана бербе грожђа“, концерт
ће одржати „Легенде“ у
20 часова. Након њих на
позорници ће наступити
бенд Хаџи продане душе.
Трудили
смо
се да музички програм
направимо тако да задовољи
све
укусе,
наглашава
Митрашиновићева. Сваки од
извођача који ће наступити
има своју публику. Гледали
смо да то буде и за младе,
али и за старију публику.
Програм је разнолик и
верујем да ће задовољити

интересовања
свих
посетилаца
овогодишњих
„Дана бербе грожђа“ и да
ће свако да пронађе себе
током музичког програма
и вечерњих концерата на
отвореној позорници на
градском тргу.
Уз главни програм „Бербе“,
концерте естрадних звезда,
биће и пратећи музички
програм.
У суботу од 15 до
17 сати и у недељу од 14
до 17,30 часова наступаће
културно- уметничка друштва
из Вршца и насељених
места са територије нашег
града, каже в.д.директора
Туристичке
организације
Града Вршца. Сва друштва
кја су се пријавила за
наступ биће максимално
испоштована. Наша је жеља
да афирмишемо и наше

младе локалне таленте, тако
да ће време за њихов наступ
бити резервисано у суботу
после дечјег маскенбала.
Као део пратећег програма
„Дана бербе грожђа“ биће
и уличне трке у центру
града, пењање по стенама
код просторија Клуба за
екстремне спортове „Изазов“
у оквиру “Боулдер феста
2017”...
И ове године вршачки
туристички
радници
одржаће промоције вршачке
светковине у Београду и
Темишвару и позвати госте
да дођу у Вршац на „Бербу“.
Значајан део смештајних
капацитета у граду већ
је резервисан, тако да се
очекује велики број гостију
који ће боравити у Вршцу
током грожђебала.
Ј.Е.

ВРШАЧКО УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА ОБЕЛЕЖИЛО СЛАВУ

ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА - СЛАВА УДРУЖЕЊА

Већ неколико година у назад,
Општинско удружење инвалида
рада Вршац 28. августа прославља
своју славу, Велику Госпојину. Тако
је било и прошлог понедељка у
просторијама овог удружења.
У подне је свештеник Епархије
банатске Српске православне
цркве, заједно са свечарима,
резао славски колач. Кум славе
био је Миленко Лазић који је
предао кумство за наредну годину
Браниславу Пауновићу.
Овај чин је обављен у присуству
чланова удружења, док је права
прослава одржана исте вечери
у просторијама Месне заједнице
„Паја Јoвановић“. Било је више од
стотину званица, што гостију, што
чланова вршачког удружења.
-У госте су нам дошли Станко
Нинчевић, заменик председнице
Удружења
инвалида
рада
Војводине, као и наши пријатељи
из удружења из Пландишта, Боке,
Сечња, Алибунара, Ковачице
и Беле Цркве, каже Ђурица
Поповић, председник Општинске
организације инвалида рада Вршца.

Вршачка
општинска
организација инвалида рада
припрема се за обележавање шест
деценија постојања републичког
удружења, основаног 1957.
године. Планирана је централна
прослава, али Вршчани ће овај
значајан датум обележити у
оквиру своје организације.
Иначе, ова организација
успешно реализује све планиране
активности које су усмерене
ка побољшању живота својих
чланова - инвалида рада. Ту
су бројне акције од набавке
огревног дрвета, до намирница,
зимнице,
по
приступачним
ценама и уз одложено плаћање.
Вршачки инвалиди рада склопили
су сарадњу са туристичким
центрима у Србији где инвалиди
рада одлазе на одмор и лечење
користећи ваучере, у вредности
од 5.000 динара, које је обезбедила
Република Србија.
-Наши чланови одлазе у Соко
Бању, Радан Бању, Јунаковић
Бању код Апатина и Врдник, каже
председник Поповић и додаје да

Инвалиди рада обележили славу
ће за наредну сезону годишњих
одмора организација припремити

више атрактивних туристичких
дестинација за боравак својих

чланова, уз ваучере.

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

Ј.Е.
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У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОРГАНИЗОВАНИ БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ВРШЧАНА ЗА БАЗАР ЗДРАВЉА

Бесплатна провера здравља
грађана организована је кроз
превентивну акцију која се
већ пар година организује
под именом Базар здравља.
Овогодишњи Базар здравља
организован је у холу вршачке
градске куће, у уторак, 29.
септембра. Вршчани су показали
изузетно интересовање за
поменуту акцију и појавили се у
великом броју од самог почетка
акције.
-У првих пола сата већ је
прегледано стотину грађана,
каже Татјана Николић, чланица
Градског већа задужена за

здравство и социјалну заштиту.
Базар здравља је један од
видова превентивне активности
које спроводимо у сарадњи са
здравственим институцијама на
нашој територији, првенствено
са Домом здравља, чији је
оснивач град. Ово је јединствена
прилика када наши суграђани
могу на једном месту да обаве
прегледе,
без
заказивања,
чекања, бесплатно. Значајан
је и васпитно - здравствени
рад Базара здравља, јер овде
грађани могу добити важне
савете везано за здраве стилове
живота, начине исхране, као и

превенцију из области које их
занимају.
Базару
здравља
присуствовали
су
лекари
специјалисти: неуропсихијатар,
интерниста,
офталмолог,
специјалиста хигијене и исхране,
стоматолози и лекари опште
медицине. Уз поменуте лекаре,
здравствене услуге грађанима
пружали су и медицински
техничари.

-Од дијагностичких процедура
спроводило
се
мерење
нивоа шећера, холестерола и
триглицерида у крви, радио се
ЕКГ, мерење крвног притиска,
нагласила је Николићева.
Чланица
Градског
већа
подсетила је да се овакве акције
спроводе сваких пар месеци
и да су прилика да Вршчани
преконтролишу своје здравље,
али и да се едукују и затраже

одговоре на питања која их
занимају.
Базар здравља трајао је четири
сата и за то време прегледано
је око 600 грађана. На Базар су
дошли Вршчани свих генерација,
претежно они старији, али било
је и млађих који су искористили
прилику да без заказивања и
чекања провере здравље.
Ј.Е.

ГИМНАЗИЈИ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ И ШОСО„ЈЕЛЕНИ ВАРЈАШКИ“ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ПО КОНКУРСУ

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ВРШАЧКИМ ШКОЛАМА
-Вршачкој Гимназији додељено милион динара, а ШОСО „Јелена Варјашки“ одобрено 3,6 милиона - Покрајина финансира увођење централног грејања у “Јелени
Варјашки”- Гимназија ће средства употребити за санацију влаге у просторијама школске зграде -

Тамара Пешић, директорка
Гимназије „Борислав Петров
Браца“, и Душан Милић, директор
Школе за основно и средње
образовање „Јелена Варјашки“,
потписали су уговор о додели
финансијских
средстава
добијених
на
предметном
конкурсу покрајинске Владе.
Уговори су потписани у Мастер
центру Новосадског сајма, у
четвртак 24. августа.
Покрајински
секретаријат
за
образовање,
прописе,
управу и националне мањине
-националне заједнице средства
је доделио на основу Конкурса за
финансирање и суфинансирање
реконструкције,
адаптације,
санације
и
инвестиционо

одржавање објеката установа
основног, средњег образовања и
васпитања, ученичког стандарда
и предшколских установа на
територији АП Војводине за 2017.
годину расписаног у јулу месецу.
По завршеном конкурсу
Гимназији „Борислав Петров
Браца“ из Вршца додељена су
средства у висини од 1.000.000
динара. Школи за основно и
средње образовање „Јелена
Варјашки“ , по истом конкурсу,
одобрено је 3.600.000 динара.
Према речима директора
Милића, додељена средства од
Покрајине решиће вишегодишњи
проблем у Школи „Јелена
Варјашки“.
-Средства
ће
бити

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

ДОСТАВА ШКОЛСКИХ ПОТВРДА НАЈКАСНИЈЕ
ДО 31. ОКТОБРА

Служба дечије заштите градске управе Града Вршца обавештава
кориснике права на дечији додатак, да су у обавези да доставе
школске потврде за децу школског узраста најкасније до 31. октобра
2017. године, за школску 2017/18. годину.
Школске потврде су обавезне за ученике узраста до 19 година, до
када им и припада право на дечији додатак.
Корисници права на дечији додатак у обавези су да пријаве
промену- престанак школовања које је од утицаја на остварење
права, у року од 15 дана од дана настале промене, у соби бр. 2 зграде
градске управе града вршца или о томе писмено обавестити службу.

Школи „Јелена Варјашки“ 3,6 милиона од Покрајине
искоришћена
за
увођење
централног грејања, рекао је,
за „Вршачку кулу“, директор
Душан Милић. Задовољни смо
јер ће након толико година бити
замењене пећи са отвореним
пламеном што ће безбедност
наших ђака подићи на виши ниво.
Рок за завршетак радова је 31.
децембар ове године тако да ћемо
ускоро кренути са увођењем
централног грејања. Радове
ћемо ускладити са извођењем

наставе како не бисмо ометали
ученике и наставнике у редовним
активностима.
Директорка
Гимназије
„Борислав Петров Браца“ каже
да ће милион динара, добијених
од Покрајине по конкурсу, бити
употребљени за санацију влаге у
просторијама школске зграде.
Директори
поменутих
вршачких образовних установа
задовољни су и сложни у
констатацији да ће финансијска

подршка војвођанске Владе
решити део актуелних проблема у
њиховим школама.
Иначе, све школске клупе
„Јелене Варјашки“ биће пуне 1.
септембра. У њима ће бити 80 ђака
у 14 одељења: десет основног
и 4 средњег образовања. У
новој школској години биће
организована два дневна боравка
за ученике.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ЛЕТЊИ РАСПУСТ ИСКОРИШЋЕН ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА

ЂАЦИМА ДВЕ НОВЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Руководство
и
колектив
Хемијско- медицинске школе
„Вршац“ искористио је летњи
распуст да приведе крају пројекат
изградње две летње учионице.
-Направљена је једна од
планиране две летње учионице,
покривена је, остало је још да се
ураде плочице у њој, објањава
Вељко Стојановић, директор
Хемијско- медицинске школе
„Вршац“. Тенда је направљена
од дрвета, са нешто гвозденог
ојачања, и покривена теголом.
Летње учионице налазе се у
школском дворишту и замишљене
су да буду вишенаменске. Када то
временске прилике дозволе, могу
да се користе за наставу, а верујем
да ће бити примамљиве и за друге
ђачке активности., за њихово
окупљање, дружење, за ђачки
парламент. Мања летња учионица
је око 35 квадрата, а друга, већа,
која још није завршен, биће
површине 58 метара квадратних.
Овај је пројекат стар две
године, а на њему су радили махом

ученици ове вршачке школе, уз
техничку помоћ неких мајстора.
-Добили смо око 100.000
динара од Фондације Владе Дивац
и то је био неки почетни новац
за летње учионице, подсећа
директор Стојановић. Касније је
финансирано из других донација,
из сопствених средстава највише.
Мала летња учионица је већ при
крају, а на већој је урађена сива
фаза- бетонски радови, темељ,
стазе, прилази...
Иначе, у Хемијско- медицинској
школи „Вршац“ све је спремно за
почетак нове школске године.
-Евидентан је мањак деце
у свим средњим школама, ми
имамо свих седам затражених
одељења, истиче директор. Сва
су она попуњена, с тим што су нам
три одељења потпуно попуњена
са по 30 ђака, а четири одељења
су са 20 и нешто ученика. Остало
је празних места за хемијске
лаборанте и произвоче лекова.
Ј.Е.

Нови корисници Дома ученика
средњих школа за школску 201718. годину уселили су се у своје
собе у четвртак, 31. августа.
Попуњена су сва места у дому
намењена средњошколцима, 160
лежаја.
-Први уписни круг био је од
4. до 17. јула и тада је попуњено
155 места, а у другом кругу, од
21. до 25. августа попуњено је
преосталих 5 места, каже Биљана
Ристић,
стручни
сарадник
педагог, шеф васпитне службе
Дома ученика средњих школа.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДОБИО НОВЕ СТАНАРЕ

У вршачком Школском центру
„Никола Тесла“ одржано је
стручно усавршавање запослених
током овог месеца. Реч је о
едукацији, о првој фази програма
који ће помоћи просветарском
кадру да достигне основни
ниво дигиталних компетенција,
описаних у документу “Оквир
дигиталних
компетенција
Наставник за дигитално доба”.
Циљ реализације поменутог
програма је оспособљавање
запослених
у
образовању,
наставника и стручних сарадника,
за примену информационокомуникационих технологија у
образовно-васпитном раду.
Полазници обуке која је почела
прошле седмице јесу професори
Пољопривредне школе “Вршац” и
Школског центра “Никола Тесла”.
Реализатори обуке су професори
електротехничке групе предмета
из Школског центра “Никола
Тесла” у Вршцу - дипл.инж.
Светлана Радловачки и дипл.инж.

У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ОДРЖАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Летња учионица у Хемијско- медицинској школи „Вршац“

ПОПУЊЕНА СВА МЕСТА У ДОМУ

Мањи број ученика у средњим
школама осетио се и у нашем
Дому, као и у осталим домовима
у земљи. Тако да се ове године
догодило први пут после ко зна
колико година да се није попунио
капацитет дома у првом кругу.
Сви који су се пријавили у првом
кругу примљени су, а међу 155
средњошколаца су и деца из

социјално осетљивих категорија.
Средњошколци
су
врло
заинтересовани за смештај у
вршачком Дому ученика. У другом
уписном року, за преосталих пет
слободних места конкурисало
је укупно четрнаест ученика.
Након бодовања и рангирања,
на основу услова прописаних од
стране Министарства просвете,

примљено је петоро ученика,
три девојчице и двојица дечака.
У току је период приговора на
Привремену ранг листу другог
уписног рока, а коначна ранг листа
биће објављена 1. септембра.
-Обезбеђивање оптималних
педагошких и животних услова
пружа ученицима прилику за
максималан
интелектуални,
емоционални
и
социјални
развој, истиче Ристићева. Зато
се и трудимо да обезбедимо све
неопходне услове што се тиче
сређивања Дома за нову школску
годину.
Током летњег распуста, доста
тога се радило на припремању
ученичких соба и осталих
просторија у Дому за усељење
ученика,
хигијенско-естетском
уређењу и редовном одржавању.
-Извршена је контрола гасне
мреже и свих гасних уређаја
у објекту, сервисирање свих
постојећих
клима
уређаја,
окречене су све просторије
и собе у Дому, замењена
стара врата у мушком рејону,
обновљен је информатички

кабинет новим компјутерима,
наглашава Ристићева. Извршена
је дератизација, дезинсекција и
дезинфекција објекта, замењен
је део старе дрвене столарије
новом алуминијумском, затим
дезинфекција душека у ученичким
собама, а у плану је и замена
кревета у мушком рејону.
Осим
смештаја
за
средњошколце, у вршачком
Дому резервисано је и 50 места
за студенте. Конкурс за упис
биће расписан када прође
септембарски испитни рок.
Иначе, вршачки Дом ученика
сврстава се међу најуспешније
у земљи. Уз смештај, исхрану,
ученици имају прилику да се
укључе у бројне ваннаставне
активности, разне секције, од
драмске, литерарне, фото, до
спортских секција. Квалитетан
рад стручног кадра Дома ученика
потврђују бројна признања на
ученичким такмичењима која
освајају корисници ове вршачке
установе..
Ј.Е.

НАСТАВНИК ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА

Светлана Његомир.
Знања и вештине стечене
на обуци биће неопходне
полазницима ради примене
у настави, вођења школске
администрације и евиденције.
Програм се одвија по хибридном
моделу: два пута по два дана
непосредног рада у рачунарском
кабинету у комбинацији са радом
онлајн на Moodle платфоми.
Оваква
едукација
организована је и у Панчеву где
су полазници били запослени
у
образовним
установама
овог града. Реализатор обуке
панчевачких просветара био
је дипл.инж. Милан Његомир,
професор
електротехничких
предмета из Школског центра
“Никола Тесла” у Вршцу.

Ј.Е.
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ЈУЛКИЦА МИТРАШИНОВИЋ, ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА КАПИТЕН ЖЕНСКОГ КОШАРКАШКОГ КЛУБА ХЕМОФАРМ:

ВРШАЦ ЈЕ ТИХ ГОДИНА ЖИВЕО ЗА КОШАРКУ!
БИЛЕ СМО ХЕРОИНЕ ОВОГ ГРАДА!

Јулкица
Митрашиновић,
Вршчанима
љубитељима
кошарке позната под девојачким
презименом Марковић, носила
је дрес ЖКК Хемофарм од 1987.
до 2004. када је завршила
изузетно
успешну
играчку
каријеру. Била је главна карика
у дугом низу тријумфа вршачких
кошаркашица, а 11 година и
капитен екипе која је прошла све
рангове такмичења, од најнижег
ранга до Прве А Савезне и Евро
лиге.
Са клубом је освојала
титуле првака државе 4 године за
редом и исто толико националних
купова. Више од 50 пута играла је
у дресу државне репрезентације.
Како сте се нашли у кошарци?
-Главни „кривац“ је Мирослав
Славуј који је био професор физичког
васпитања у Пландишту када смо
кренули са кошаркашком секцијом.
Одвојио је неколико нас да се опробамо
у тадашњем вршачком клубу. Кроз
секцију од 5. до 8. разреда показала
сам одређени таленат на школским
такмичењима где је моја основна
школа у Пландишту постизала одличне
резултате.
Када сте почели да тренирате у
вршачком кошаркашком клубу?
-Када сам кренула у средњу школу,
са 14 година, што је данас невероватно
јер деца почињу много раније. Дошли
смо у салу Хемијско - медицинске
школе где је девојчице тренирао и
данас познати тренер Мирослав Попов.
Стратегија клуба била је да се покупе све
талентоване девојчице из овог краја и
околине. Било је доста њих из Банатског
Карловца, Пландишта, Алибунара,
Беле Цркве. Вршац је био база младих
талената женске кошарке. Ту сам се први

пут упознала са озбиљним тренинзима,
играчицама, све је било другачије од
дотадашњих секција. Тренирало се
сваке вечери, услови нису били као
сада. Путовала сам сваке вечери из
Пландишта, било нас је неколико, а
на крају сам једино ја остала истрајна
и брзо се уклопила у нову средину и
клуб. Након пробне године, била сам
лиценцирана за тадашњи КК Југобанат.
Екипа из Банатског Карловца изборила
је пласман у виши ранг, али због
недостатка хале, пребацила се у Вршац
и фузионисала се са вршачким клубом.
Тако смо се од те године такмичиле у
2. Војвођанској лиги у сали Хемијске
школе.
Како даље теку и Ваша и клупска
каријера?
-Нико тада није могао да претпостави
шта ће се десити у наредним не
годинама него деценијама. Направили
смо добру хемију у екипи. Кренуле су
успешне године од 1987. до 1992. када су
наш труд и добре резултате препознали
Концерн Хемофарм и директор
Миодраг Бабић. Хемофарм нам тада
постаје генерални спонзор. Клуб је до
1992. ишао узлазном путањом, требало
је проћи много лига да би се дошло до
1. Савезне, 1994. До тада су у тиму биле
све домаће играчице, али пошто је 1.
Савезна лига била врло захтевна, почеле
су да долазе играчице са стране. У тиму
домаћих играчица које су оствариле
пласман у 1. А Савезну лигу, највиши
ранг такмичења тада, биле су: Мајда
Мочник, капитен, Алиса Атанасијадис,
Биљана Станковић, Олгица Милановић,
Гоца Бабић, ја и млађе девојке. Као
појачање нам долазе играчице са
стране Биљана Стошић, Љиљана
Дубљевић, Смиља Кос, Јелена Шешлија,
а иста пракса наставља се и у наредним
годинама. Настављамо узлазну путању

О ПОРОДИЦИ
Рођена сам 5. маја 1972. године
у Пландишту. Родитељи су ми Сава
и Веселинка Марковић. Имам
сестру Душицу, млађу 7 година. Има
породицу, живи у Новом Саду. У
Пландишту сам била до краја основе
школе, онда сам се преселила у
Вршац где и сада живим са својом
породицом.
освојили?
-У својој каријери освојила сам 4
титуле првака државе и исто толико
купова. Први национални Куп освојили
смо 1996, затим 1998, 1999. и 2002.
године. Титулу првака државе освојили
смо 4 године за редом: 1998, 1999,
2000. и 2001. Вршац је тада био центар
дешавања женске кошарке. Цига
Васојевић је доводио репрезентацију
овде на припреме, велики број
девојака из КК Хемофарм играло
је за репрезентацију. На далеко се
чуло за Вршац - град женске кошарке
захваљујући визији и труду Циге
Васојевића и Миодрага Бабића, али и

са Хемофармом као спонзором, креће
улагање у женску кошарку, тек касније
се подиже мушка кошарка. Тада долази
врхунски
кошаркашки
стручњак,
тренер Милан Цига Васојевић, а у клубу
се ангажују и многи људи из града:
Милан Атанасијадис Грк, Живко Мандић,
Милојевић,
Сава
Стоисављевић,
легенда вршачке кошарке, као и
Олгица Вукобрат, Митар Станић...
Први председник Клуба био је Стева
Пауновић, затим Пера Тодоровић. Све
су то, на челу са Миодрагом Бабићем,
визионаром и идејним творцем, били
људи који су веровали у нашу екипу
за коју се касније испоставило да
ће постати једна од најуспешнијих
генерација и клубова у историји женске
кошарке.
Били смо тада пријатно изненађење
у 1. Савезној лиги. Прва утакмица била
је са Црвеном звездом у препуној
сали Хемијске школе. Изгубиле смо
буквално на 2 лопте. Ја сам дала 35
поена, Биља Станковић преко 20... Били
смо неосвојива тврђава, са респектом
се долазило у Вршац, брзо и успешно
смо се пробијале на кошаркашкој сцени
наше земље.
Које сте све значајније трофеје

играчица које су све то пратиле. Била је
то складна кошаркашка породица којој
се касније придружује и мушки погон. То
смо потврдили и на клупском светском
првенству у Бразилу где смо освојиле 3.
место, 1998.
Колико сте година били капитен
вршачког клуба? Сем поменутих
клупских, да ли сте добили и нека
лична признања?
-Одласком Мајде Мочник, 1993,
постала сам капитен и то сам била
следећих 11 година, до завршетка
каријере, 2004. У сезони 1994-95.
проглашена сам за најбољег играча 1.
Савезне лиге, постигла сам највећи број
поена. Од личних признања проглашена
сам за спортисту града у три наврата,
а добитник сам и Октобарске награде
града Вршца, 1999. Била сам најбољи
стрелац финалног турнира купа који
смо освојили 2002. у Новом Саду.
На ком сте месту у тиму играли?
Који сте број дреса носили?
-Интересантно је да сам током целе
каријере носила дрес број 12, од како
су ми га дали кад сам тек дошла у клуб,
па све до краја, до последње утакмице.
И када сам се опраштала све је било
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некако у знаку тог броја. Играла сам на
месту двојке - бека шутера. Центри су
углавном носили веће бројеве, али када
сам касније и могла да бирам број дреса,
задржала сам 12.
Имала сам више од 50 званичних
наступа за државну репрезентацију.
Учествовала сам на Европском
првенству у Чешкој, 1995, где је
репрезентација Југославије заузела 8.
место. Исте године сам била капитен
Б репрезентације на Универзијади у
Јапану, биле смо пете.
Када званично „качите патике о
клин“?
Сећам се да ми је један од најтежих
момената у каријери био када смо
изгубиле од Војводине у Новом Саду и
испале из даље борбе за првака државе.
Није то било само због пораза, ја сам у
глави већ решила да више не играм.
Имала сам 32 године. Нисам имала
никакве повреде, хвала Богу заобишле
су ме у каријери. Али, дође се некако до
момента засиђења, појављују се други
приоритети. Желела сам породицу, децу.
Сматрам и данас да је то неки идеалан
период за престанак спортске каријере.
Све сам теже подносила та путовања
аутобусом на утакмице, мада смо и до
тада много путовале, за време санкциа
ишле смо авионом из Будимпеште.

ИНТЕРВЈУ

Мислила сам да су та последња, мени
све тежа путовања била знак да је време
да престанем да играм. Када смо се,
после поменуте утакмице у Новом Саду,
враћале кући, рекла сам да више нећу
да играм. Моја дугододишња клупска
другарица Снежа Павловић, сада
Момиров, са којом сам све делила, није
ми поверовала. Међутим, остала сам
чврсто при својој одлуци. Обавестила
сам клуб. Уговор ми је истекао. Није било
никаквих међусобних обавеза и када је у
октобру кренула нова сезона, клуб ми је
направио опроштајну утакмицу. Имала
сам ту привилегију и част да се клуб,
коме сам посветила добар део живота,
на један леп начин опрости од мене. Све
су лепо организовали. Било је свечано,
Миленијум је био пун и тако сам ја, од
2004, у спортској пензији.
Да ли и даље остајете везани за
кошарку? Како се наставља Ваш
лични живот?
Наставила сам да радим као технички
секретар у Женском кошаркашком
клубу Хемофарм. Била сам и делегат
Кошаркашког савеза Војводине, члан
регионалног Кошаркашког савеза у
Панчеву, а тренутно сам члан Комисије
за женску кошарку у Кошаркашком
савезу Србије. Члан сам Скупштине
Кошаркашког клуба Вршац, а од 2008.
до 2016. била сам члан Општинског већа
задужена за спорт и омладину. Прошле
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године била сам члан Граског већа
за туризам, а сада сам в.д. директора
Туристичке организације Града Вршца.
Драго ми је да могу да утичем на
то да се све више деце бави спортом и
увек сам подржавала све који укључују
децу у спорт. Ко год то ради зна колико
је тешко анимирати децу и задржати их
у спорту. Драго ми је што су неке моје
бивше саиграчице остале у кошарци
као тренери, попут Марине Мандић,
Биљане Станковић. Оне одлично раде
са децом.
Удала сам се 2003. године за Драгана
Митрашиновића. Играла сам још једну
сезону после удаје, до опроштајне
утакмице у октобру 2004. У августу 2005.
родила сам близанце, сина Страхињу и
ћерку Ању, мој најлепши трофеј после
свих оних у кошарци. Страхиња и Ања
имају 12 година, баве се, такође, спортом.
Ања тренира код Марине Мандић у КК
Вршац, а син код професора Деђанског
и Синише Рудића у млађим пионирима
КК Вршац. Имају услове, имају нашу пуну
подршку, видећемо шта ће даље бити.
Моји родитељи били су ми подршка
током целе моје спортске каријере.
Колико је само времена мој отац провео
возикајући ме из Пландишта у Вршац на

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

тренинге и враћајући ме кући. Подршка
родитеља врло је битна деци на путу ка
било ком успеху.
Да ли је спортска каријера била
леп период Вашег живота?
Како да не, предиван. Када би ме
сада неко питао да ли бих нешто

променила, рекла бих да бих апсолутно
све исто поновила. Немерљива је
срећа и привилегија доживети тако
нешто, проћи све рангове, од „бетон“
лиге до највишег ранга, од терена у
околним местима до олимпијских
стадиона, Универзијаде. Све то што сам
доживела је највеће богатство. Ту су и
бројна познанства са људима са свих
меридијана, пријатељске везе које су и
данас нераскидиве, и наравно - кошарка
као најлепши спорт! Тих година Вршац је
живео за кошарку, за наше утакмице, а ми
смо биле хероине овог града. Титулу смо
освојиле у тек отвореном Миленијуму,
пред 4.000 људи. Приређивали су нам
дочеке за памћење кад смо се враћале с
неких великих такмичења, са освојеним
трофејима. Био је то прелеп период мог
живота!
Јованка Ерски

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

77

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
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ДЕЛЕГАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ У ПЛАНДИШТУ

ПОКЛОН ТОРБЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ У
ХАЈДУЧИЦИ

У
петак,
25.
августа
делегација Републике Словачке
на челу са директором Центра
за уметност „Бибиана” из
Братиславе, Петером Трвдоњ
донела је поклон торбе са
школским прибором и другим
поклонима за све ученике
основне школе и предшколце
из Хајдучице.
Председник и заменик
општине Пландиште, Јован
Репац и Горан Доневски,
званично
су
примили
делегацију из Словачке у
саставу Петер Твдоњи, Михал
Лоринц, почасни конзул у
Братислави, Карол Клајдац,
помоћник директора Центра
за
уметност
„Бибиана”,
Павел Бабка и Павел Балаж
из Ковачице и Мирослав
Храшко, млади сликар наивац
из Хајдучуце заједно са
директором школе у Хајдучици,
Мирославом
Маричићем.
Председник општине Репац је
поздрављаући госте захвалио

што су гости припремили
поклоне за сву децу и изразио
наду да се сарадња наставити.
Заменик
председника
је
гостима саопштио да су
Хајдучичани имали значајну
помоћ Републике Словачке
за изградњу канализације и
уградњу пречистача отпадних
вода у Хајдучици.
Директор „Бибиане“
је
домаћине упознао са циљем
посете и рекао да сваке
године, уназад десетак година,
Бибиана припрема поклоне
за децу из три насељена
места у Војводине у којима
живе припадници словачке
националне заједнице. Иначе
„Бибиана“ је организатор
бијеналног сусрета младих
талената илустратора из целог
света.
Договорено је да на следеће
сусрете један од учесника
буде талентовани уметник из
општине Пландиште.

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.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (20)
ВЕЛИКА ГРЕДА- ЂЕРЂАХАЗА – ЂУРЂЕВАЦ – ЂУРЂЕВО СЕЛО (3)

Током Другог светског рата 87 становника
овог села отерано је у немачко ратно
заробљеништво. Априла 1941. године Велика
Греда је запоседнута од СС трупа и тада добија
нови назив Ђерђхаза. Тај назив остаје све до
1. октобра 1944. године, када је ово место
ослобођено и од тада је поново Велика Греда.
После Другог светског рата од напуштене
немачке имовине и земље добијене аграрном
реформом створен је земљишни фонд за нове
досељенике и месне аграрне интeресенте.
Године 1948. из Словеније је досељено 63
породице из општинa Трбовље, Цеље, Ново
Место, Ракек, Кршко, Литија и Љубљана. Већина
се вратила. Из Македоније из општине Крива
Паланка 1947. насељено је 18 породица, а
из Босне из околине Јајца 8 породица 1946.
године. Ово су подаци из књиге Географске
монографије војвођанских општина мр Лазара
Лазића. По Милану Милошеву у Велику Греду
је након II светског рата дошло укупно 156
породица и то из Баната 6, Босне 13, Лике
1, Кордуна 4, Словеније 105, Македоније 27
породица. Од овог броја 134 су досељени са
правима спољних колониста, а 22 породице
су аутоколонистичке. Прва група досељених
дошла је из Словеније с јесени 1945. године.
По Милошеву исељено је 80 словеначких
породица које су се вратиле у стари крај и 2
македонске породице. Досељени становници
бавили су се углавном земљорадњом, али
било је и рудара, кројача, месара, ковача,
столара, трговаца, највише међу Словенцима.
Задругарство у Великој Греди датира од 1910.
године када је основана кредитна задруга да 58
чланова. После Првог светског рата основана
је „Сељачка испомоћ“, а постојала је и филијала
новосадске „Аграрије“, њихови чланови су били

искључиво Немци. Колонисти Срби су у том
периоду основали Аграрну заједницу која је
постојала све до Другог светског рата.
После Другог светског рата основане су
сељачке радне задруге – прве две су основали
Словенци 1946. године. Њима су се придружили
македонци и унутрашњи колонисти. Прва СРЗ
„Тоне Владимир Лука“ имала је 38 учлањених
домаћинстава са око 600 јутара земље, а друга
„Станко Розман“ 30 учлањених домаћинстава
са око 500 јутара земље и одговарајућим
пољопривредним инвентаром. Од ове две
задруге настаје 1947. једна под именом
„Интернационала“, затим мења име 1951. у
„Триглав“. Постојала је и Сељачка радна задруга
„Маршал Тито“ основана 1947. од стране
колониста досељених после Првог светског
рата: ова задруга мења име у „2. октобар“.
Јуна 1945. основана је Набавно-продајна
задруга која је 1956. постала Земљорадничка
заадруга.
Занимљив је податак да је милинско
предузеће „Напредак“ подигнуто 1899. године
са парним погоном. Припадало је Ђорђу
Михајиловићу. Овај млин је до 1932. године
давао електричну енергију за потребе села, а
1959. године струја је добијена из далековода.
На иницијативу Гређана 1947. године
подигнут је Задружни дом – данас Дом културе.
Испред Дома културе налази се споменик
палим борцима и Солунцима.
Прво гасно поље откривено је 1949.
године у Великој Греди где се и данас врши
експлоатација нафте и гаса.
Велика Греда се налази у средишњем делу
општине. Кроз село пролази магистрални пут и
железничка пруга Зрењанин –Вршац.
Велика Греда се налази у Иланџанској

депресији, а изграђена је на вишем и сувљем
терену. Простире се на неколико гредица
чије је апсолутна висина 77 м, а јужно од
насеља надморска висина терена је нижа и
за 2м. Правац пружања села је југозапад –
североисток. Село је дуго 2800 м, а широко око
650 м.
Атар је издужен у правцу север-југ,
дужина му је 5,5 км највећа ширина 3,5 км.
Подземне воде у атару ретко су високе. Што
се тиче броја становника, Велика Греда је по
првом званичном попису 1869. године имала
528 становника, 1880 -519, а 1890. чак 1069
становника. Почетком прошлог века 1910.
године имала је 1133, 1921. године нешто
мање – 906 а 1931.г. – 1422 становника. После
Другог светског рата, године 1948 ово насеље је
бројало 1808 становника, а 1953. године – 1946
душа и то је највећи број. Године 1961. Велика
Греда је имала 1942 становника, 1971-1775,
1981-1585, 1991. године - 1508 и по последњем
попису 2002. године 1374.
По етничкој структури данас има највише
Срба -69,87%, Мађара -12,30%, Македонаца
-9,898%, Словенаца – 1,45 %, Словака 1,09%...
Велика Греда спада у насеља издуженог
облика и једино је такво у општини. Спада у
панонски тип и има правоугаони облик. Постоје
три дужне улице и осам попречних. Највећа
концентрација кућа налази се у „главној“ улици,
куда пролази магистрални пут ЗрењанинВршац.
По археолошкој карти Војводине код Велике
Греде нађено је благо и оружје као појединачни
налаз из бронзаног доба (1800-1000 године пре
нове ере).
Велика Греда нема споменика културе, ни
природних реткости.

По архитектонским решењима поменућемо
две виле из периода између два светска
рата. Први власници били су Бирг Конрад и
Фаул Адам. Постоји и непроверена прича да
је у једној од вила пронађено благо велике
вредности.
Подаци о Великој Греди узети су из
Летописа
општина подунавских области
Феликса Милекера, Географских монографија
војвођанских општина – општина Пландиште
мр Лазара Лазића, из статистичких података о
кретању становништва у Великој Греди Милана
Милошева, из брошуре Велика Греда 1974. –
чије је податке уредио Милорад Дудуковић
и из Летописа СПЦ – маргитске парохије који
је саставио и водио ондашњи парох Блажо
Јовановић. О школи податке смо добили од
бившег директора Основне школе „Јован
Стерија Поповић“ Саре Дувњак и о досељавању
становника и још неким занимљливостима од
Милорада Дудуковића.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
DR. EUFROZINA GREONEANȚ

ATÂT TIMP CÂT NE PĂSTRĂM TRADIȚIA, NU
NE PIERDEM IDENTITATEA

Născută pe 09.07.1955 la Nicolinţ. A
absolvit Şcoala Generală „2 Octombrie”
din localitatea de naştere, Liceul
„Borislav Petrov Braca”, (secția în limba
română) din Vârşeţ, apoi Universitatea
de Vest din Timişoara, Facultatea
de Filologie, specializarea: Limba şi
Literatura Română şi Franceză. În
perioada 2003-2004 a absolvit Cursuri
de master Management şi Marketing
în Publicitate la Facultatea de Jurnalism
Comunicare şi Limbi Moderne din
cadrul Universității „Tibiscus”, Timişoara.
În perioada 2009-2013 este înscrisă
la Şcoala de Studii Doctorale la
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,
Universitatea de Vest din Timişoara,
unde îşi susţine teza de doctorat cu
tema „Tradiţie şi memorie familială,
studiu de caz-localitatea Nicolinţ din
Banatul Sârbesc”, sub coordonarea
științifică a prof. univ. dr. Otilia Hedeșan.
Începând cu anul 1997şi până în
2008 este angajată la Casa de Presă
şi Editură „Libertatea” din Panciova,
unde funcţionează pe postul de ziarist
şi redactor de pagină la săptămânalul
„Libertatea”, în perioada 1995-2006 este
redactor şef şi responsabil al revistei
pentru tineret „Tinereţea”. A redactat
publicaţia locală „Satul 899”, editat de
Comunitatea locală din Nicolinţ, iar
în perioada 2008-2010 a îndeplinit
funcția de redactor şef şi responsabil
al „Cuvântului românesc”, publicaţia
centrală a Comunităţii Românilor din
Serbia.
Începând cu anul 2014 este profesor
de Limbă și literatură română la Şcoala
de Înalte Studii de Specialitate pentru
Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârșeț.
A fost bursieră a Institutului Cultural
Român, programul Burse pentru
românii din afara graniţelor pentru
perfecţionare academică (2011). Este
membru al Uniunii Ziariştilor din Serbia.
- Tradiția și obiceiurile, în cele mai dese
cazuri, reprezintă subiectul cercetărilor
dumneavoastră științifice.
- La început totul s-a rezumat la articolele
scrise pentru săptămânalul „Libertatea”. Portrete
ale femeilor noastre, bune cunoscătoare ale
tradițiilor și obiceiurilor din străbuni, dar mai
ales, a portului nostru românesc, articole despre
manifestările culturale unde se promovează
viața tradițională, festivaluri de muzică și folclor,
cunoscători ai meseriilor tradiționale. Toate
acestea au primit o altă dimensiune în momentul
când am început să redactez publicația locală
„Satul 899”, susținută de Comunitatea Locală
din Nicolinț, pentru că, informațiile fiind la nivel
local au fost puse pe hârtie într-un mod mai
aprofundat, mai temeinic. În acest mod am reușit
să ating o altă dimensiune și să cunosc în detalii
fragmente din viața tradițională a localității unde
m-am născut. De aici, și până la cercetări mai
ample în acest domeniu, dar mai ales cercetări
științifice, nu a fost decât un pas.
- Care este semnificația lor în păstrarea
identității românilor din Voivodina?
- Dacă nu ne cunoaștem trecutul, limba, portul,
tradiția și obiceiurilor, ne pierdem pe parcurs. Iar
această pierdere este ireversibilă și, inevitabil,
duce la dispariția noastră ca popor, în acest
context, apartenenți ai unei minorități naționale.
Mai mult, aflându-ne în ipostaza de minoritate
națională, trebuie să facem tot posibilul să nu
uităm de unde se trag rădăcinile noastre și această
conștiință de sine trebuind să o sădim cu ardoare
în sufletul și conștiința tinerelor generații. Cum?
În primul rând, păstrându-ne limba și nutrind

cu stăruință ca urmașii noștri să cunoască limba
națiunii din care se trag, indiferent dacă se nasc
în familii mixte, indiferent dacă trăiesc la sat sau
la oraș. Și mai ales să-și facă școlarizarea în limba
română, chiar și strictul necesar, și aici mă refer
la localitățile unde învățământul elementar se
desfășoară doar la ciclul inferior. Cum ne putem
păstra identitatea națională când copiii noștri nu
știu să scrie și să vorbească românește, dacă nu
știu nimic despre trecutul poporului din care fac
parte, dacă nu cunosc jocul din bătrâni și tot ceea
ce ne identifică ca neam?
- Care sunt aspectele specifice ale
patrimoniului cultural românesc din această
regiune?

obține informațiile necesare, a fost o muncă
asidua, durabilă, a fost necesar mult timp pentru
a asculta și consemna tot ce era de spus legat
de amintirile informatorului și toate trăirile până
în momentul derulării interviului, atingându-se
toate aspectele vieții tradiționale din această
localitate. Cercetările efectuate au durat
aproximativ doi ani, perioadă în care am pătruns
cu migală în viața a patru informatori, și anume,
Parascheva Chia Agadișan și Nicolae Chercioban
care, din păcate, nu mai sunt printre noi și Anuica
Gherga și Gheorge Cenușă, buni cunoscători a
vieții tradiționale din Nicolinț. Astfel, „povestirea
vieții” ca modalitate de cercetare în etnologie,
realizată cu multă deschidere din partea celor

- În primul rând vorbim de un patrimoniu
cultural imaterial pe care l-am defini în următorul
mod: „Patrimoniul cultural imaterial cuprinde
totalitatea creaţiilor tradiţionale, orale, autentice,
transmise din generaţie în generaţie, exprimate în
forme literare, muzicale, coregrafice sau teatrale,
precum şi ansamblul practicilor, reprezentărilor,
expresiilor, cunoştinţelor şi abilităţilor – împreună
cu instrumentele, obiectele, artefactele,
vestimentaţia specifică, accesoriile şi spaţiile
culturale asociate acestora – pe care comunităţile,
grupurile şi, după caz, indivizii le recunosc ca
parte integrantă a patrimoniului lor cultural”.
Patrimoniul nostru material cuprinde totalitatea
bunurilor care aparțin colectivității, întregului
popor, în acest caz, având, cum obișnuim să
spunem, un prefix românesc: instituțiile de
învățământ, căminele culturale, bisericile noastre,
casele de cultură, obiectivele de patrimoniu care
au rolul să fie promotorii românismului pe aceste
spații.
- V-ați născut la Nicolinț, iar satul natal stă
la baza tezei dumneavoastră de doctorat. Ce
ne puteți spune despre aceasta?
- Așa, cum am spus de la bun început, profesia
de ziarist, mi-a dat posibilitatea să cunosc mai
profund viața tradițională din Nicolinț. Faptul că
m-am născut în această localitate a fost un atuu în
plus în sensul că am cunoscut oamenii și am reușit
să depășesc, cu mai multă ușurință bariera dintre
mine – cercetător și persoanele intervievate.
Aceasta nu a fost un simplu interviu pentru a

patru informatori, analizată în baza criteriilor
impuse de o astfel de cercetare științifică, a prins
contur și s-a transformat în teza mea de doctorat.
- Sunteți autoarea a volumului de povestiri
pentru copii: „Poveștile Giei” și a monografiei
„Tradiţie şi memoria familială”. Ați putea face
o paralelă între cele două genuri total diferite?
Sunt copiii și tineri ca cititori, mai exigenți
decât adulții?
- Cele două volume se cataloghează în
două genuri literare total diferite. Volumul de
povestiri „Poveștile Giei” sunt, într-un fel, amintiri
din copilărie. O serie de scurte povestioare,
în care personajul principal, Gia, își deapănă
„povestirea vieții”, începând cu primele amintiri
și până în ziua când clopoțelul de la poarta școlii
anunță începutul unui nou an școlar, ceea ce
pentru copilul Gia vrea să spună că adevărata
copilărie, fără de griji și frământări serioase a
luat sfârșit. „Tradiţie şi memoria familială” este
tot o „povestire a vieții” dar cu conotații mult
mai serioase, o cercetare științifică cu un rezultat
scontat – elaborarea tezei de doctorat. În acest
caz, împrejurările s-au arătat a fi foarte benefice
pentru că am avut fericita posibilitate ca această
lucrare să vadă lumina tiparului sub formă de
monografie la Editura Casei de Presă și Editură
„Libertatea”.
Referitor la cea de a doua întrebare, sunt de
părere că, în postură de cititori, tinerii și copii sunt
mult mai exigenți decât adulții. De ce? Având în
vedere tehnologia din zilele noastre, când totul

este subordonat calculatorului și telefonului
mobil, televizorul fiind deja o opțiune depășită, în
primul rând la copiii, dar și la tinerii noștri trebuie
trezit interesul pentru un anumit gen literar.
Aceasta se poate realiza doar printr-o scriere
deosebită, cu o tematică interesantă, cu o soluție
grafică modernă, ceea ce, în esență, este foarte
greu de realizat. Educația trebuie începută la o
vrâstă foarte fragedă, într-un mod foarte atractiv,
pentru ca un copil să-și însușească obișnuința
cititului, dezvoltându-și astfel o pasiune pentru
lumea cărților.
- De anul trecut, sunteți coordonatorul
secției de dramă din cadrul Şcoalii de Înalte
Studii de Specialitate pentru Educatori
,,Mihailo Palov” din Vârșeț. Ce activități
desfășurați în cadrul acestei secții. Sunt
oare viitorii educatorii interesați pentru arta
teatrală?
- A fost aceasta o idee inedită a profesorilor
de la Facultatea de Învățători din Belgrad și
a profesorilor de la Şcoala de Înalte Studii de
Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din
Vârșeț. Anul trecut am pus pe picioare atelierul
creativ „Academica”, în cadrul căruia organizăm
lansări de carte, întâlniri cu poeții noștri precum
și alte activități similare și am înființat o secție
de teatru. Ideea s-a arătat a fi foarte benefică
pentru că, de la bun început, a trezit interes
printre studenții noștri. Pentru început, am optat
pentru o adaptare a spectacolului „Profesorul
de franceză”, fiind o tematică simplă, din viața
de elevi, oarecum apropiată studenților noștri.
Repetițiile le-am început din timp iar în partea
finală ne-am bucurat de un mare ajutor oferit
de regizorul profesionist Iulian Ursulescu, astfel
că am fost pregătiți pentru participarea la ediția
din acest an a „Zilelor de Teatru ale Românilor
din Voivodina”. Ne-am prezentat onest pe scena
Teatrului „Sterija” din Vârșeț, prestația pe scenă
aducând câteva premii frumoase.
Odată începută, această activitate va intra
în programul nostru de activitate, astfel că deja
suntem în alegerea unui text pentru viitoarea
ediție a „Zilelor”. Dar, aș vrea să menționez că, pe
lângă prezentarea noastră la această prestigioasă
manifestare culturală a românilor din aceste
spații, experiența jocului de scenă are o mare
importanță pentru studenții noștri. Ca viitoare
cadre didactice, vor fi în situația să aplice în
practică cele învățate în timpul studenției.
- După părerea dvs., care sunt cele mai acute
probleme cu care se confruntă comunitatea
română din Serbia, la ora actuală?
- Probleme sunt multe. În primul rând, nu mai
trăim vremurile când entuziasmul era pe primul
loc. În zile noastre, nu se poate realiza nimic fără
de un suport financiar, iar acesta lipsește. Oricât
de bine intenționați am fi, nu se poate realiza
nimic concret, fără de un sprijin financiar. În multe
din localitățile noastre, căminele culturale sunt
lăsate în voia sorții iar viața culturală este lăsată
pe umerii celor care, cu pasiune, dăruire și eforturi
uriașe promovează valorile noastre culturale. Un
exemplu notabil este ultima ediție a Marelui
Festival de Folclor al Românilor din Voivodina.
Sunt foarte multe societății din localitățile
noastre care nu au urcat pe scena Festivalului, cu
toate că în seara inaugurală nu puteai găsi un loc
liber pe platoul din fața scenei, ceea ce ne spune
clar că românul din aceste spații nu vrea să-și uite
cântecul și jocul, portul și tradițiile strămoșești.
- Cum apreciați calitatea informării în limba
maternă a românilor din Serbia?
- Consider că informarea în limba maternă a
românilor din Voivodina, specific, nu din Serbia,
ci din Voiovdina, este la nivelul așteptărilor.
Atât Postul de Radio și Televiziune Voivodina
precum și Casa de Presă și Editură „Libertatea”
își îndeplinesc apostolatele propuse, cu toate că
și în acest domeniu, latura financiară dictează
multe lucruri. Aș menționa că și presa locală în
limba română are o importanță deosebită, astfel
că, bucură faptul că publicația „Vršačka kula” a
revenit la pagina în limba română.

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 ПРОЈЕКТУ “ГЛАС РУМУНА” НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА
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ОДРЖАН 14. ГОРАНСКИ ЕКО КАМП “ВРШАЧКИ БРЕГ 2017”

ВРШАЦ УГОСТИО МЛАДЕ ГОРАНЕ

Вршац је и ове године био домаћин младим
горанима, учесницима горанског еко-кампа
“Вршачки брег 2017”, одржаног од 18. до 25.
августа. Ово је 14. пут како Покрет горана
Србије, у сарадњи са горанима Вршца, а под
покровитељством Града Вршца, организује
овакво дружење.
Ове године у кампу је било 45
учесника из 14 градова и општина Србије и
петоро ученика Српске гимназије “Доситеј
Обрадовић” из Темишвара, са својим ментором
проф. Радославом Глишовић, објашњава
Мирослав Михајловић, секретар Покрета горана
Србије, руководилац овогодишњег кампа
“Вршачки брег 2017”. Задовољни смо што смо
поново успоставили сарадњу са поменутом
темишварском Гимназијом, након неколико
година њиховог одсуства.

И овогодишњи камп је имао богат програм
који је омогућио учесницима да кроз дружење
науче многе значајне податке и увећају своја
знања везано за природу и екологију.
Могу слободно рећи да је овај
камп један од успешнијих и да је планирани
програм, који је радно едукативан, реализован у
целости, каже руководилац овогодишњег кампа
“Вршачки брег 2017”. Радили смо на уређењу
окућнице Геронтолошког центра у Вршцу за који
смо везани од прве године кампа. Током првог
кампа били смо и смештени у Геронтолошком
центру, када је овај дом отворен. Управа
Геронтолошког центра наградила је највредније
учеснике кампа колачима, палачинкама што
је био леп гест и обрадовао децу. Ове године
смо радили, по други пут, на озелењавању дела
окућнице Дома у Старом Лецу где смо засадили

Учесници горанског еко кампа “Вршачки брег 2017”
десет садница, а по први пут смо радили и у
Хемијско - медицинској школи у Вршцу. Тамо
смо засадили део простора са ароматичним
и лековитим биљем. У градском парку и делу
Вршачких планина сакупљали смо биљке,
лишћаре, четинаре, лековито и ароматично
биље. И ове године срели смо се са онима који су
од првог дана са нама у кампу: представнициима
Вршачких винограда, ЈП Варош, ЈП Други
октобар, Шумске управе.
Већ по тадицији, последњег дана кампа
организовано је такмичење у прављењу
цветних аранжмана и квиз о биљним врстама
на Вршачким планинама и познавању акција
и активности Покрета горана Србије. Најбоља
екипа биће учесник Школе лековитог биља

Млади горани уредили окућницу Геронтолошког центра

која ће наредне године бити организована на
Копаонику, другопласирани су обезбедили
долазак у вршачки камп наредне године, а
члановима екипе која је освојила треће место
уручене су на дар књиге.
Вршачки горански камп је стручно и
квалитетно организован, са богатим програмом
активности за протеклих 14 година, према
речима Михајловића, кроз камп је прошло 465
деце.
Имајући у виду постигнуте резултате,
ангажовање деце, обавеза нам је да покушамо да
заједно наредне године обележимо јубилеј - 15
година горанског еко кампа, истиче Михајловић.

Ј.Е.

ОВОГ ВИКЕНДА „ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ВОЈВОДИНЕ“

НАДМЕТАЊЕ КУЛИНАРА
НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

“Златни котлић Војводине”, гастрономско
- туристичка манифестација, заказана је за
недељу, 3. септембра, на Градском језеру у
Вршцу. Реализатори овог такмичења у кувању
рибљег паприкаша, чорбе и ловачког гулаша
су Туристичка организација Града Вршца и К.С.Р.
“Профириболовац”, а покровитељ је Туристичка
организација Војводине.
Неће то бити само кулинарска фешта на
којој ће варјаче укрстити бројне куварске
екипе, већ дан забаве крај вршачког језера
када ће бити организована и такмичења у
надвлачењу конопца , брзом испијању пива...
Посебну драж манифестацији даће културно уметнички програм, тако да ће у овом дружењу
крај језера у Вршцу уживати како такмичари,

тако и посетиоци. Они ће бити у прилици да
дегустирају јела из котлића, уз по неку добру
капљицу и музички програм.
За учеснике „Златног котлића Војводине“
организатори су припремили вредне награде.
Број учесника у кулинарском надметању 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.
Организатори обећавају добар провод и
позивају грађане да се придруже и дођу на
језеро да уживају у дружењу, али и рибљим и
ловачким специјалитетима.
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ДАНИ АУСТРИЈСКЕ КУЛТУРЕ У ВРШЦУ
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
„КАЛИОПЕ АУСТРИЈА“

У оквиру Дана аустријске
културе, које Културни центар
Вршац организује у сарадњи са
Аустријским културним форумом
из Београда, у понедељак, 28.
августа у 19 часова у галерији
Дома војске отворена је изложба
под називом „Калиопе Аустрија
– жене у друштву, уметности и
култури“.
Изложба „Калиопе Аустрија
– жене у друштву, уметности
и култури“ бави се животним
причама
аристократкиња,
уметница, домаћица салона,
научница,
активисткиња
за
женска права, политичарки,
глумица, музичких уметница и
редитељки у хронолошком следу.
На тај начин формира се лук који
почиње у 19. веку и долази до
данашњих дана. Читавим путем
евидентна је универзална тема
борбе жена за еманципацију,
са свим победама и поразима

VIN

PING

који су уз њу ишли. Од чежње за
слободом у времену бидермајера
до нашег 21. века много тога је
постигнуто. Али се такође јасно
види да истинска једнакост тек
треба да се постигне и да заиста
много тога тек треба да буде
урађено на том пољу.
У оквиру Дана аустријске
културе,
ове
седмице
су
организоване
и
пројекције
филмова из Циклуса аустријског
филма. Мото овог циклуса
је „Аустрија(нци) – приче о
уметности, убиству, прошлости
и вечности“. Избор филмова
чини пресек скорије аустријске
филмске продукције који указује
на различите аспекте културног
наслеђа Аустрије, њене историје
и друштвеног живота.
Вечерас (петак, 1. септембар)
од 20 часова у башти Дома војске,
приказује се последњи филм из
овог циклуса, филм „Суперсвет“,
редитеља и сценаристе Карла

Марковича. „Суперсвет“ је прича
о Богу и о свету; свету у којем
хероина ради за касом и Богу
којег нити видимо нити чујемо,
али чије присуство стално
осећамо. Главна глумица Улрике
Беимполд је фантастично и
дирљиво одиграла улогу жене
под божанским утицајем, а
редитељ Карл Маркович остаје
веран реализму, његов наративни
приступ је често оперативан
са
кадровима
снимљеним
из птичије перспективе и
упечатљиво
постављеним
сценама библијских пропорција
које доприносе дојму Божијег
присуства. Главне улоге у филму
тумаче: Улрик Беимполд, Раинер
Вос, Николаи Гемел, Ангелика
Штрасер, Томас Мраз, Сибил Кос,
Мајкл Шерф и Хари Стојка. Улаз
на ову, као и на све претходне
пројекције, бесплатан је за све
заинтересоване.

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

ИЗЛОЖБА ИНСТАЛАЦИЈА У ДОМУ ВОЈСКЕ

„ОСТРВА ИДЕНТИТЕТА“ АНЕ ПАРЕЖАНИН

У четвртак 31. августа у 19 часова,
у галерији Дома војске отворена
је изложба инсталација Ане
Парежанин „Острва идентитета“.
Тема изложбе „Острва идентитета“
је жена, а представљена је кроз
шест радова.
Према речима мр Драгице
С.
Јовановић,
историчарке
уметности:„тема којом се сликарка
бавила на специјалистичким
студијама у Грчкој започета је
поступком скраћених нацрта
анатомија
жене.
Како
она
сама наглашава кроз цртеж
ју је водила насумичност у
посматрању анатомије жене, коју
је приказивала комбинацијом
линије, флеке, површине и форме
без детаљнијег описа, односно
њена интересовања фокусирана
су на унутрашње законе по којима
се слика ограђује и начин како се
то дешава у оквиру рефлексије
самих елемената који је чине“.
Како критика истиче, рад Ане
Парежанин могао би се означити
као
асоцијативни
реализам,
иако је кроз њега провучена
мисао реализма и тежња ка
реконструкцији
ликовних
елемената.

„Када говоримо о сликарству
Ане Парежанин, говоримо о
монументалном сликарству, па
чак и кад је рад малих димензија.
Она сваки свој појединачан
рад сматра завршеним тек када
постигне
експресију
линије
неконтролисаног
момента
до
крајње
границе
њене
подношљивости.
Разликује
наметљивост од навалентности
у изразу: навалентност као
израз саме линије и боје и
њихово одржање као таквих,
док линија и боја које се намећу
искључују једна другу. Зато њени
радови
теже
навалентности,
као израз тренутне експресије
и немогућности да се сузбије
истински импулс (јаки контрасти,
узареност боје, задртост линије,
дречавост и напорна светла). Ради
са материјалима које по саставу
може да натеже у линеарно
уређене целине. Црта и скалпелом,
канапима, смрсканим пастелима,
сушеним
комадима
дрвета,
папиром,
картоном,
песком,
камењем, а оловку користи ретко“,
додаје мр Јовановић.
Ана
Парежанин
рођена
је у Београду 1977. године.

Дипломирала је зидно сликарство
2006. године на Факултету
примењених
уметности
у
Београду, у класи професора
Мирослава Лазовића. У периоду

од 2008. до 2011. године похађала
је постдипломске специјалистичке
студије на Ликовној академији у
Атини.

ФОТОРЕПОРТАЖА

12 ВРШАЧКА КУЛА
ЗАВРШЕН ЕТНО ФЕСТИВАЛ У СЕЛУ ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА

Гудурица је минулог викенда отворила
своја врата за бројне госте и посетиоце
који су дошли на Етно фестивал “Златна
јесен”, 16. по реду. Организатори
Фестивала - Месна заједница Гудурица и
гудуричко Културно - уметничко друштво
“Виноградар”, у сарадњи са Градом
Вршцем и овдашњом Туристичком
организацијом, припремили су богат
и разноврстан програм. Покровитељи
“Златне јесени” јесу Покрајински
секретаријат за образовање, прописе,
управу
и
националне
мањиненационалне заједнице и Град Вршац.
Овај Фестивал омогућио је
Гудурици да, поред тога што је једно
од најпознатијих винских села, буде
препознатљива и ван граница наше
земље. Фестивал је значајан и по
томе што ће да очува и оснажи слогу
мултиетничке средине каква је Гудурица,
рекла је градоначелница Вршца Драгана
Митровић отварајући манифестацију.
Присутнима се обратио и домаћин
Фестивала Жељко Мрдаљ и пожелео
свим гостима леп провод на гудуричком
етно фестивалу, сеоској слави.
Након свечаног отварања “Златне
јесени”, наступило је Културно уметничко друштво “Виноградар”, а
затим су публику забављали естрадни
уметници Вера Матовић, Бора Дрљача,
Цана и браћа Бајић.
Исте вечери, у Хамерштиловом
музеју, отворена је изложба под називом
„Гудурица кроз векове“. Занимљиву
поставку чинило је неколико целина.
Део поставке били су радови младог
академског сликара Вршчанина Милоша
Калишког, део су чинили експонати
археолога
аматера
Гудуричанина
Владимира Вучковића који је годинама
вредно сакупљао занимљиве остатке и
трагове историје овог банатског села.
Овде је изложен кратак осврт
на све гудуричке миленијуме, каже
Вучковић. Дуго година се мислило да
у Гудурици не постоје трагови далеке
прошлости. Ја сам се заинтересовао
и пронашао трагове Старчева, Винче,
бронзаног, бакарног, гвозденог доба, све
до новије историје.
Значајан део ове занимљиве поставке
чине фотографије и записи чланова
Удружења “Феликс Милекер” из Вршца.
Посетиоци гудуричке “Златне јесени”
могли су да обиђу бројне сеоске винске
подруме који су били спремни да их
угосте и понуде им своја вина, надалеко
чувена од давнина.
Током
фестивалских
дана
организовано
је
традиционално
такмичење у гађању глинених голубова,
у шаху, пикаду, надвлачењу конопца и
бацању камена. У гудуричком шумарку
надметали су се кулинари у кувању
ловачког гулаша.
За најмлађе је и ове године био
организован дечји маскенбал који је
протекао уз дружење, песму и игру, и уз
много слаткиша и награда за најуспеније
и најмаштовитије маске.
Током трајања Фестивала, аутобуски
саобраћај на релацији Вршац - Гудурица
био је појачан са неколико ванредних
полазака како би занитересовани
Вршчани могли да дође на гудуричку
„Златну јесен“.
Ј.Ерски
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ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE ALKALMÁBÓL

A KALOCSAI FŐSZÉKESEGYHÁZ BÚCSÚJA

Dr. Német László SVD
volt az ünnep szónoka

A

ugusztus 20-án Szent
István király ünnepén,
a nagybecskereki magyarság a helybeli református templomban gyűlt
össze ünnepelni. Az ünnepség a Himnusz hangjaival vette
kezdetét, majd alkalmi művelődési műsort láthatott a közönség. A műsorban az Emmanuel
kamarakórus Dutina Vilma ve-

A

„

Az ünnepséget
követően Gyuris
László nagybecskereki
plébános
megszentelte az
új lisztből készült
kenyeret, majd
Kiss Nándor bánáti
református esperes
megáldotta az új
kenyeret
zetésével, Lackó Inesz és Engler Katalin működtek közre.
Az ünnepséget követően
Gyuris László nagybecskereki
plébános megszentelte az új
lisztből készült kenyeret, majd
Kiss Nándor bánáti református
esperes megáldotta az új kenyeret.
A megáldott kenyereket a
református egyház nevében
Kiss Nándor, a katolikus egyház nevében viszont Gyuris
László vette át. Az új kenyeret

»Gyuris László és Kiss Nándor

Kenyéráldási ünnepség a
református templomban
kiosztották még a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületnek,
valamint az Egyesület Százszorszép nevet viselő kézimunkacsoportjának. A református
templomban szervezett rendezvény a Szózattal zárult.
A kenyéráldást követően a hagyományokhoz híven a Szent István-napi ünnepi szentmisét a Gimnázium
templomban tartották meg,
melynek védőszentje első királyunk.

» Lackó Inesz

A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZÉSÉBEN

ugusztus utolsó napjaiban
Erzsébetlakra érkezik a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hallgatóinak kisebb csoportja. Társadalomföldrajzi felmérést végeznek, a helyi lakósok véleményét kérdezik, életükről, munkájukról, a turizmus fejlesztési
lehetőségeiről, valamint arról,
hogy miként lehetne a gazdaságot fejleszteni. A magyarországi egyetemi hallgatókhoz a
helyi viszonyokat jobban ismerő szerbiai diákok is csatlakoznak. Így a hallgatók párokban
közlekednek és többeket meg
fognak szólítani a kérdéseikkel.
A jelentkezések lezárultak,
így elkezdődött a felkészülés
a Társadalom- és Gazdaság-

földrajz Tanszék nyári társadalom-földrajzi terepgyakorlataira – mondja Schwertner
János az ELTE tanára, a csoport vezetője. Számunkra nagy
öröm, hogy az idei évben is lesz
olyan földrajzos csoport, akik
az országhatáron túl tanulmányozhatják a helyi társadalmi
viszonyokat és tehetik próbára az eddig megszerzett módszertani tudásukat. Munkájukkal a Kistérségek Fejlesztéséért
Tudományos Egyesület (KFTE)
Home of the Villagecímű projektjének az előkészítéséhez
kapcsolódnak. Ez a projekt az
IPA pályázat segítségével Erzsébetlak és Nagybecskerek
község további 10 településének a turisztikai kapacitását kí-

vánja felmérni. A projekt vezetőjének nem ismeretlen terep a Vajdaság, hiszen már több
sikeres projekt (Voice of the
Village, Joint Urban and Agglomeration Network valamint
a Cooling Cubes IPA projektek)
során többen dolgozhattunk
vele. A csoport munkáját ezúttal – a kérdőívre válaszolók, valamint az interjú alanyok mellett – Pozsár István az Erzsébetlaki Turisztikai Egyesület elnöke segíti.
Az ELTE Társadalom- és
Gazdaságföldrajzi Tanszékén
a helyi gazdaságfejlesztés témakörben több éve folyik kutatási tevékenység. A tavalyi
évben Adán és Székelykevén
végeztek terepi munkát. Az

egyesület a projekt tapasztalataival, az Erzsébetlaki Turisztikai Egyesület helyi ismeretével, míg az ELTE a nyári társadalomföldrajzi terepgyakorlatával járul hozzá a projekthez.
A kutatás terepi vizsgálatai
során a hallgatók kérdőíveznek, míg a projekt irányítói interjúkat készítenek. A helyi lakosok válaszait a hallgatók feldolgozzák és értékelik. Az előzetes eredményeket a gyakorlat végén 2017. augusztus 31én csütörtökön 18:00 órakor
az erzsébetlaki Kutatóházban
bemutatják. Minden érdeklődőt szeretettel várnak - mondja Pozsár Halász Éva a rendezvény házigazdája, a kutatás elkötelezett támogatója.
B. T.

Ünnepi szentmise nemzeti ünnepünk alkalmából
ár hagyományossá vált,
hogy az egész környék,
közösen ünnepelje meg Szent
István ünnepét Tiszaszentmiklóson. Az idén, hogy ne ütközzön más rendezvényekkel, a
szervezők (Piros Tulipán Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület és a plébánia) augusztus 18-ra tervezte és rendezte meg az ünnepséget.
Az idén is ünnepi szentmisével kezdődött a rendezvény,
amelyet msgr. Fiser János általános helynök, helybeli plébános vezetett és prédikált; koncelebráltak ft. Hajdu Sándor csókai plébános, bírósági helynök

és Andó Attilanagyszentmiklósi
plébános (a Temesvári Egyházmegyéből), a diakónusi feladatokat Mészáros Attila állandó diakónus látta el. Beszédében a plébános kiemelte Szent István bölcsességét és Istenbe vetett bizalmát, amikor országát és népét
felajánlotta a Szűzanyának.
A szentmise után a többszázas tömeg átvonult a sportpályára, ahol az ünnepi előadás kezdődött. A művelődési műsor keretében Mészáros Attila diakónus
mondta az ünnepi beszédet, kihangsúlyozva megmaradásunk
feltételét a gyermekáldás elfogadását.

A rendezvény vendégei voltak: Perpauer Attila, az MNT
oktatási bizottságának elnöke; Kormányos László tartományi képviselő; Újhelyi Nándor,
a VMSZ intézőbizottságának
tagja; Gyömbér Sztáno, Csóka
Község elnökasszonya; Oláj Tibor, Csóka KKT elnöke. Továbbá külföldi vendégeink: Romániából Katona György, a dettai
RMDSZ elnöke; Stancul Klára,
a dettai Reviczky Gyulakultúregyesület elnöke; Bartok Béla,
a nagyszentmiklósi RMDZS elnöke; Andó Attila, nagyszentmiklósi plébános és Marosy Zoltán, Temes megye alprefektusa.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

»Szorgoskodtak a házigazdák...

Kézműves
foglalkozás nemzeti
ünnepünk alkalmából
nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben, az Art
klub szervezésében kézműves foglalkozást tartottak
a múlt szerdán Szent István-napja alkalmából.
A rendezvényen a házi-

gazdákon kívül részt vettek a nagybecskereki idősek otthonának a lakói, valamint a Petőfi kézimunka
csoportjának a tagjai is. A
munkában a legfiatalabbak
is, egyes diákokszintén kivették részüket.

»...és a vendégek is
A Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület - NDE
- pályázatot hirdet ösztöndíjak odaítélésére a
2017/2018-as tanévre A PÁLYÁZATRA JELENTKEZHETNEK:

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE ÉS AZ ÚJ KENYÉR MEGÁLDÁSA TISZASZENTMIKLÓSON

M

emlékezett arról, hogy előző évben a Bíboros, prímás
úr volt a főcelebráns. Méltó
és igazságos, hogy a templom újranyitása után az első búcsú ünnepét, az ország első főpapja tartsa, de
most a következő évben érsek úr különösen is fontosnak tartotta, hogy határainkon túl szolgálatot teljesítő
magyar püspök legyen az
ünnep szónoka. A szentmisén a főszékesegyházi kórus
közreműködött.

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

A

Geográfus hallgatók érkeznek Erzsébetlakra
A

főszékesegyház búcsújának ünnepére zsúfolásig megtöltötték a hívek a templomot. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök úr tartotta. A
prédikációban a főszékesegyház főoltárképéből kiindulva magyarázta az ünnep lényegét, mely egyik
legmagyarabb Mária ünnepünk, hiszen régebb óta ünnepeljük, mint Magyarok
Nagyasszonyát. Bábel érsek úr a köszöntőben meg-

Magyarországról érkeztek: Tanács Gábor, Bordány nagyközség polgármestere és Komár Mátyás a makói Máltai Szeretetszolgálat vezetője.
A rendezvény hagyományos
tűzijátékkal és szabadtéri bállal
ért véget.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

1. Azok a középiskolások és egyetemi hallgatók, akiknek bejelentett lakóhelyük a következő önkormányzatok területén van: Begaszentgyörgy, Magyarcsernye,
Nagybecskerek, Nagykikinda, Törökbecse és egész
Dél-Bánság.
2.Azok a magyar anyanyelvű, Szerbiában tanuló középiskolások, akiknek tanulmányi eredménye meghaladja a 3,50-es átlagot, és magyar nyelven folytatják tanulmányaikat.
3. Azok a magyar anyanyelvű főiskolai és egyetemi
hallgatók akik Szerbia területén folytatnak felsőfokú
tanulmányokat és nem részesülnek más ösztöndíjban.
Pályázni kizárólag a NDE pályázati adatlapjának kitöltésével lehet, az adatlap 4-ik oldalán felsorolt dokumentumok mellékelésével.
A pályázatokat 2017. augusztus 15-e és szeptember 15-e
között fogadjuk postai úton:
Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület - NDE
Postfah 127
23000 Zrenjanin
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/2717-446.
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. 061/29411-61.
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. 064/35-12026.
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 ВршацВлајковац. 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. 069/29069-53.
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. 063/86297-49.
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
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. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

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
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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. 063/723-7655.
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.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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 м2, 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 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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.

Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
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. 062/82548-51 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. 013/837631 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. 062/88-37304.
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. 064/45888-48 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. 064/51069-06.
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 м² 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
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.

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: 061/2940062
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. 064/5152-245.
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.
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 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. 063/255504.
Издајем двособан намештен
стан у Новом Саду код социјалног.
Тел. 064/707-53-30.
Издајем празну кућу у ул. Цара
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.
Кућа спратна, гаража, воћњак.
Саксијске палме старе 10 година,
алоја вера. Тел. 013/837-631.

РАЗНО

Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384-430.
Продајем
тросед
на
развлачење у француски лежај,
мању троделну витрину са
гардеробним орманом, више врста
фотеља. Тел. 807-793 и 063/1871673.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна лепо
сређена кућа или већи стан. Могућ
сваки договор. Тел. 066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би децу у
поподневним сатима. Могућ сваки
договор. Имам искуство у чувању
деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац, пензионер, тражи
озбиљну жену око 60 година, по
могућности саму. Тел. 062/158-4439.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно
исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем самоходну косилицу,
бензински мотор.Тел: 061/303-1537
Купујем брилијантне минђуше
Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са фиокама.
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Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и женски
бицикл. Веома повољно. Тел. 061/60496-46.
Вршим услужно машинско млевење
воћа дуње и јабуке. Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна замрзивача,
исправна. Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-993.
На продају преградна шестокрилна
врата од пуног дрвета. Димензије
285х380 цм. Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена спремала
би по кућама и служила старије особе.
Тел. 065/542-20-82
Дајем часове енглеског, преводим
са енглеског, услужно радим дизајн и
припрему за штампу, израђујем слике,
графике и др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел. 069/62-6699 ; 063/74-22-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw магнохром
Краљево. Нова. Тел. 013/805-936.
Продајем два тучана радијатора
(један двадесет ребара) и лап топ
Тошиба- сателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005. Tel.
063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач генерално
сређен и делови за фићу. Такође на
продају кућице за псе и мачке. Тел.
064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет са
четири рингле. Тел. 064/665-88-04 и 832027.
Продајем скенер А4 формата без
кабла и пуњача и један ЦД плејер. Цена
по договору. Хитно и повољно. Тел.
069/266-99, 063/74-22-013 и 013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга једнобразни и
двобразни. Тел. 062/344-014 и 013/2824-932.
Продајем двокрилне дупла дрвене
прозоре са пластичним ролетнама,
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 063/18716-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан за
ракију од 100 литара (свега 7 казана
печено), казан је плитак а широк са
комплетним додацима. Тел. 064/477-2840 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко –
чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао од ЕВК
9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, гаранција до
децембра 2017. произвођач ИМПРО.
Тел. 065/33-55-343
Продајем комбиновани електрични
шпорет, хармоника врата, санитарије
половне са ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки бицикл,
машину за куцање, метална врата
са прозором, унутрашња врата. Тел.
065/803-16-06.
Продајем шиваћу машину „Багат“.
Повољно. Тел. 068/40-34-410.
На продају казан 100 л. за ракију,
са мешачем превртач и табакерка
у одличном стању. Цена 450€. Тел.
066/216-216.
Трофазни електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце и
риболовце нов, патике за рукометаше
нове. Тел. 064/390-62-76.
Продајем абрихтер монофазни са
круњачем и прекрупачем у склопу. Тел.
826-266.
Продајем апарат за варење. Тел.
826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120 и
200 л, коришћена за комину. Тел. 826266.
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 063/85-73135.
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. 013/806527.
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. 064/11-95384 и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
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
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал, сто
за телевизор, мали прозор са
шалоном, кревет за једну особу
без мадраца, витрину за књигедве
дводелне судопере. Тел. 061/18-44316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
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. 064/16858-94.
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. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-

83-43.
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 064/186-5244
Продајем
четвороделни
регал, дводелну судоперу, т.
Креденац, два тв сточића. Комоду
за постељину, мали прозор 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.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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. 064/4290614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33926-33.
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. 064/429-0614.
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. 852209.
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.
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. 064/12317-56.
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. 064/37409-98.
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. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
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. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
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. 063/7085-735.
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.
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
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.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.

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 орионгизмо 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.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
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ВЛАСНИК КОМПАНИЈЕ „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ УСПЕШНО СЕ БОРИ С ИЗВОЗНИЧКИМ ЛОБИЈИМА

ЗБИЉИЋ: ЕКОНОМСКИ
ПАТРИОТИЗАМ НЕМА ЦЕНУ

Власник компаније „Енерготехника
– Јужна Бачка“ и потпредседник
УО одбојкашког клуба „Војводина”
Драгољуб Збиљић поносно каже да
се дуги низ година успешно бори с
извозничким лобијима који послују
на тржишту Србије у вези с извозом
бакарних секундарних сировина, и
да се залаже за то да се те сировине
прераде у Србији јер то представља
основ српске економије.
– Економска заштита сваке државе,
па тако и Србије, подразумева да
се свим легитимним средствима
бори да заустави извоз сировина и
полупроизвода, а да стимулише извоз
готових производа да би омогућила
да се сировине прераде у домаћим
производним капацитетима и на тај
начин повећа БДП (бруто домаћи
производ) из којег директно произлази
могућност
већег
запошљавања
и јача се државни буџет – истиче
Збиљић. – Оно што је у азбуци слово
А, то је у економији правило да су
дорадни или прерађивачки послови
најпрофитабилнији.
Ту
основну
економску теорију применио сам у
свом раду и од 2004. године до данас
фирма „Манекс” из Новог Сада, чији сам
власник, једна је од две највеће српске
компаније које бакарне сировине
прерађују у домаћим производним
капацитетима, пре свега у Топионици
и Рафинацији бакра у Бору (РТБ „Бор”)
али и у „Ваљаоници бакра Севојно”,
затим фабрикама каблова у Зајечару,
Јагодини и Новом Саду.
Он напомиње да се у Србији, по
својим прерађивачким потенцијалима,
озбиљно издвајају две гране, а то су
пољопривреда и метална индустрија.
Након
десетогодишњег
рада,
тржишног и капиталног ојачавања,
његова матична фирма„Манекс” купила
је већински пакет акција компаније
„Енерготехника – Јужна Бачка” Нови
Сад. Он додаје да се у јавности можда
мало зна да од „Електровојводине” у
процесу приватизације „Јужну Бачку”
није купио он, већ компаније „Промист”
и „Викторија група”, и то 2010. године.
Збиљић је већински власник те
компаније постао тек крајем 2013,
а једини власник – почетком 2016.
године.
– Та компанија постоји 60 година
и у том периоду пројектовала је и
изградила на стотине трафостаница,
стотине
километара
далековода,
гасовода и топловода, као и велики
број термо и електропостројења.
„Енерготехника – Јужна Бачка” је, по
оцени многих признатих инжењера и
економиста, уз„Енергопројект”Београд,
енергетски бренд Србије, а мени је
синергија „Манекса” и „Енерготехнике
– Јужна Бачка” омогућила потпуну
тржишну доминацију у области
металне индустрије и енергетике
па слободно могу да кажем да је
куповина те компаније била апсолутни
професионали погодак – уверен је
Драгољуб Збиљић.
Говорећи о пројекту испумпавања
воде с површинског копа „Тамнава –
Западно поље“ у Колубари, једним од
најзначајнијих делова ЕПС-а, Збиљић
појашњава да је након поплава у нашој

земљи 2014. године, „Енерготехника
– Јужна Бачка” добила на тендеру тај
посао.
– Комерцијална понуда моје
компаније била је два и више пута мања
од понуде једне од највећих светских
компанија, немачког КСБ-а. Морам
да истакнем да изузетно поштујем
величину и пословну снагу КСБ-а, али
исто тако и да се баш на том примеру
испумпавања воде видело да наше,
српске компаније, имају довољно
инжењерског и монтерског знања да
изведу један тако сложен посао. Рок
за испумпавање минимум 80 милиона
кубика воде био је свега 90 дана и
ми смо у томе успели и на тај начин
омогућили несметану експлоатацију
угља која је директно могла да заустави

добили не само од Владе Републике
Србије већ и од Светске банке, која
је финансирала тај пројекат, али и од
читавог низа домаћих и иностраних
компанија.
–„Енерготехника – Јужна Бачка”, осим
на тржишту Србије, послује и на веома
захтевном тржишту Немачке, где смо
сувласници компаније„РСЕ солутион”из
Фулде. Желим да истакнем да је „Јужна
Бачка” партнер и немачке КфW банке
за послове реконструкција топлотних
и когенеративних постројења, а те
послове добили смо на међународном
тендеру. На тим пословима, које
изводимо на тржишту Европске уније,
запошљавамо искључиво раднике
из Србије, који пролазе обавезну
додатну обуку у нашем едукативном

Нови Сад у срцу

центру и с нашим печатом фирме као
гарантом знања и способности крећу
на ЕУ тржиште. Профит остварен на
иностраном тржишту приказујемо у
билансу компаније у Србији и порез
на добит уплаћујемо у буџет Републике
Србије – наводи наш саговорник.
Он додаје да је улагање у младе било
пракса на коју је наишао када је купио
компанију „Енерготехника – Јужна
Бачка”, и да му се тај концепт веома
допао и додатно га је унапредио.
– Поносимо се сарадњом са
Средњом електротехничком школом
„Михајло Пупин” у Новом Саду, у којој
имамо велики број стипендиста, а, што
је можда и најважније – претеча смо
дуалног образовања јер имамо цело
једно одељење које је Средњу школу
„Михајло Пупин”завршило на немачком
и српском језику и којима гарантујемо
радна места након школовања.
„Енеготехника – Јужна Бачка”
стипендира и велики број студената
Универзитета у Новом Саду, а основ за
стипендију је просечна оцена преко
девет на првој години студија.

– Нови Сад једноставно
обожавам и сматрам га најлепшим
европским градом и искрено не
бих могао да замислим живот
ни у једном другом граду. Рођен
сам у Бору, а у Нови Сад дошао
сам као студент 1996. године,
али имам осећај као да сам цео
живот провео овде и заиста сам
врло емотиван кад је Нови Сад у
питању.
увоз угља или струје. Добро изведеним
послом и омогућавањем експлоатације
колубарског угља, директно смо
заслужни за производњу домаће струје
током 2015. године, што је држави
Србији уштедело готово 200 милиона
евра предвиђених за увоз струје или
угља уколико ми не успемо у намери да
испумпамо воду и оспособимо рудник
– истиче Збиљић.
Он напомиње да су признања за
добро обављен посао као компанија

Све за „Вошу”
Одбојкашки клуб “Војводина”
добио је пред почетак сезоне
огромно појачање у виду
компаније “Енерготехника Јужна
Бачка”, која је уз генералног
спонзора “НС семе” постала
спонзор клуба И окосница
спонзорског тима. Поред тога што
је “Енерготехника Јужна Бачка”
постала један од спонзора клуба,
њен власник И председник,
Драгољуб Збиљић, именован је
за потпредседника УО.
– Дипломирани инжењери електро
и машинске струке с просечном оценом
преко 9 код нас имају загарантовано
радно место и добру пословну шансу.
Имамо веома добру сарадњу и са
Школом „Др Милан Петровић”, коју
похађају деца са сметњама у развоју и
којима кроз читав низ акција нудимо
лакше и лепше детињство, али и
одређена радна места у будућности.
Уложили смо велике своте у изградњу
новог едукативног центра који има
више од 2.000 квадратних метара,
у којем раде проверени кадрови, и
то на пословима додатних стручних
усавршавања радника, али и њихове
припреме за рад на иностраном
тржишту.
Новосађани знају да је наш град,
град одбојке. После 9 година, ОК
“Војводина” је у прошлој сезони
вратио шампионску титулу у Нови Сад,
испунио жељу верним навијачима И
подигао очекивања за следећу сезону
на један нови ниво. Сматрам да је
дужност домаћих привредника да
помажу српски спорт, како би наши
играчи остали у домаћим клубовима,
како би трибуне биле пуне а титуле
постале уобичајена појава.
Спонзорски
тим
предводи
компанија “НС семе”, која је неколико
година уназад уз клуб И која је
доказала велику приврженост овом
спорту. Новина у спонзорском тиму
је “Енерготехника Јужна Бачка” И
више од петнаест компанија које су
следиле њен пример. Већина од тих
компанија је била уз Јужну Бачку у ФК
Војводина, сличан концепт је у питању,
уз одредјена појачања. Желим додатно
да похвалим присуство “Аддико” банке
И “Дунав осигурања”, сматрам да је
уз њихову подршку спонзорски део
доведен до савршенства. Те компаније
се у областима којима се баве веома
добро тржишно боре с иностраним
компанијама и доказују високу класу.
Због тога верујем да ће И ОК“Војводина”
доказати исто. Сви смо окупљени
око истог циља, да својим капиталом,
знањем И енергијом дугорочно
стабилизујемо клуб, на радост свих
навијача.
Наравно, Град Нови Сад И
градоначелник Милош Вучевић су нам
велика подршка у овом подухвату, без
које ништа не би било могуће.
Остаје само да време покаже нашу
заједничку снагу кроз резултате И
напредак клуба.
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ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ ОКУПИЛА ПРИВРЕДНИКЕ НА ПОЉО-ФЕСТУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ВУЧУРЕВИЋ: ГОСПОЈИНСКИ ПОЉО - ФЕСТ ПРЕРАСТА
У ТРАДИЦОНАЛНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

„Госпојински Пољо-фест сасвим
сигурно прераста у традиционалну
манифестацију у АП Војводини. Управо
због тога, одлучили смо да, заједно
са Задружним савезом Војводине
и Покрајинским секретаријатом за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство доведемо групу наших
привредника, чланица Привредне
коморе Војводине (ПКВ), који ће
представити како своје производе,
тако и важан део привреде у нашој
Покрајини. ПКВ и манифестације какав
је Пољо-фест, место су окупљања
привредника, размена информација
и указивања на потешкоће у
пословању“, рекао је председник ПКВ
Бошко Вучуревић на отварању ове
манифестације протекле седмице.
Испред ПКВ, на Пољо-фесту стално
су били присутни секретар Удружења
пољопривреде ПКВ Јелена Дробњак
са сарадницима. Под окриљем
ПКВ, заједно су наступали винарија
„Деурић“ из Мале Ремете, подрум
купиновог вина „Таталовић“ из Вршца,
дестилерија „Хуберт“ из Банатског
Великог Села, банка Поштанска
штедионица, Гаранцијски фонд АП
Војводине, Развојни Фонд Војводине,
РПГ Сава Граовац из Ковиља и РПГ
Радишић из Чуруга.
„Винарија ‘Деурић’ први пут се
појављује на Пољо-фесту у Новом
Бечеју и искористили смо овај наступ
да поред презентације палете својих
вина, презентујемо и туристичку
понуду винарије. Све посетиоци
винарије од ове године могу посетити

и наш барик подрум и, уз пратњу
сомелијера, уживати у винима,
природи и миру који пружа Фрушка
гора“, рекао је комерцијални директор
винарије „Деурић“ Златко Живанић.
Банка Поштанска штедионица
у
директном
пословању
са
пољопривредним
газдинствима,
земљорадничким
задругама,
предузетницима
и
осталим
привредним субјектима који обављају
пољопривредну делатност, осим
краткорочних и дугорочних кредита
за обртна средства, механизацију и
опрему, одобрава и инвестиционе
кредите за изградњу пословних
простора.
„Банка кредитира пољопривредна
газдинства, предузетнике и остале
привредне субјекте и као потписник
Споразума о пословној сарадњи
с
Гаранцијским
фондом
АПВ,
односно одобрава кредите по свим
конкурсима Гаранцијског фонда, који
су намењени пољопривреди, а за које
Фонд одобрава гаранције“, рекао је в.д
директора Регионалног центра Нови
Сад Десимир Блашковић.
Сава Граовац, власник домаћинства
које се бави узгојем мангулица и
прерадом сухомеснатих производа
из Ковиља, први пут наступа на
Пољо-фесту. Он је истакао да без
удруживања, мали произвођачи не
могу да изађе на тржиште.
„Поред
Новосадског
сајма
пољопривреде,
требало
би
организовати овакве пољопривредне
смотре и у мањим општинама, како

би се људи упознали са проблемима
пољопривреде“, истакао је Граовац.
Манифестацију
је
отворио
покрајински
секретар
за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство Вук Радојевић где је изјавио
да је Пољо-фест, због битних садржаја
који промовишу пољопривреду и
развој села, превазишао интерес
локалне самоуправе и стекао
регионални карактер. Присутне су

поздравили, у име организатора
председник општине Нови Бечеј
Саша Максимовић и председник
Организационог одбора Матија Ковач
који је истакао да ће у будућности
Пољо-фест достићи међународни
карактер ове пољопривредне смотре.
Привредне коморе Војводине –
Ваш поуздан партнер
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ПОБЕДА НИКОЛЕ
МАЦУРЕ
Да је којим случајем Никола Мацура постао најбољи (и највише
плаћен) у неком од спортова попут фудбала, о њему би се нашироко
и надугачко писало и говорило. А овако, овај одличан ученик другог
разреда Школе „Никола Тесла“ у Вршцу, рођен у Гудурици, остаће
само локални јунак, без обзира на то што се он између хиљаду
својих вршњака домогао заслуженог признања најбољег у земљи.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (86)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790.

Никола Мацура је, наиме, на недавно одржаној 21. Смотри
техничког стваралаштва младих Југославије у Бечићима, у
дисциплини ауто-мото моделарства освојио прво место, чиме је
једновремено постигао и највећи успех у техничком стваралаштву
младих овога краја.
-Моделарство сам заволео још у основној школи. Оно ме је
доцније сасвим преокупирало и занело – каже Никола, један од
најбољих ђака у својој генерацији, врстан спортиста и омладински
активиста.

ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11., БРОЈ 138, 12. ЈУН 1985.

БОГАТА ТАКМИЧАРСКА
АКТИВНОСТ

По први пут ове године , на каналу „Дунав –Тиса-Дунав“,
код влајковачког моста, одржано је такмичење (25. маја)
у дубинском риболову. Било је седамнаест такмичара,
а сваки од њих имао је право да пеца са два штапа и са
по две удице. Значи, било је „забачено“ 68 удица. Улов
– неуобичајно слаб, само три рибице упецане и поред

„специјалних“ увозних храна. Тома Дошеновић, упецао је
„крупнијег„ караша, што му је донело прво место, а „нешто“
слабији били су друго и треће пласирани Драган Томић и
Теофил Лазариан.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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„ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

Почетак рата - Уступање
ћесарске војске и општа
бежанија становништва - Ћесар
Јосиф II дозвољава Вршчанима
оружје ради одбране - Хенеман
и дружина му - 21. септембар Турци у Алибунару - Долазак
ћесарске коњице - Устанак
Романа - Несрећа у Кутрици
- Битка код Бокшана - Турци
покушавају приманити Романе
- Недела романских устаника
- Омање битке западно од
Вршца - Уступање Турака и
продирање ћесарске војске
Ђ.м. гроф Харах са својим
корпусом опсађује Вршац 18.
октобра - Корист отуда, што је
сачуван Вршац, у зиму 178879. - Војнички гарнизони - Крај
рату. - Вршчани награђени,
а породица Хенеман добија
угарско племство.
„Слава отаца најлепши је
украс градовима“ – прекрасна
је изрека. И с правом се може
поносити оно место, на које
се дају применити ове речи.
Ослањајући се на дела и
храброст својих становника,
Вршац у пуној мери заслужује
значај тих речи.
Поводом
многогодишње
зађевице између Русије и
Турске, крајем 1787. године,
букне рат, у ком је суделовао
ћесар Јосиф II. као савезник
Русије. Историја овог рата
позната је. Још 1785. спремало
се у Аустрији за тај рат. Тада је
по жупанијама јужне Угарске
прикупљано млого војске,
отуда је и вршачки гарнизон
знатно повећан, а војнички
магазини
сваковрсном
потребом снабдевани 1).
Кад је 1787. ћесар Јосиф
II сакупио у јужној угарској
војску од 180.000 људи, било је
и у Вршцу млого војника. Онда
се, међу другима, ђенерао и
гроф Вечеји подуже бавио у
Вршцу, станујући у гостиони
„код златног јелена“ 2). Од
војске пак, овде су улогорена
била оне зиме, од октобра до
1) Szentkláray: Száz év, sv. I. str. 462.
2) Општ. рачун Нем. Вршца из год, 1788.

маја, одељења пешадијске
регементе de Greven и Alvinezy
3).
У смислу кордунске системе,
постављене надкомандером,
ђенералом
Ласцијем,
стражарише на банатској
граници 9. фебруара, када
је непријатељство отпочето,
8 батаљона и 12 ескадрона
под
заповедништвом
Вартенслебена.
С почетка је рата срећа
била на ћесаревој страни,
но друге године ратовања,
1788. по све се променио
одношај. Већ почетком лета
допрли су жалосни гласови,
који су преплашили Вршчане.
Наиме, 17. јуна једно одељење
Турака прешло је било
Дунав код Плочице близу
Ковина. Али их је одбио Јован
барон
Фестенберг,
мајор
виртембершке
регементе
киразира, који је са ванредном
бравуром управљао једним
ескадроном ове војске 4). Сама
3) Матрикуле р.к.парохије
4) Die Reiter-Regimenter der k.k.Armee, sv. I

помисао, да је ужасни Турчин
тако близу, била је довољна,
да подсети становништво на
све страхоте прошлог рата.
Међутим ћесарска војска,
која је из Земуна преко
Беле Цркве за Карансебеш,
пролазила јужним крајевима и
одмарајући се августа месеца
у Белој Цркви, разгонила је
на кратко време овај страх.
Вршчани су тада млого
допринели да се провијантише
војска у Белој Цркви. 5).
Осим неколико одељења
војске, у Вршцу је смештено
било млого болесника, који
су ради веће сигурности и
боље неге из Беле Цркве амо
пренешени. Према протоколу
умрлих р.к. парохије, јула и
августа овде је било војника из
регимената Anspach Belgiojoso
Langlois, Lattermann, Charrach,
Johann Palffy, Lascy, Reiszky,
Stein, Kallenberg, Wolfenbüttel,
Württenberg iSchackmen, осим
тога било је коморџија.
(2. izd.) str. 274. I 275
5) Општ. рачун Нем. Вршца из год, 1788.
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НОВА ПАЛЕОНТОЛОШКА ОТКРИЋА

ЗАБОРАВЉЕНИ МОРСКИ ЗМАЈ ПОНОВО У
ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ НАУЧНИКА

Највећи до сада пронађени фосил
морског рептила ихтиосауруса ће
бити проучаван пошто је годинама
био „заборављен“ у државном музеју
Доње Саксоније у Хановеру.
Више од три метра дугачак, тај
ихтиосаурус је пронађен деведесетих
година у Донифорд Беју, у енглеском
округу Самерсет, пише Би-Би-Си.
Недуго потом је стигао у Хановер.
Британски палеонтолог Дин Ломакс
изразио је одушевљење чињеницом
да толики примерци још увек могу
бити „поново пронађени“ у музејским
колекцијама.
„Не морате ићи на терен да би
открили нешто ново“, рекао је он.

Реч је о женки ихтиосауруса
сомерсетенсиса, врсте названа по
енглеском округу у ком је пронађено
много примерака древних водених
гмизаваца, која је у тренутку смрти
била трудна.
„Овај примерак ће нам дати нове
податке о могућој величини врсте,
али је тек трећи познати примерак
ихтиосаусруса са ембрионом. То је
нешто посебно“, навео је Ломакс.
Ихтиосауруси, звани још и морски
змајеви, живели су у светским
океанима пре 200 милиона година,
истовремено са диносаурусима.
Појавили су се током тријаса,
врхунац досегли у доба јуре, а нестали

су у креди, неколико милиона година
пре последњих диносауруса.
Њихови остаци су били међу
првима које су открили рани ловци
на фосиле у време када су се теорија
еволуције и геолошки концепти тек
јављали.
Први
комплетан
скелет
ихтиосауруса открила је Мери
Енинг у литицама код Лајм Реџиса, у
округу Дорсет, 1810. Њено откриће
је потресло свет науке и пружило
доказе за нове идеје о историји
Земље.
Извор: Б92

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. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Даџ, Ендру Даџ

НАСА СЕ СПРЕМА ЗА СЛЕДЕЋУ МИСИЈУ, ПРВУ ДО САДА ОВАКВЕ ВРСТЕ

НАСА-ИНА СЛЕДЕЋА МИСИЈА БИЋЕ
ИСТРАЖИВАЊЕ ЦРВЕНЕ ПЛАНЕТЕ

Припреме НАСА-иног космичког
брода за Марс су увелико у току. Недалеко
од Денвера извшено је састављање и
тестирање свемирског брода.
“Наш тим је претходног месеца
наставио интеграцију и тестирање
на нивоу система”, рекао је менаџер
програма Стју Спет. “Свемирски брод је
завршен, интегрисали смо елементе. Све
је спремно да извршимо финални тест
укључујући и акустику, инструменте и
тестове температуре“.
У питању је прва мислија чији је фокус
на испитивању унутрашњости Марса и
њене дубине. Прикупљене информације
би требало да допринесу разумевању
састава стеновитих планета, укључујући
и Земљу.
“Пошто се унутрашњост Марса
знатно мање формирала од Земљине
унутрашњости, Марс је много боље
сачувао доказе о настанку стеновитих
планета него што је то случај са нашом
планетом”, рекао је главни истраживач
Брус Барнерз. Он води међународни тим
који је предложио мисију чији је предлог
усвојен поред 27 других.
Истраживање ће подразумевати
сеизмичка испитивања, геодезију и
пренос топлоте. Почетак мисије планиран
је за мај или јун наредне године. Научници
планирају да уз помоћ сеизмографа
прате сеизмичке таласе и тако да дођу до

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае, Марсел Марлије
4. Изванредни изговори (и друге
добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон
5. Српске народне бајке, Група аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА

информација о унутрашњим слојевима
планете, а помоћу сонде дизајниране
да се спусти три метра испод земље или
више, измере количину енергије која
долази из унутрашњости.
Трећи експеримент ће користити

радио трансмисије између Марса и
Земље да проучи промене у ротацији
Марса око своје осе, како би се добио
бољи увид у стварну величину Марсовог
језгра.
Извор: Б92

1. Марин Јурић Чивро – Још увијек
2. Едо Маајка – Од сутра
3. Фрајле – Срце моје
4. Стерео банана – 5 до 12 синдром
5. Игор Гержина и Ивана Киндл –
Олако
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СПОРТ

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”
2.КОЛО
Вршац јунајтед - Раднички (С)
Раднички (К)
- Младост (О)
Будућност – Полет		
Козара - Кикинда 1909 		
Јединство (БК) – Бегеј 		
Војводина 1928 - Слобода (НК)
ЖАК - Јединство (НБ) 		
Слога - Пролетер 		

3:0
1:4
4:2
0:0
3:0
1:0
4:1
5:3

ТАБЕЛА
1. Вршац јунајтед 2
2. Младост (О) 2
3. Кикинда 1909 2
4. Козара
2
5. Војводина 1928 2
6. ЖАК 		
2
7. Слобода (НК) 2
8. Јединство (БК) 2
9. Пролетер
2
10. Будућност 2
11. Слога
2
12. Полет
2
13. Јединство (НБ) 2
14. Раднички (К) 2
15. Раднички (С) 2
16. Бегеј
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0

ПФЛ ПАНЧЕВО 2.КОЛО
Црвена звезда - Војводина (С)
Војводина (Цр) - Партизан (У)
Дунав - Борац (Ст) 		
Вултурул – БАК 			
Стрела - Слога (БНС) 		
Војводина (ЦЦ) - Јединство (В)
Раднички (Б) - Јединство Стевић
Долина - Југославија 		

4:5
2:2
0:0
2:4
2:1
0:0
4:1
4:2

ТАБЕЛА
1. БАК 		
2
2. Долина
2
3. Војводина (С) 2
4. Борац (Ст)
2
5. Раднички (Б) 2
6. Јединство (В) 2
7. Јединство Стевић 2
8. Стрела
2
9. Партизан (У) 2
10. Југославија 2
11. Дунав
2
12. Војводина (Цр) 2
13. Војводина (ЦЦ) 2
14. Слога (БНС) 1
15. Вултурул
1
16. Црвена звезда 2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1. Ратар
2. Караш (К)
3. Добрица
4. Полет
5. Борац (ВС)
6. Борац (ВГ)
7. Јаношик
8. Будућност (А)
9. Хајдучица
10. Виноградар
11. Потпорањ
12. Шевац
13.Партизан (К)
14.Владимировац

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

ПОСЛЕ ДРУГЕ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ЗАУЗЕО ВРХ ТАБЕЛЕ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

БЕЛИЋЕВЕ БРАВУРЕ

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – РАДНИЧКИ (С)
3:0 (1:0)
Вршац,
Градски
стадион,
гледалаца 300, судија: Александар
Милошевић (Банатски Брестовац),
стрелци: Белић у 29. и 75, Алексић
у 85. минуту, жути картони:
Радић (Вршац јунајтед), Дробњак
(Раднички)
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић,
Станков,
Крачуњел,
Бељин,
Ранков,
Радић,
Тодоровић,
Благојевић (од 46. Барић), Белић,
Тејин (од 70. Алексић), Моторов (од
46. Радосављев)
РАДНИЧКИ: Марић, Вуковић,
Чижик, Огњеновић, Перовић,
Милош,
Зоретић,
Томин,
Милошевић, Росић, Даља (од 46.
Дробњак)

Вршчани су са пола снаге савладали
госте из Сутјеске и учврстили се
на врху табеле, али су пропустили
прилику да својим навијачима
приреде
голеаду.
Најбољи,
најискуснији и најефикаснији играч
Вршац јунајтеда, Данило Белић,
наставио је свој голгетерски низ и хет
– трику из првог кола додао још два
поготка против Радничког. Домаћи

су од првог минута загосподарили
тереном,
гости
су
бункером
покушали да сачувају мрежу Марића,
успевали су у томе све 29. минута
када је Белић искористио грешку
Вуковића, отео му лопту, предриблао
голмана Радничког и довео свој
тим у вођство. У 75. минуту гости су
заиграли нешто офанзивније, али
после њихове најбоље акције Вршац
јунајтед је постигао други гол. Акцију
Тодоровића и Крачуњела, маниром
расног стрелца завршио је Белић.
Најлепши тренутак на мечу виђен је у
85. минуту, Белић је као центархалф у
свом шеснаестерцу прихватио лопту,
претрчао читав терен и као на тацни
послужио младог Алексића који је
потврдио убедљив тријумф тима
тренера Ненада Мијаиловића.
ПРВИ ТРИЈУМФ ПЛАНДИШТАНА

СЛОГА (П) - ПРОЛЕТЕР (БК) 5:3

У
комшијском
дербију
војвођанског истока Слога из
Пландишта остварила је прву
првенствену победу. У узбудљивом
мечу са много голова домаћи су
славили са 5:3.

Гранитна одбрана:
Данијел Бељин (Вршац јунајтед)
- Задовољни смо победом, донекле
и игром, али реализација је та која нас
је мучила, на видеу смо прегледали,
имали смо 20 ситуација за постизање
гола, морамо да побољшамо то.
Лепо нам је на челној позицији ту
желимо и да останемо, рекао је један
од најмлађих првотимаца Вршац
јунајтеда Владан Благојевић.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

РЕМИ ВЛАЈКОВЧАНА, ПОРАЗ ЗВЕЗДЕ У
ПАВЛИШУ ПОСЛЕ ВЕЛИКОГ ПРЕОКРЕТА

ВОЈВОДИНА:
Ђурђев,
Н.
Пауновић (од 83. Ђорђевић),
Марковић, Бобић, Стошић (од
46. Милованчевић), Г. Пауновић,
Јездић, Тутић, Николић, Марковић,
Трифуновић
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња,
Москић, Ивановић, Биља (од 46.
Богдановић), Живанов, Мрђа,

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК”
1.КОЛО
1:0
2:1
3:3
1:0
2:0
1:2
2:1

ТАБЕЛА

ФУД Б А Л

ВОЈВОДИНА (Ц. ЦРКВА) - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 0:0

6
6
6
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0

Борац (ВГ) – Шевац 		
Полет - Потпорањ 		
Будућност (А) – Јаношик 		
Борац (ВС) - Партизан (К)
Ратар – Владимировац 		
Виноградар - Караш (К) 		
Добрица – Хајдучица 		
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Лазин (од 60. Гуја), Калин, Кусицки,
Ракитован (од 34. Попов)
У утакмици одиграној на стадиону
БАК-а у Белој Цркви било је мало
фудбалских узбуђења, ниједан од
ривала није желео превише да
ризикује па је реми најправеднији

исход. Момци из Црвене Цркве
уписали су први бод као новајлије
у лиги који је мелем на рану после
убедљивог пораза у Качареву у
првом колу. Влајковчани су и после
другог кола непоражени и са великим
самопоуздањен ће у наредном колу
дочекати Раднички из Баранде.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ)
4:5 (3:0)

Стрелци: Којић у 3, Мајсторовић
у 27, Дрндарски у 35. и Чејић у
80. минуту за Црвену звезду,
Гвозденов у 47 (аутогол), Павловић
у 49, 56. и 59, Обрадовић у 82.
минуту за Војводину
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић,
Барбуловић, Гвозденовић, Остојић
(од 46. Толанов), Дрндарски, Чејић,
Којић (од 46. Блануша), Делкић,

Мајсторовић (од 46. Миок), Рајин,
Момиров
ВОЈВОДИНА: Орлић, Шаманц,
Ћурувија,
Колак,
Е.
Винка,
Павловић, Н. Винка, Гетејанц,
Бабић, Стојимиров, Обрадовић

Имали су домаћи три гола
предности, али ипак нису успели да
дођу до прве победе у новој сезони.

Гости из Селеуша искористили су
смушеност играча Црвене звезде
на почетку другог полувремена и
за свега 11 минута надокнадили
заостатак. То је за Павлишане био
шок од кога се нису повратили
до краја меча, у финишу су гости
материјализовали офанзивну игру и
заслужено освојили бодове.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

ИЗБИШТАНИМА ДЕРБИ
ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) - ПОТПОРАЊ 2:1 (2:1)

Стадион Полета, судија: Бојан
Миливојев, стрелци: Балан у 13,
Дубичанин у 33. минуту за Полет,
Попов у 26. минуту за Потпорањ
ПОЛЕТ: Печеновић, Дубичанин,
Савић, Илић, Ивановић (од 85.
Овчаров), Милунов (од 86. М.
Бранков),
Петровић,
Балан,
Димитријевић, Б. Стојанов (од 70.
П. Стојанов), С. Бранков
ПОТПОРАЊ: Доновић, Вренчев

(од 46. Мунџић), Оморац (од 90.
Трњанац), Олујић, Манојловић,
Стојанов, Јовановић (од 46. Ђурић),
Попов,
Јоксимовић,
Јованов,
Бихлер (од 73. Милаковић)
У узбудљивом дербију сви голови
постигнути су у првом полувремену
док је друго било резервисано за
пропуштене прилике. Избиштани
су повели голом Балана, изједначио

је Попов а нову предност Полету
обезбедио је Дубичанин. У другом
полувремену Потпорањ је имао
потпуну теренску иницијативу, али су
домаћи стварали зрелије прилике из
контранапада. Доновић је у неколико
наврата сјајним интервенцијама
спасио госте убедљивијег пораза,
а најзрелију шансу на утракмици
пропустио је Сава Балан.
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КО Ш А Р К А
ПОРАЗ ВРШЦА У ПРВОЈ ПРИПРЕМНОЈ УТАКМИЦИ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ЂОКИЋ: ЈАКИ ПРОТИВНИЦИ НАЈБОЉА
ФМП - ВРШАЦ 103:83 (30:26, 29:19, 24:18, 20:20)
ПРОВЕРА
Вршчани су у првој припремној
утакмици за сезону 2017/18 изгубили
од АБА лигаша ФМП-а у Железнику
103:83.
Изабраници
тренера
Владимира Ђокића су у првој и
четвртој четрвтини били равноправан
ривал, у другој и трећој домаћи су
били бољи и заслужено славили
убедљив тријумф.
Шеф стручног штаба Вршчана
задовољан је радом екипе и оценио
је најпре досадашњи део припремног
периода.
- Почели смо припреме на време,
што је јако важно, јер су квалификације
за Другу АБА лигу врло близу. Довели
смо велики број младих играча од којих
ће већина конкурисати за јуниорски
тим, којег такође чекају квалификације
за Јуниорску лигу Србије. По потреби,
али и по заслузи неки од тих играча
ће бити прикључени првом тиму.
Такође, доведено је неколико играча
који конкуришу да буду носиоци игре
Вршца у овим квалификацијама. Било
је проблема са лакшим повредама, пре
свега мислим на Јововића, који има
свега пет - шест тренинга, а познато је
колико он значи за екипу и нашу игру.
Недостаје нам један или два висока
играча да би били јако озбиљни, али
очекујемо да тај посао завршимо у
наредним данима, рекао је Ђокић

Прва припремна утакмица одиграна
је против АБА лигаша, друга је против
првака државе и Јадранске лиге. Да ли
је циљ одабира јаких ривала на почетку
серије припремних мечева максимално
фокусирање и мотивација играча?
- Квалитет ФМП-а дефинитивно није
за прву проверу, они су јако озбиљна
екипа за нас у овом моменту, али
желео сам да видим колико су играчи
које имамо на располагању озбиљни
у амбицији да играју Прву АБА лигу.
Било је пар добрих момената у нашој
игри, могу да будем задовољан неким
офанзивним сегментима, али примити
преко сто поена од било кога мора
да забрине. Увидели смо пропусте у
колективној одбрани где нисмо добро
ротирали, али морам да нагласим да
је томе допринео и квалитет ФМП-а
који је одиграо изузетно озбиљно и
мотивисано меч, и хвала им на томе
јер су нам показали где смо тренутно и
на чему морамо да радимо у наредних
месец дана.
Ђокић истиче да није желео да се
заварава победама у припремним
мечевима против слабијих ривала и
да због тога очекује да против српског
и АБА шампиона има још бољи увид у
грешке које треба исправљати. Вршац
би према његовим речима тим требало
да комплетира до краја ове недеље.

ФМП: Момиров 7, Ђумић 6, Маверик 18, Пот 11, Човић 23,
Ускоковић 2, Ђорђевић 8, Радовановић 12, Шешлија 6, Слутски,
Јеремић 6, Симовић 2, Оџо 2.
ВРШАЦ: Кочовић 3, Ковачевић, Глишић 8, Ђорђевић, Мунижаба
4, Остојић 11, Савовић 10, Митровић 4, Кутлешић 17, Узелац 5,
Ђерић 3, Шалић 18.
Семафор: 18:14 (5), 30:26 (10), 41:32 (15), 59:45 (20), 74:55 (25),
83:63 (30), 95:72 (35)

ПОВРЕДА КОЧЕ ЈОВОВИЋА НИЈЕ ОЗБИЉНИЈЕ
ПРИРОДЕ
Током загревања на једном тренингу Коча Јововић је осетио
бол у мишићу предње ложе и после обављених лекарских
прегледа установљено је да, срећом, повреда није теже природе.
- Недељу дана тренирам одвојен од остатка тима, идем на
терапију и пропустио сам прве две припремне утакмице. Мишић
није пукао, нема хематома, вероватно је у питању микротраума
која се не види на ултразвуку. Осећам бол при покрету, али се
надам да ћу се већ у понедељак прикључити раду са екипом,
рекао је плејмејкер Вршца.

Јаке провере на старту: Владимир Ђокић

НОВАЛИЈА НАЈБОЉИ У ПРВОЈ ПРИПРЕМНОЈ УТАКМИЦИ

КУТЛЕШИЋ: У ВРШАЦ
САМ ДОШАО ЗБОГ
КВАЛИТЕТНОГ РАДА

Душан Кутлешић је у Вршац дошао као једно од
најзвучнијих појачања са искуством играња у АБА
лиги. Има 23 године, поникао је у Слободи из Ужица,
током каријере наступао је за ваљевски Металац и
ФМП. Бивши је јуниорски репрезентативац Србије
са којом је освојио бронзану медаљу на Европском
првенству 2012. године и сребрну медаљу на
Светском првенству 2013. године.
- Ушли смо у четврту недељу рада, екипа је
млада, из прошлогодишњег састава Вршца остало
је неколико играча који су нама новајлијама
помогли да се уклопимо и снађемо пре свега у
граду а после и на тренингу. Први утисци су заиста
добри. Одлично се ради на тренинзима, управо сам
због тога и дошао у Вршац, рекао је Кутлешић.

Рођени Ужичанин истиче да су његове личне
амбиције истоветне онима које има његов нови
клуб.
- Пласман у Другу АБА лигу ми је први циљ који
желим да остварим, потом да кроз Другу лигу
дођемо у Прву АБА лигу, јасан је Кутлешић.
У првој утакмици Вршац је одмерио снаге управо
против његовог бившег клуба у Железнику.
- Тешка и чудна утакмица, играчи су прилично
уморни после јаких тренинга, мислим да ни игра
ни резултат у том мечу не показују наше праве
могућности. Желимо да у сваком припремном
мечу напредујемо као тим и да будемо прави када
то буде било најпотребније, на квалификационом
турниру у Лакташима, закључио је Кутлешић.

Циљ је АБА лига: Душан Кутлешић
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