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ИЗ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” НАЈАВЉУЈУ:
ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 
ПРАВНА ЛИЦА

Из Јавног комуналног предузећа „Други 
октобар“ најављују да је дошло до промене 
дела цене природног гаса који се односи на 
капацитет, усклађивањем са Методологијом 
за одређивање цене приступа систему за 
дистрибуцију природног гаса  („Службени 
гласник РС“, број 105/16 и 29/17).

Овом променом  је значајно снижена 
цена капацитета за групу купаца „Ванвршна 
потрошња“ и незнатно повећана цена 
капацитета за групу купаца „Равномерна 
потрошња“ и групу купаца „Неравномерна 
потрошња“. 

За групу  „Ванвршна потрошња К1“  цена 
капацитета је са 151,90 динара снижена на 
86,87 дин/m3/дан/година.

За групу  „Равномерна потрошња К1“  
цена капацитета је са 184,46 повећана на 
184,61 дин/m3/дан/година.

За групу  „Невномерна потрошња К1“  
цена капацитета је са 217,01 повећана на 
217,19 дин/m3/дан/година.

Из „Другог октобра“ поручују да ће се 
нове цене примењивати   од 1. октобра  
2017. године, ако и нема промена у цени 
гаса за групу  купаца „Мала потрошња“,  
којој припадају домаћинства и мали купци – 
остали.

Ј.Е.

СУБНОР РАСОИСАО ЛИТЕРАРНИ 
КОНКУРС ПОВОДОМ 73 ГОДИНЕ 
ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА ОД ФАШИЗМА

ВРШАЦ У СЛОБОДИ
Савез удружења бораца народно 

ослободилачког рата Србије  СУБНОР Града 
Вршца

поводом 73 године  ослобођења Вршца 
од фашизма 2. октобар 1944  –  2.октобар 
2017. расписује литерарни конкурс за  
најбољи литерарни рад на тему

Вршац у слободи
Право учешћа имају ученици 

основних,средњих и високих школа на 
подручју Града Вршца и Вршчани на 
студијама у другим градовима и државама. 
Конкурс је отворен до 28. септембра 2017.
године. Радове доставити лично, поштом, 
електронском поштом  или путем школе, на 
адресу: СУБНОР Вршац,Вука Караџића број 3, 
са назнаком: За литерарни конкурс 2017

Одлуку о избору најбољег рада, донеће 
стручни жири. Најбољи радови биће 
награђени пригодним наградама кће бити 
уручене на посебној свечаности у Вршцу.

СУБНОР Града Вршца
председник

Драгољуб Ђорђевић

Остало је још недељу дана до јубиларне 60. 
„Бербе грожђа“, а Туристичка организација 
Града Вршца приводи крају припреме за 
традиционалну вршачку светковину винара 
и виноградара. Овогодишњи јубиларни 
„Дани бербе грожђа“ трајаће дан дуже, 
од четвртка, 14. септембра и дружења на 
Видиковцу које почиње у 17 часова , уз прве 
испечене грожђебалске кобасице, вино и 
тамбураше, до недеље увече, до затварања 
манифестације. Тада ће Винко Лозић, чији ће 
лик и ове године тумачити глумац Мирослав 
Жужић,  вратити кључеве града и поново 
отићи на странице Стеријиних дела, све до 
наредне „Бербе“.

-Стигла нам је најава да ћемо имати част 
да јубиларне „Дане бербе грожђа“ отвори 
Ана Брнабић, председница Владе Републике 
Србије, очекујемо само још званичну 
потврду, каже Јулкица Митрашиновић, в.д. 
директора Туристичке организације Града 
Вршца. Свечано отварање предвиђено је за 
петак, 15. септембар, у 21 час.

Према речима Митрашиновићеве, 
припремљен је богат пратећи програм за 
овогодишњу маниестацију. 

-Први догађај је на Видиковцу (четвртак, 
17 часова) где ће се пећи кобасице, уз 
бесплатно вино и тамбураше, најављује 
в.д. директора ТОВ. У сарадњи са Градским 
музејом организујемо прелепу изложбу у 
Конкордији. Биће неколико поставки. На 
спрату Музеј организује изложбу Банатски 
колаж, а ми у дворишту организујемо 
традицоналну изложбу грожђа, вина и 
воћа, док ће у самом холу бити изложба 
„Грожђебал, вино и виноградарство кроз 
време“. Биће то мала ретроспектива како се 
грожђебал прослављао годинама у назад, 
од плаката, до старих алатки које су се 
користиле у виноградима и за производњу 
вина које су из фундуса Музеја и од 
нашег суграђанина Младена Кабића, који 
деценијама скупља те предмете. Изложбе у 
Конкордији биће свечано отворене у петак, 
у 17,30 сати. 

Врата Градског музеја биће отворена за 
посетиоце од 10 до 20 часова како би гости 
Грожђебала могли да погледају поменуте 
поставке. У великој сали Конкордије 
биће изложена поставка фотографија 
војвођанских салаша, која ће бити отворена 
недељу дана раније, у петак, 8. септембра.

Петак вече, након свечаног отварања, у 
Хотелу Србија биће избор Мис Бербе 2017. 
До садаје пријављено 11 девојака, а очекује 
се да ће их бити још. За најлепше међу њима 
припремљене су бројне вредне награде.

-Субота пре подне резервисана је за 
најмлађе Вршчане, каже Митрашиновићева. 
У 10 часова, на великој бини биће приређен 
програм за децу, у коме ће учествовати 
плесне, музичке групе, хорови, а у 12 сати 
почиње дечји маскенбал. У дворској ће 
бити уличне трке у организацији Вршачког 
атлетског клуба 1926. Од 15 до 17 часова 
на бини ће се представити културно - 
уметничка друштва са територије Града 
Вршца. Након тога на позорницу ће изаћи 
Витезови вина који ће у своје редове 

примити нове чланове. 
У недељу у подне кренуће карневалска 

поворка за коју су пријаве још увек у току, а 
у 14 сати почиње наградна игра грожђе из 
авиона.

-Припремили смо 150 падобранчића 
и сваки од њих ће имати ваучер, истиче 
Митрашиновићева. Онај ко ухвати падобран 
треба да дође у Туристичку организацију и 
ваучер замени за награду. Обезбедили смо 
разноврсне робне награде, угоститељске 
услуге, вечере у ресторанима... Током 
поподнева биће приређен културно - 
уметники програм на позорници на тргу 
све до 19 - 20 часова када је затварање 
манифестације. 

Туристичка организација Града Вршца 
посетиће Темишвар и Београд и позвати 
госте да дођу на овогодишњу јубиларну 
„Бербу грожђа“. Очекује се велики број 
посетилаца како из свих крајева Србије, тако 
и из суседне Румуније.

Ј.Е.

Одржавањем овогодишње треће по 
реду, Ролеријаде озваничен је крај сезоне 
купања на Градском језеру у Вршцу. Ова 
забава за  најмлађе купаче окупила је 
прошле среде, 30. августа, 37 такмичара 
из Вршца, а њима су се придружили и 
другари из Београда, тако да их је укупно 
било око педесеторо.

 Туристичка организација Града Вршца, 
организатор овог занимљивог догађаја 
за малишане, задовољна је рекордним 
одзивом такмичара овогодишње 
Ролеријаде. 

- Учесници трке на ролерима, 
деца, узраста од 5 до 17 година показала су 
велико интересовање за овај спорт, али и 
умеће у савладавању полигона и препрека, 
кажу у Туристичкој организацији Града 
Вршца. У лепом амбијенту  и позитивној 
атмосфери која је владала на језеру, 
бројније су биле девојчице, а међу 
учесницама била су и тројица дечака и 
они су у својим категоријама освијили 
златне медаље.

У узрасту до седам година било је 
укупно 88 такмичара: 7 девојчица и један 
дечак - Никола Маринковић, који је 
освојио прво место у категорији дечака. 
Међу девојчицама до 7 година најбоље 
су биле: Нађа Јакшић, Бојана Шарац и 
Хелена Рац.   У категорији од 8 до 10 година 
укупно 15 такмичара, а прва три места код 
девојчица освојиле су: Калина Јакшић,  

Анђела Грачанац и  Тара Живковић. Међу 
15 девојчица био је само један дечак - 
Јован Обрадовић који је био први као 
једини у својој категорији.

Код узраста од 11 до 13 година укупно 
је било 9 такмичара. Најбоље међу њима 
биле су: Ивана Мушкиња, Мина Петровић 
и Анђела Ранђеловић. 

На Ролеријади је наступило 5 
такмичара старости од 11 до 17 година. 
Прва три места код девојчица освојиле су:  
Јелена Лукетић, Тамара Тодорић и Сара 
Димитријевић, док је Милош Медић био 
и најбољи и једини такмичар у категорији 
дечака поменутог узраста. 

Најбољима су уручене награде, а 
свим окупљеним на Градском језеру 
демонстриран је и час на којем су могли да 
науче нека од основних правила. На крају 

су сви такмичари заједно возили трку 
пријатељства на стази око целог језера.

- Овим окупљањем и дружењем 
деце,  које је имало такмичарски 
карактер, завршена је сезона “Лето 
на језеру” у организацији Туристичке 
организације Вршац, а у циљу промоције 
све популарнијег спорта када су најмлађи 
у питању, кажу организатори.  На 
Ролеријади су подељене и дипломе нашим 
полазницима школице пливања, којих 
је овог лета било близу 40.  Инструктор 
Милош Војтешки уручио је дипломе за 
успешно савладане основне технике 
пливања и сналажења у води и позвао 
све присутне малишане да наставе са 
похађањем овог лепог спорта и у наредној 
сезони.

Ј.Е.

ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ОДРЖАНА 

РОЛЕРИЈАДА ЗА НАЈМЛАЂЕ ВРШЧАНЕ

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА ЈУБИЛАРНЕ  „ДАНЕ БЕРБЕ ГРОЖЂА“

БОГАТ ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
-Очекује се званична потврда да овогодишњу „Бербу грожђа“ отвори премијерка Ана Брнабић- 

Избор за Мис бербе 2006. године
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Градоначелница Вршца Драгана Митровић 
свечано је отворила адаптирани и преуређени 
објекат некадашње гарнизонске амбуланте, у 
Улици Стевана Мокрањца, прошлог четвртка, 
последњег дана августа. Након радова на 
уређењу већ руинираног објекта који је 
функционисао у оквиру бивше војне касарне, 
добијен је нови простор корисне површине од 
око 430 квадратних метара. У њему су смештени 
нови објекат Дечјег вртића “Звоничица”- јаслице, 
лекарска и стоматолошка амбуланта Дома 
здравља и испостава Апотекарске установе 
Вршац.

Нова школица за педесет малишана
Након свечаног отварања, од 1. септембра 

званично је почео са радом нови објекат 
јаслица Дечјег вртића “Звоничица”, школица 
за педесеторо малишана. Најмлађи Вршчани, 
узраста од једне до три године, боравиће у 
савремено опремљеном простору, усклађеном 
са највишим стандардима.

-Постојећи капацитети дечјег вртића нису 
били довољни да приме сву децу јасленог узраста 
које су родитељи пријављивали за упис, тако да 
отварање једног оваквог објекта, у коме ће бити 
уписано педесеторо деце, има велики значај, 
рекла је градоначелница Драгана Митровић 
отварајући нове јаслице. Значајан је, пре свега, 
због превазилажења и решавања проблема 
недовољног капацитета у старом вртићу, а с 
друге стране, оживљавамо и овај део града.  

Градоначелница је истакла да нови објекат 
омогућава људима који живе на овом градском 
подручју, где се, иначе, планира ширење нове 
урбанистичке зоне,  да могу своју децу да доведу 
у вртић који им је, практично, у комшилуку. 

-Изградња овог објекта почела је 2015. године, 
суочили смо се са много проблема приликом 
преузимања одговорности у току прошле 
године, као и за друге инвестиције у локалној 
самоуправи, нагласила је градоначелница. 
Било је великих проблема око техничкг 
пријема, недовољно сређене документације, 
пребацивања надлежности са једних на друге. 
Међутим, успели смо да превазиђемо све 
те проблеме, да прибавимо све неопходне 
сагласности, испунимо услове, посебно када је 
реч о безбедности деце, и да вртић, као што смо 
обећали, почне са радом. 

Објекат јаслица простире се на површини 

од 300 квадратних метара, опремљен је 
најсавременијим мобилијаром, испуњени су сви 
стандарди како би деца, узраста од једне до три 
године, могла безбедно да се крећу и бораве у 
својој новој школици. 

-Вредности инвестиције је око 16 милиона 
динара, нагласила је Митровићева. Од тога  је 9 
милиона утрошено за адаптацију и опремање 
вртића, а преосталих 7 милиона за део објекта 
у коме су смештене амбуланте Дома здравља и  
Апотека. Средстава су обезбеђена из кредита из 
2014. године.

Лекар у комшилуку
За житеље овог дела града отварање лекарске 

и стоматолошке амбуланте Дома здравља Вршац 
и Апотеке од великог је значаја, јер ће, посебно 
старијим особама, олакшати одлазак код лекара. 
Нови простор за пружање медицинских услуга 
има  око 135 квадратних метара, опремљен 
је у складу са најсавременијим стандардима. 
Лекарска и стоматолошка амбуланта радиће у 
две смене. Исто радно време имаће и апотека која 
је у потпуности опремљена свим неопходним 
медикаментима и фармацеутским производима. 

-Отварање ових амбуланти је значајно за 
грађане који овде живе јер ће моћи, на једном 
месту, у свом комшилуку, да обаве комплетну 
здравствену заштиту, истакла је градоначелница 
Драгана Митровић отварајући преуређени 

објекат бивше војне амбуланте. Овај пројекат 
вредео је око 9 милиона динара. И овде смо 
имали мало потешкоћа приликом прикупљања 
све неопходне документације, техничког пријема 
и осталих сагласности од надлежних органа, али 
успели смо све да превазиђемо, у сарадњи са 
Домом здравља и осталим надлежним органима. 

Према речима градоначелнице, комплетни 
радови завршени су до почетка 2017, али су 
отварање пролонгирале остале процедуре 
везане за технички пријем, безбедност објекта... 

-Ово је још једна прилика да изађемо у сусрет 
нашим суграђанима, нарочито онима који живе 
на територији овог дела града, и да им покажемо 
зашто су били у праву када су нас изабрали, 
рекла је Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за здравство и социјалну заштиту. 
Радимо по захтевима и потребама наших 
суграђана и сва средства и ресоре усмеравамо 
ка потребама грађана. Овај објекат рађен је по 
савременим стандардима, да би корисник био 
задовољан мора да има адекватну здравствену 
услугу. Мени је драго да су грађани били у праву 
када су препознали ову потребу и желели да 
удруже део својих средстава за овакве намене, 
а ми смо показали да можемо да савладамо све 
проблеме ако су они у интересу наших грађана.

Ј.Е.

СВЕЧАНО ОТВОРЕН ПРЕУРЕЂЕНИ ОБЈЕКАТ НЕКАДАШЊЕ ГАРНИЗОНСКЕ АМБУЛАНТЕ

НОВИ ВРТИЋ, АМБУЛАНТА И АПОТЕКА

Вршачко Удружење ратних војних инвалида, 
Град Вршац и Савез удружења и организација 
ратних војних инвалида и породица погинулих 
бораца Војводине заједничким активностима 
обезбедили школски прибор и уџбенике за 
шеснаесторо основаца, децу ратних војних 
инвалида и породица погинулих бораца. 
Школски прибор су им уручили дан пред 
почетак нове школске године.

-Наше Удружење традиционално брине 
о деци ратних војних инвалида и породица 
погинулих бораца, као једној од видова 
наше активности, каже Мевлудин Планчић, 
председник Удружења ратних војних инвалида 
Града Вршца. Тако смо и ове године набавили 
и поделили школски прибор за 16 деце - 
основаца. Доделили смо им комплетан прибор 
потребан за основну школу.  Обезбедили смо 
им и уџбенике које ће да плати Град Вршац, 
набавка иде преко школа.

Према речима Планчића, донатор за 
школски прибор је Савез удружења и 
организација ратних војних инвалида и 
породица погинулих бораца Војводине. 

- Имамо изузетну сарадњу са 
покрајинским Савезом, истиче Планчић. 

Недавно смо добили Велику плакету од 
Савеза ратних војних инвалида и организација 
Војводине за наш велики допринос раду Савеза. 
Имамо и врло добру сарадњу са Покрајинским 
секретаријатом и руководством Града Вршца, 
посебно чланицом Градског већа Татјаном 
Николић, везано за потребе ратних војних 
инвалида, њихова права и статусна питања.
Очекујемо да ће се подршка проширити и на 

друге видове као што је субвенција код рачуна 
комуналних услуга, која је код већине градова 
већ решена, код нас није могло због статуса 
комуналног предузећа. Ратни војни инвалиди 
су своје дали, труде се да и даље буду савесни 
и добри грађани, да помажу свима, али и да 
добију помоћ и подршку за своје чланове и 
породице погинулих бораца.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИЈОМ УДРУЖЕЊА, ГРАДА ВРШЦА И ПОКРАЈИНСКОГ САВЕЗА 

ОБЕЗБЕЂЕН БЕСПЛАТАН ПРИБОР И 
УЏБЕНИЦИ ЗА 16 ОСНОВАЦА

У ПОНЕДЕЉАК СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ВРШАЦ
ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 

ПЕТНАЕСТ ТАЧАКА 
ДНЕВНОГ РЕДА

Петнаесто по реду заседање Скупштине 
Града Вршца заказано је за понедељак, 11. 
септембар, а за дневни ред предложено је 15 
тачака. 

Пред одборницима ће се наћи одлуке 
о покретању поступка ликвидације Јавног 
предузећа „Варош“ и  Јавног предузећа за 
стамбено пословање „ Вршац“, затим одлука 
о одређивању праваца пружања државних 
путева првог и другог реда који пролазе кроз 
насељена места на територији Града Вршца.

На дневном реду ће бити и одлука о 
измени одлуке о увтрђивању доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта, о 
измени одлуке о општинским путевима, 
о давању у закуп пословног простора, о 
образовању Савета за здравље Града Вршца.

Одборници ће се изјаснити о неколико 
одлука везаних за Јавно комунално 
предузеће „Други октобар“: о спровођењу 
јавног огласа за избор директора, доношењу 
решења о давању сагласности на одлуку 
о измени Статута ЈКП „Други октобар“ , 
разматрање и усвајање Извештаја о раду ЈКП 
„Други октобар“ са одлуком о расподели нето 
добити по завршном рачуну за 2016. годину. 

Неколико тачки дневног реда односиће 
се на промене  у одборима, комисијама 
и саветима. Одборници треба да донесу 
решење о разрешењу председника и 
чланова Надзорних одбора Јавног предузећа 
„Варош“ и Јавног предузећа за стамбено 
пословање „ Вршац“, да именују чланове 
Школског одбора Школског центра „Никола 
Тесла“, образују комисију за спровођење 
конкурса за за избор директора ЈКП „Други 
октобар“ и престанку решења о именовању 
чланова Савета за здравље општине Вршац.

Ј.Е.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦИ 
ВРШАЦ
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
СВАКЕ ТРЕЋЕ НЕДЕЉЕ У 

МЕСЕЦУ
Сваке треће недеље у месецу у времену 

од 8-16 часова организоваће се превентивни 
прегледи у Општој болници Вршац (нова 
зграда Болнице) када ће се проверавати 
крвни притисак, гликемија и радити ЕКГ 
лицима која буду дошла на преглед.

ВД директора Опште болнице Вршац, 
Др Данило Митровић.
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ОШ „Младост“ искористила 
је летњи распуст да се 
припреми за долазак 
ученика и почетак нове 
школске године. Међу 
ученицима је 68 првака 
за које су старији другари 
извели приредбу, дочекали 
их уз песму, игру, гомилу 
балона. Добродошлицу 
им је пожелела и Татјана 
Јашин Мојсе, директорка 
ОШ „Младост“, заједно са 
учитељицама које ће их 
водити док не стасају за пети 
разред.

- Основна школа 
„Младост“ имаће у новој 
школској години 538 
ученика, распоређених у 24 
одељења, међу њима су три 
одељења првих разреда са 
68 ђака, каже директорка 
Татјана Јашин Мојсе. Дуго 
се одржавамо на броју од 
24 одељења. Не губимо 
одељења, што је добро за 
школу и запослене. И ове 
школске године у школи 
ће и даље функционисати 
продужени боравак у две 
групе, за ученике првог и 
другог разреда. 

За време летњег распуста 
саниран је зид који се 
обрушио током невремена, 
23. јуна ове године. 

- Цео зид смо средили 
и тако наместили да удари 
ветра више не могу да му 
нашкоде, истиче Јашин Мојсе. 
Зид је део фискултурне сале. 
Осигуравајуће друштво 
нам је признало штету због 
невремена.  И даље се надамо 
и у ишчекивању смо повољног 
исхода за реконструкцију 
фудбалског терена и 
фискултурне сале. Видећемо 
како ће се ствари одвијати, 
то је, свакако, наша највећа 
жеља. У оквиру пројекта, 
фудбалски терен био би 
сређен по највишим светским 
стандардима, као терени 
великих фудбалских клубова, 
а фискултурна сала требало 
би да добије подну облогу коју 
могу користити инвалидна 
лица. Тако би недеља био 
дан када би инвалидна лица 
користила фискултурну 
салу, за рекреацију, спортске 
турнире. Било би то добро 
и за цео град, јер то нема ни 
једна општина. 

ОШ „Младост“ има 
традиционално добру 
сарадњу са ШОСО „Јелена 
Варјашки“, са удружењима 
која окупљају лица са 
посебним потребама. 
Сваке године, 5. децембра, 

организују дружење са 
ученицима „Јелене Варјашки“.

Директорка Татјана Јашин 
Мојсе, подсетила је, не 
кријући задовољство, да је 
приликом посете екстерне 
комисије, коју чине чланови 

Министарства образовања 
и Школске управе, ОШ 
„Младост“ добила четворку, 
највишу оцену од свих 
образовних установа на 
територији Града Вршца.

Ј.Е.

ОШ „МЛАДОСТ“ СПРЕМНО ДОЧЕКАЛА СВОЈЕ ЂАКЕ

ПРИРЕДБА ЗА ПРВАКЕ

Влада Војводине донирала је школске 
торбе и ранчеве за основце свих 
специјалних школа у Покрајини, међу 
којима је и Школа за основно и средње 
образовање „Јелена Варјашки“. 

-Наши представници присуствовали 
су састанку и преузели ранчеве и торбе 
за 49 основаца Школе „Јелена Варјашки“. 
Сваки наш ђак добио је школску торбу и 
ранац, поделили смо им првог дана нове 
школске године. Били су веома задовољни 
и ђаци и родитељи који су нам изразили 
велику захвалност. То је, заиста, један леп и 
пријатан гест покрајинске Владе која мисли 
о нашој деци, а који је посебно значајан 
за сиромашније родитеље, каже Душан 
Милић, директор  Школе за основно и 
средње образовање „Јелена Варјашки“.

Школске торбе су веселих боја, лепог 
дезена, посебно за девојчице, посебно за 
дечаке. Ових дана требало би да стигну и 
бесплатни уџбеници.

- Ми смо уџбенике пријавили на 
време, али мислим да нису још одштампани 
у целости, истиче Милић. Има ту некиих 
нејасноћа, издавачи треба да прилагоде 
уџбенике за ученике са сметњама у развоју, 
посебно на неком трећем, четвртом нивоу. 
Очекујемо да ће ових дана стићи бесплатни 

уџбеници за све наше ђаке. Обезбеђује 
их Министарсво просвете Републике 
Србије које је расписало конкурс, ми смо 
учествовали и добили уџбенике. Када је 
реч о школском прибору, њега добијамо 
од локалне самоуправе. Ове године смо 
успели да резервишемо део средстава за 
минималне потребе. Ранијих је година то 
било мало галантније, али времена су таква, 
буџет се смањује, морамо то да разумемо 
и да се сналазимо како можемо. Градска 
власт је обезбедила део школског прибора 
за наше ученике. 

Основно образовање у ШОСО „Јелена 
Варјашки“ у овој школској години похађаће 
49 ученика у осам разреда, десет одељења. 

- Имамо већ дневни боравак до 
4. разреда, а очекујемо отварање боравка 
за од 5. до 8. разреда, што је у складу са 
Правилником о раду школа за децу са 
сметњама у развоју, наглашава директор 
Милић. Родитељи су исказали велико 
интересовање, а ових дана очекујемо 
одговор од Министарства просвете. 
Ми смо на време предали сву потребну 
документацију, а крајњи рок за одговор 
је 15. септембар. Верујем да ће одговор 
Министарства бити позитиван.

Ј.Е. 

ЗА ЂАКЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА 

БЕСПЛАТНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ На основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник 
РС``, бр. 135/04 и 36/09), у предмету одлучивања о потреби процене утицаја на 
животну средину објекта радио-базне станице за мобилну телефонију ``BA1335_02 
PA_Dobrica``, инвеститора  ``Vip mobile``d.o.o. Милутина Миланковића 1ж. Нови 
Београд, чија се реализација планира на парцели топ. бр. 130/1. к.о. Добрица, 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско правне послове, издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
 
Дана 23.08.2017. године, на основу члана 2. и 10. Закона о процени 
утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), 
Општинска управа општине Алибунар - Одељење за инспекцијске 
послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско правне послове, 
је донело Решење бр. 501-20/2017-05, да за објекат радио-
базне станице за мобилну телефонију ``BA1335_02 PA_Dobrica`` 
инвеститора ``Vip mobile``d.o.o. Милутина Миланковића 1ж. 
Нови Београд, чија се реализација планира на парцели топ. бр. 
130/1. к.о. Добрица, није потребна процена утицаја на животну 
средину. Поред тога, а на основу одредби Закона о заштити од 
нејонизујућих зрачења (``Сл. гласник РС``, бр. 36/09) и одредби 
Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања 
(``Сл. гласник РС``, бр. 104/09), утврђене су посебне мере које је 
инвеститор, тј. оператер дужан да предузима. Крајња активност 
процене утицаја на животну средину предметног пројекта ће 
бити полазно мерење нивоа електромагнетног зрачења на тачно 
утврђеним тачкама. Резултате поменутог мерења оператер ће 
доставити у документацији за издавање употребне дозволе, при 
чему ће употребна дозвола за предметни пројекат бити издата 
једино уколико измерени нивои електричног поља не прекорачују 
прописане граничне вредности.
 Ово Обавештење се објављује на огласној табли Општине 
Алибунар и на огласној табли МЗ Добрица.
 Против предметног Решења, заинтересована јавност 
може изјавити жалбу Покрајинском Секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобрачај, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 
16, у року од 15 дана од дана објављивања овог Обавештења.
 Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или 
усмено на записник, или шаље препоручено путем поште са таксом 
од 460,00 динара по тарифном броју 6. Закона о републичким 
административним таксама (``Сл. гласник РС``, бр. 43/2003, 
51/2003...93/12, 47/2013, 57/14, 45/15, 112/15,50/2016 и 61/2017).

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска Управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,

                                           ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ 
                                           И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
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Александар Патрић заволео 
је планинарење још као дечак 
гледајући снежне врхове 
Проклетија и словеначке 
алпинисте како крећу у авантуру, 
да их освоје. Сањао је да и он 
некада буде део такве екипе. 
Данас се може похвалити да је 
освојио бројне планинске врхове, 
међу њима десетак виших од 
4.000 м. Као и сваки страствени 
алпиниста, и Патрић има жељу - 
било који од врхова Хималаја, сви 
су виши од 6.000 м. 

Од када је та љубав према 
планинарењу? Постоји ли неки 
„кривац“ за то?

-Главни кривац је моје место 
рођења. Рођен сам у Истоку, месту 
на самој граници Србије и Црне Горе, 
на Косову, испод Проклетија. Ако 365 
дана гледаш Проклетије, врхове под 
снегом, све те то једноставно опчини и 
не можеш да не пожелиш да се једног 
дана нађеш горе. О томе сам сањао 
још као дете, хтео сам да видим шта 
има иза тог врха. На Проклетије, изнад 
Истока, изнад Пећи, често су долазили 
Словенци, најбољи алпинисти у бившој 
Југославији. Гледаш очима дечака 
њихову алпинистичку опрему и питаш 
се да ли ћу некада и ја то да пробам. 
Пробао сам доста рано. Неке озбиљне 
врхове, како су аплинисти тврдили, 
освојио сам са 15 година - Копље, врх 
на Проклетијама, око 2.000 м, један 
од најзахтевнијих. Моја мајка је тек 
сад скоро чула како сам терао млађег 
брата да ме осигурава, како сам узео 
први ватрогасни појас, јер није било 
праве алпинистичке опреме. Тада су је 
имали само Словенци и по неки наш. 

Сећате ли се првог освојеног 
врха?

-Како да не. Први освојени врх био 
је на Мокрој Гори, Нови врх, 1.848 м, 
никад то нећу заборавити. Била је то 
озбиљна висина за једног клинца. 
Имао сам 12, можда 13 година. Тако 
је све почело. После тога долазили 
су врхови на Проклетијама, један за 
другим. Био сам члан Планинарског 
друштва „Ђеравица“ из Пећи. Упознао 
сам чика Перу Лазовића, инсистирао 
је да кренем да се озбиљно бавим 
планинарењем. Са чика Пером и 
„Ђеравицом“ сам испунио прве 
дечачки сан. 

Када сам отишао у војску, имао сам 
специјалну алпинистичку обуку, био 
сам у специјалним јединицама. Онда 
сам тек видео да је алпинизам јако, јако 
озбиљна ствар. Оно што сам као дете 
радио, све су то биле импровизације. 
Бог ме сачувао да се негде нисам 
скршио. После војске, специјалне 
јединице која се звала „Соколови“, 
72. Специјалне бригаде, кренуо сам у 
озбиљне алпинистичке школе. Тада 
купујем прву праву алпинистичку 
опрему, Алпинине чизме које сам 
дуго гледао у Планикиним радњама, и 
креће озбиљније пењање.

Које планинске врхове сте 
освојили?

-Ушао сам врло брзо у свет 
професионалног алпинизма, али 1991, 
92, 93. крећу ратови, био сам ангажован 
у кризним подручјима, тако да је 
алпинизам гуран у други план. Љубав 
према планинама је увек била ту, и 
данас. Онда је наишла 1999. година, 
НАТО бомбардовање, опет ратна 
дејства, хаос... Основно питање било је 
обезбедити егзистенцију за породицу, 
а планинарење је поново отишло у 
други план. Алпинизам је скуп спорт, 
опрема је јако скупа, од ципела, дереза, 

цепина... Алпинизам има два дела: 
летњи - суву стену и зимски, пењање 
по снегу и леду. Ја више волим снег и 
лед, мада пењем и суву стену. Доста 
сам се борио да се не вратим поново 
у свет професионалног алпинизма, 
али 2003. је била пресудна. Звали су 
ме пријатељи, био им је потребан 
први пењач. Пријатељ из Љубљане 
послао ми је ципеле, цепин ми је купио 
кум, дерезе други пријатељ... Радим у 
затвору, плате у државним органима 
нису неке велике, али коцкице су се 
сложиле. Хвала моји пријатељима. 

Мој кум ми је рекао да зна да не може 
да ме одврати од алпинизма, зато 
жели да ми помогне да будем што 
безбеднији на успонима.  Наручио 
ми је цепин из Америке. Тих година у 
мој живот је ушао Драган Јаћимовић, 
први Србин који је 2002. попео Монт 
Еверест. Ишао сам с њим да пењем 
неке врхове у Италији, Швајцарској. С 
њим са попео Корно Неро - Црни рог 
у Италији, Алпи, преко 4.000 м. Срео 
сам се са првим озбиљним стварима 
које учиш у алпинистичкој школи, 
огромне пукотине у глечерима. Онда 
су дошли врхови Пирамида Винсенте, 
Брајт Хорн, сви виши од 4.000 м. Тада 
једноставно видиш да више нема 
назад. Завршио сам алпинистичке 
школе, код Војислава Шкрбића, нашег 
најпознатијег алпинисте. Рекао ми је 
да сам био један од његових најбољих 
ученика, а ја му се захваљујем јер сам 
много тога научио. Зове ме и данас да 
му помогнем кад држи алпинистичке 
течајеве.

Онда су кренуле алпинистичке 
туре: Вихрен (Бугарска), 3. највиши врх 
Балкана, пео сам га у изузетно тешким 
зимским условима, затим Мусала, 
највиши врх Балкана, па Олимп, други 
највиши врх, онда Кутело (Бугарска). 

Ту су и сви врхови у Словенији, Црној 
Гори. Прошле године дошао је ред 
на Мон Блан (4.810 м), највиши врх 
Западне Европе, Алпи, Француска. 
Једна од најтежих експедиција била 
је на Грос Глокнер - Велики звонар 
(Аустрија, Алпи), једна од најтежих 
алпинистичких смери - вертикала дуга 
600 м. Била је то најопаснија авантура, 
а после 5 година на ред је дошао 
Елбрус, највиши врх Европе, 5.642 м, на 
Кавказу. Попели смо га 27. јуна. Ушли 
смо у Грузију, али смо се пели са руске 
стране. Није технички захтеван, али 
висина убија. Алпинизам је у рангу са 
Формулом 1, опасан је спорт. Уствари, 
ни сам не знам шта је алпинизам. Да 
ли је то спорт, страст, лудост... Свако у 
спорту има свог идола. Мој идол је Нејц 
Заплотник. Погинуо је осамдесетих 

година, у 34. години, на Хималајима. 
Говорио је да ако имаш пут, а носиш 
циљ са собом, онда је то права ствар.

Да ли сте имали подршку 
породице? Да ли Вам је живот 
некада био угрожен?

-За све то што сам радио, највећу 
подршку имао сам од мог оца. Кад 
сам попео Златни крст Грос Глокнера, 
испод јакне сам носио мајцу са ликом 
покојног оца, како ме држи у наручју. 
Испод слике је писало: “Знам да ме и 
даље чуваш!“. Нисам знао да ћу на том 
успону да се оклизнем, да ће живот 
да ми буде угрожен. Стена је била 
мешавина леда и камена. Отишао 
сам лево више него што је требало и 
изгубио сам тачку ослонца. Кренуо 
сам да падам. А, нисмо били навезани, 
мада је требало. Почео сам да гребем 
као мачка. Рукавице су се поцепале. 
Јагодице су прокрвариле. Падао 
сам 3 - 4 метра. Игром судбине сам 
закачио ногом избочину на камену, 
одбацио се у страну, ухватио и имао 
све три тачке ослонца. Тек сам онда 
био свестан шта је све могло да се 
догоди. У алпинистичким школама се 
учи како да победиш страх, или само 

ИНТЕРВЈУ

АЛЕКСАНДАР ПАТРИЋ, АЛПИНИС ТА, МА ЈС ТОР ТЕКВОНДОА, ПРОФЕСИОНАЛНИ ТРЕНЕР КРОС ФИТА:

НЕ ЗНАМ ШТА ЈЕ АЛПИНИЗАМ. ДА ЛИ ЈЕ ТО 
СПОРТ, СТРАСТ, ЛУДОСТ...

-Нешто те једноставно тера на те 
врхове, нека жеља за адреналином. 
У алпинизму се такмичиш сам са 
собом. Кад освојиш врх, немаш 
публику да ти аплаудира, да ти 
каже:“Браво, мајсторе!“. Али, ту на 
врху помераш своје границе. 

-Питају ме: “Шта нађеш на врху? 
Шта добијаш?“ Сваки  има неку своју 
специфичност, а ја на сваком врху 
чујем тишину. То волим. Кад човек 
прође неку опасну ствар, као кад 
сам висио на Грос Глокнеру, изнад 
амбиса, на 2.000 м, некако спозна 
живот. У пар секунди прође ти цео 
живот као на филму. Постанеш 
свестан колико су важне оне мале 
ствари које чине живот. 
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да га исконтролишеш. После тога сам 
испењао још 400 м. Морали смо да 
се вежемо пре пењања, у алпинизму 
нема импровизације, он не даје право 
на грешку.

Која је Ваша неостварена 
алпинистичка жеља?

-Имам је - Матерн Хорн у 
Швајцарској. Није то велика висина 
- 4.700 м. Моја алпинистичка жеља 
су и Хималаји, било који врх, ниједан 
није испод 6.000 м. Вероватно ћу 
једног дана отићи. Ту жељу носим из 
детињства. И Монт Еверест (8.848 м) 
је жеља коју, на жалост, сигурно нећу 
успети да остварим. Психо - физички 
могу да се спремим, али да ли ћу икада 
имати средстава, јер та  је експедиција 
јако скупа. 

Кажете да Вршац волите као свој 
други родни град. Како Вас је живот 
довео овде?

Рођен сам у Истоку, у Метохији, 
1972, а главни део детињства провео 
сам у Вршцу. Овде су ми живели 
тетка, татина сестра, и теча. Моја 
тетка Нада и нажалост покојни теча 
Ђура Радмиловић (био је председник 
општине Вршац) били су дивни према 
мени. Код њих сам растао. Желим да 
им се захвалим, и мојој тетка Нади која 
ми је увек била подршка. Знала је да ми 
тутне паре за моје експедиције. Тако 

сам ја везан за Вршац. До 7. године био 
сам стално код тетке и тече, прославио 
сам 7. рођендан. Онда сам се вратио 
у Исток код родитеља, тамо сам 
завршио основну школу, гимназију, 
али сваки распуст, и летњи и зимски, 
проводио сам у Вршцу. Родитељи и ја 
смо дефинитивно дошли у Вршац 1999. 
Брат Бојан је већ био овде. Вршац је мој 
други родни град. Овде је сахрањен 
и мој отац Јеврем. У Вршцу су ми се 
родили синови. И рађања и гробови су 
ми овде. 

Овде живим са мајком Златијом. 
Имам млађег брата Бојана који је увек 
био уз мене, прве озбиљне врхове 
пели смо заједно. Био ми је ветар у 
леђа, уз оца кога сам волео највише на 
свету.  

Шта сте по професији? Где радите?
-Завршио сам школе, Факултет 

безбедности, упоредо сам завршио 
и ДИФ, и остао у Специјалним 
јединицама војске. Кад је Милошевић 
био фактор стабилности Балкана, 
није било више потребе за толико 
специјалних јединица и прешао сам у 
Министарство правде да радим, КП дом 
Исток. Па сам онда био у Специјалним 
јединицама МУП-а, опет се вратио у 
Министарство правде, тако да сам цео 
живот у униформи. Од 2008. до 2012. 

био сам на месту управника вршачког 
Затвора, онда сам радио неке друге 
послаове, да бих 2015. поново постао 
управник Затвора где сам и данас.

Какав је Ваш лични живот?
-У Вршцу сам основао породицу, 

2000. године. Имам двојицу синова. 
Филип има 17 и по година, Марко 
12. Обојица воле природу, али нису 
наследили тај авантуристички дух. Ко 
зна, можда ће једном да се пробуди. 

Пре пар година основао сам, са 
Бојаном, Клуб екстремних спортова 
„Адреналин“ у Вршцу који се бави 
скијањем, бициклизмом... Филип и 
Марко воле скијање, али их екстремни 
спортови не привлаче. Тетка Нада 
је и даље увек ту да ме подржи, да 
нађе оправдање за моје идеје, моје 
авантуре. 

Моја филозофија живота је:“Док 
живиш, буди жив“. Никада нисам 
људско богатство мерио новцем. За 
мене је право богатсво видети што 
више, упознати друге људе, земље, 
културе... Видео сам много земаља, 
упознао обичне људе, све то кроз 
алпинизам, кроз планине. Доживео 
сам, чуо сам ону тајанствену тишину на 
врховима планина. Неописив осећај. 
То је право богатство!

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

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

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

-Алпинизам је скуп спорт, али 
тај осећај лепоте када се нађеш на 
врху?! Нема тих пара које то могу 
да плате! Осетиш се безбрижно као 
некада када смо били деца, основци 
и средњошколци.

-Кад сам се попео на Елбрус, 
осетио сам се супериорним, али 
кратко је трајало. Схватио сам: 
чекај, па планина ме је пустила 
да се попнем. Природу нико није 
победио!
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Велики  Гај је најстарије насеље у општини 
које је постојало у континуитету од настанка 
до данас. Као насељено први пут се јавља у 
средњем веку 1355. године под називом Гај. У 
17. веку мења назив у Велики Гај, тачније 1690. 
године, доцније је био  Gross – Gaj и Nagy Gaj, 
а након Другог светског рата поново Велики Гај. 
Власник средњовековног Гаја  био је Петар Бок, 
син Бетлена Бока, кастелана Голубачког града.

Црква Марије чије се разбијено звоно чува 
у вршачком музеју помиње се 1364. године. 
Тај средњовековни Гај био је мало јужније од 
данашњег, на рудини званој „Кремениште“. 
Ердељски кнез је 1597. поклонио Гај Андреју 
Барчају. У последњим даним турске владавине 
део становништва Гаја је своје домове 
преместио према западу, тако да се око 1690-
1700. помињу Мали и Велики Гај. 

Румуни се у ова насеља досељавају око 1744. 
године и тада је извршена нова деоба земље.

Власник Великог Гаја постао је темишварски 
спахија Јосиф Маленица 1781. године. Садашња 
православна црква подигнута је 1845. и спада 
у најстарије цркве на подручју општине. 
Великогајска православна парохија била је у 
саставу Темишварске све до 1868. када је ушла 
у састав Вршачке епархије.

Спахија Маленица 1848. године довео Немце 
за рад на имању и оснива ново насеље, одмах 
поред Великог Гаја, под називом Маленицино 
село, односно Маленица - фалва, које се 1888. 
припаја Великом Гају. У оба насеља било је тада 
2569 становника.

Тржишно право Велики Гај добија 1869.
Двадесет српских војника је 13. октобра 

1918. године ушло у Велики Гај. Једно време је 
ово место било среско у торонталско - тамишкој 
жупанији, да би 1922. ушло у састав вршачке 
жупаније. У том периоду посед спахије Ернеста 
Данијела аграрном реформом подељен је 
добровољцима и колонистима из Босне, Црне 
Горе, Лике и других крајева. По споразуму 
потписаном 1923. године Велики Гај је припадао 
Југославији.

Веће насељавање Великог Гаја било је након 
Другог светског рата када је у ово насеље дошло 
38 породица из општина Ариље и Бајина Башта.

У средњем веку великогајски атар био 
је добро насељен: Балат или Балад (1385-
1446), Терјен или Трњан (1364-1428), на месту 
садашње Терјанове пустаре са леве стране 
Ројге и Шаркац, Жарковац или Жоркфалва 
(1405-1415) са десне стране Ројге. Ова насеља се 
помињу и пре доласка Турака, данас не постоје, 

али у атару Велиог Гаја и данас има потеса са 
истим именима. 

Низом војних похода Турци су освојили ове 
крајеве до средине 16. века. У време турске 
владавине постојала су само два насеља : 
Велики Гај и Балат (данашњи Купиник).

Након Турака, ови крајеви припадају 
Аустроугарској.

Континуирани развој од претурског 
времена до данас има само Велики Гај. Узрок 
, по професору Лазићу, да у ову категорију 
уђе само једно насеље (од данашњих 14), јесу 
ратоиви и освајања, као и померања граница 
појединих држава током историјског развоја. 
Они су успоравали развој насеља, а у већини 
случајева су га и прекидали на краћи или дужи 
временски период.

Великогајчани први телефон добијају 1920. а 
електричну енергију 1948. године.

По предању о насељима „зна се да је био 
један већи гај, башта, где је сад шума, односно 
спахијски парк, и по томе су се прозвали и 
пустара и село Велики Гај“.

По казивању старих људи, прво насеље 
Велики ГАј било је на месту Селиште, на 
северозападној страни села. Тамо није било 
цркве, него је она била на месту Црквина, јужно 

од села (сада је тамо камени мост, на месту где 
је био олтар некадашње цркве). Та црква је 
служила и за Мали Гај, зато је подигнута на том 
месту. У то време било је и на Црквини неколико 
кућа, а на месту данашњег села није тада било 
кућа. Тада је из „Гредског манастира“ (на месту 
Греда, које је и сад  у атару овог села) долазио, 
веле, калуђер чамцем „да служи у тој цркви“, јер 
су ту биле баре и река Брзава. Тог је манастира 
већ давно нестало.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (21)
ВЕЛИКИ ГАЈ

ГАЈ - ГРОС ГАЈ - НАГИ ГАЈ

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.

Општина Пландиште обезбедила 
је поклон пакетиће за све своје 
ђаке прваке, како би им почетак 
школовања учинила што лепшим. 
Председник општине Јован Репац 
посетио је Основну школу „Јован 
Јовановић Змај“ у Хајдучици и 
Основну школу „Јован Стерија 
Поповић“ у Великој Греди како би 
лично првацима уручио пакетиће 
и пожелео им срећан почетак 

школовања. 
У другим школама, испред 

Општине Пландиште пакетиће 
су уручили: Татјана Ђорђијевски, 
просветни инспектор, у Старом 
Лецу, Владан Младеновић, заменик 
председника СО, у Купинику и 
Великом Гају, Ана Марија Пинтор и 
Душан Ћурчић, одборници у СО, у 
Јерменовцима и Барицама, односно 
у Милетићеву, док је Михај Микша, 

члан Општинског већа задужен за 
образовање, обрадовао прваке у 
Маргити. 

Представници Општине 
Пландиште поручили су првацима 
да вредно уче и пожелели им лепо и 
срећно школовање. 

За ученике Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Пландишту, школска 
година почеће 11. септембра, због 
санације школске зграде. 

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА 

ПАКЕТИЋИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ У ОПШТИНИ 
ПЛАНДИШТЕ 

Реализација пројекта изградње 
тротоара у Маргити почела је 
31. августа и финансира се из 
буџета општине Пландиште. Рок за 
завршетак радова је 60 дана од дана 
увођења у посао, а извођач радова 
је „МН“ ДОО из Лознице. 

Почетак радова испратио је и 
председник Општине Пландиште 
Јован Репац који је у разговору 
са извођачима нагласио да је ово 
изузетно важан пројекат и прва 
већа инвестиција у месту Маргита 
после доста времена. 

- Пројекат је изузетно значајан за 
мештане због њихове безбедности, 
с обзиром да се та улица налази 
на магистралном путу, куда су 
мештани Маргите једино могли да 
прођу, услед недостатка тротоара – 
истакао је Репац. 

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА НОВОМ ПРОЈЕКТУ 

ИЗГРАДЊA 
ТРОТОАРА У 

МАРГИТИ
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Ionel Cugia este născut în anul 1961, 
la Coștei. De profesie este tehnolog, 
angajat la Compania „Hemofarm”, dar 
pe sine însuși se percepe ca actor. Anul 
acesta sărbătorește jubileul de treizeci de 
ani de activitate teatrală, iar în aceste trei 
decenii, în fața publicului s-a prezentat 
în numeroase spectacole, interpretând 
cu aceiași pasiune și dăruire de sine atât 
roluri în spectacole în limba română 
cât și în cele în limba sârbă - în drame, 
comedii, spectacole pentru copii și de 
păpuși, semnalând și regia, muzica sau 
scenogra� a. 

Este căsătorit, tatăl a două fete, iar 
despre sine spune că este un om fericit 
în adevăratul sens al cuvântului, care 
și-a îndeplinit majoritatea obiectivelor 
propuse. Dar, consideră că niciodată nu va 
înceta să facă față noilor provocări. 

Când și cum ați început să vă ocupați 
cu arta teatrală?

-În viață, majoritatea lucrurilor se 
petrec întâmplător. Una din întâmplări 
a făcut să încep să joc și să îndrăgesc 
teatrul. Anume, în anul 1987, coșteienii 
mei m-au invitat să joc în spectacolul pe 
care le-au pregătit pentru manifestarea 
„Zilele de Teatru ale Românilor din 
Voivodina”, la care an de an își etalează 
talentul actorii noștri amatori. Este o 
manifestare cu o tradiție de aproape 
jumătate de secol. Este interesant de 
menționat că ambii bunici ai mei, din 
partea tatălui și a mamei, s-au ocupat de 
teatru. În casa părinților mamei mele chiar 
s-au desfășurat repetițiile, iar bunicul a 
fost prieten bun cu renumitul Neica din 
Coștei, omul care a în� ințat prima trupă 
de teatru în această localitate, și care 
acum îi poartă numele cu mândrie. Mai 
târziu și tatăl meu a început să se ocupe 
de teatru, astfel îndrăznesc a spune că 
pasiunea față de arta teatrală s-a transmis 
genetic. Deși, eu consider că � ecare 
om are câte un talent, pe care trebuie 
să-l descopere. Deci, debutul meu s-a 
petrecut la competiția amintită. În anul 
următor, regretatul profesor Ion Berlovan 
care m-a remarcat pe scenă, m-a invitat 
să fac parte din ansamblul său „Tinerele 
Condeie” în cadrul căruia a funcționat 
și trupa de teatru. Cu această trupă, am 
cucerit primul premiu și anume premiul 
I în categoria roluri principale masculine 
la „Zilele de Teatru”, devenind laureatul 
ediției. Din momentul acela, rolurile, 
premiile și recunoștințele se succedeau 
rând pe rând. Au urmat deplasările și 
premii de la nivel comunal până la cel 
republican. Toate cele mi-au provocat o 
mare plăcere. 

 Angajamentul dumneavoastră în 
actorie nu a fost limitat doar la teatru?

 - Exact! Între timp au urmat și invitații 
pentru televiziune. Am înregistrat mai 
mult � lme documentare. Dar, am avut 
prilejul să joc și într-un � lm artistic. Este 
vorba de � lmul „Tinerețe frântă”, în regia 
Mariei Marić, realizat după romanul cu 
același nume, a cărui acțiune se petrece 
la noi în Banat. Filmul a fost înregistrat 
prin anii optzeci la Petrovasâla, iar în anul 
1990 a fost prezentat pe micul ecran. Și 
această oportunitate mi-a fost oferită 
datorita premiilor pe care le-am cucerit 
până în acel moment. Munca la � lm, 

preselecțiile, înregistrările, toate cele 
au reprezentat pentru mine ceva nou, 
o experiență inedită. Pe lângă � lmele 
documentare înregistrate la televiziune, 
am realizat câteva radio-drame la Radio 
Novi Sad. Consider că un actor trebuie să 
se regăsească în diferite ipostaze.

Când ați început colaborarea cu 
Teatrul Popular „Sterija“? 

- A fost aceasta în anul 2003, odată 
cu reîn� ințarea Scenei Profesioniste 
în Limba Română, în cadrul Teatrului 
Popular „Sterija”. Meritele pentru aceasta 
îi revin renumitului Petru Cârdu. În acea 
perioadă, s-au format scene profesioniste 
ale minorităților naționale la nivel de 
provincie. Aici am cunoscut și am avut 
prileul să colaborez cu actori renumiți, pe 
care îi apreciez foarte mult. O amintesc 
în mod aparte pe Silvia Pincu, actrița 
noastră de origine din Nicolinț, care a fost 
prima actriță de etnie română de la noi, 
ce a terminat Facultatea de Arte Teatrale 
de la Belgrad, iar apoi și-a continuat 
activitatea în Germania. La fel, mi-a 
făcut plăcere să joc alături de renumitul 
actor și activist cultural Secheșan din 
Uzdin și mulți alții. Totul a fost realizat 
cu mare entuziasm, căci un spectacol 
nu este doar ceea ce văd spectatorii la 
� nal pe scenă. Un spectacol reprezintă 
și orele de repetiții, întâmplările de după 
culise… Am participat la multe festivaluri 
și am fost apreciați pozitiv atât de criticii 
teatrali, cât și de spectatori. De două 
ori am participat la Festivalul Teatrelor 
Profesioniste din Voivodina. Cu renumitul 

regizor Bora Drašković am realizat trei 
spectacole și aceasta a fost pentru noi o 
mare experiență, o adevărată școală de 
teatru, o comoară. Provincia în perioada 
aceea a � nanțat două proiecte anual, 
apoi numărul s-a redus la un singur 
spectacol, iar anul trecut nu au mai fost 
bani nici pentru atât. În momentul de 
față, ne a� ăm în incertidudine. Nu se 

știe dacă scenele profesioniste în limbile 
minorităților vor supravețui. Mai târziu 
am început să joc și în spectacolele în 
limba sârbă. Îmi face plăcere să joc și cu 
acești actori. Cu toții ne înțelegem foarte 
bine.

Care sunt cele mai mari provocări 
pe care le-ați întâmpinat de-a lungul 
anilor?

- Anul trecut am jucat într-o dramă. 
A fost prima dramă în care am jucat și 
a necesitat o concentrare maximă. Pot 
să spun că am avut o misiune grea, dar 
reușita acesteia depinde și de partener. 
Spre fericirea mea, am avut onoarea ca 
partner să-mi � e renumita actriță din Cluj, 
România, Elena Ivanca, care a semnat 
regia și pentru trei spectacole realizate 
în cadrul Scenei: „Visul unui vis de vară” 
adaptare după „Visul unei nopți de vară” 
a lui Shakespeare, o comedie minunată 
în stilul lui Monty Payton, cu care am fost 
premiați la festivalul de la Kikinda; tragedia 
lui Albert Camus - „Neînțelegerea”, pentru 
care am ales muzica, precum și primul 
spectacol pentru copii „Cutia cu povești”, 
care la fel a fost o mare provocare pentru 
noi. Îmi face o deosebită plăcere să aleg 

muzica pentru spectacole, iar la Coștei, 
într-un spectacol, m-am ocupat de 
regie și scenogra� e, și am fost premiat și 
pentru aceste domenii. Este foarte greu 
să faci regie și să intepretez rol în același 
spectacol, să faci o paralelă și să vezi cum 
arată ceea ce se întâmplă pe scenă.

Anul acesta marcați jubileul de 
treizeci de ani de activitate teatrală...

- Este interesant faptul că atunci când 
am urcat pentru prima dată pe scenă (în 
anul 1987, la Coștei), am debutat într-
un spectacol de Băieșu, iar acum după 
treizeci de ani, am avut prilejul să joc 
în drama „Vinovatul” de același autor. 
Consider că acesta a fost unul dintre cele 
mai complexe roluri din cariera mea și 
unul dintre cele mai bune spectacole în 
care am jucat.

În viața de zi cu zi, predomină 
profesia de tehnolog sau cea de actor?

- Mă văd mai mult ca actor. Dar, îmi 
amintesc de o întâmplare care a avut 
loc la atelierele de teatru conduse de 
Robert Raponja, directorul teatrului din 
Istar, din perioada aceea. Comentariul 
său despre mine a fost că mă dăruiesc 
prea mult scenei și rolurilor pe care le 
interpretez. Consider că nu ar �  bine 
pentru mine dacă m-aș dedica pe deplin 
scenei, fără angajament și în alt domeniu. 
Astfel, păstrez un echilibru. Teatru îmi dă 
energie pentru alte lucruri, dar fără teamă 
ca să � e copleșit total de scenă. Când 
îmi reamintesc de toate cele petrecute 
ca actor, devin nostalgic. În urma mea 
au rămas multe momente frumoase și 
consider că am avut noroc că am început 
să mă ocup de această meserie. Dar, 
există și situații în care gândesc: „De ce 
am nevoie de toate cele...”, dar astfel de 
momente sunt mai rare.

În opinia dumneavoastră, care 
sunt cele mai acute probleme cu care 
se confruntă minoritatea română din 
Serbia, în momentul de față?

- În prmiul rând, lipsa unității. Există 
prea multe interese diferite și din cauza 
aceasta nu se rezolvă problemele 
adevărate. Eu consider că profesioniștii 
în toate sferele de interes trebuie să 
posede enutizasm. La fel ar trebui să � e 
și în politică. Însă, în realitate, majoritatea 
se ocupă de politică din interese proprii. 
Poporul ar trebui să recunoască cine 
face ceea ce face, cu ce scop și asta este 
esențialul. Problema aceasta predomină 
la nivel global. Nu ține neapărat de 
minoritatea română.

Cum apreciați informarea în limba 
maternă a românilor din Serbia?

- Cred că imaginea mediatică este 
uniformă. O problemă reprezintă știrile 
pe Internet, care uneori întârzie și câteva 
luni. Dar asta este așa pentru că nu există 
bani. O să dau ca exemplu festivalul de 
teatru. Cândva s-au făcut anunțuri mari, 
interviuri, a� șe… Astăzi, festivalul este 
anunțat în ziua în care începe. Mediile 
funcționează după modelul vechi, iar 
organizarea neadecvată reprezintă o 
mare problemă. Cei care sunt în poziția 
de a decide, ar trebui să înțeleagă 
importanța culturii. Doar un popor care 
are cultură, se poate considera un popor 
bogat.

T.S. 

IONEL CUGIA:

TREI DECENII DE ACTIVITATE TEATRALĂ 
ÎNCUNUNATĂ CU SUCCES

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
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ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

VOCEA ROMÂNILOR
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Јунаци новог романа Младена 
Стевановића „Судбине плешу 
танго“ живе у свакодневном 
разочарању и илузијама, а 
аутор додаје: као и читаве 
генерације данас. Борећи се са 
изазовима које доноси дневна 
рутина, све више се удаљавају 
од сопствених жеља и идеала. 
Када им се путеви укрсте под 
необичним околностима, чини 
се да су ипак добили шансу за 
нови почетак... 

Младен Стевановић, 
београдски писац, рођен 
је у Крушевцу. Студирао је 
српски језик и књижевност 
на Филолошком факултету у 
Београду, а од 2005. године 
ради у образовању. После 
четворогодишње паузе, ово 
је његов други роман, након 
романа „Рамови за погрешне 
слике“. 

Ваш нови роман „Судбине 
плешу танго“ је прича о обичним 
људима чије се судбине 
укрштају и животи мењају после 
помало необичних догађаја? 

- Необични догађаји у роману 
заправо покрећу радњу и отварају 
прозор у унутрашњи живот јунака. 
Они су послужили као згодна 
прилика да се јунаци представе 
онаквима какви интимно јесу, 
огољени до самих основа на 
којима почивају њихова животна 
уверења, њихове незадовољене 
амбиције, њихови 
страхови. Уживљени у 
улоге које глуме пред 
другима, али и пред 
сопственим одразима 
у огледалу, јунаци су 
покидали нежну нит 
лажне стварности, 
управо захваљујћи 
необичним, готово 
бизарним догађајима. 

Наслов романа 
истовремено упућује 
и на његову тему, али и на саму 
композицију романа? 

- Током писања сам схватио да 
се радња одвија променљивом 

брзином, променљивим рит-
мом, са пуно ослобођене 

животне страсти. 
То ме подсетило на 
аргентински плес, 
који делује тако 
једноставно, лажно 
једноставно, када 
посматрате виртуозе. 
Композиција је 
само пратила ритам 
догађаја, ритам 
померања јунака. 
Учинило ми се да 
се судбине јунака 

крећу, њишу у том ритму и то ми 
је послужило као инспирација за 
наслов романа. 

Једна од главних тема којима 
се бавите у својој књизи је 
незадовољство у партнерским 
односима. Да ли је реч о болести 
савременог доба или је ова тема 
само видљивија данас? 

- Све оно чему се данас 
ишчуђавамо постојало је и 
постоји одувек. Брзина протока 
информација чини да смо данас 
само изложенији 
одређеним појавама, 
односно данас лакше 
долазимо до сазнања 
о обиму неке појаве 
или неког проблема. 
Н е з а д о в о љ с т в о 
у партнерским 
везама је потпуно 
нормална ствар јер веза у основи 
подразумева не баш увек мале и 
безначајне компромисе. Питање 
је само границе до које је неко 
спреман да иде у компромисима. 

Односно, да ли је равнотежа 
између онога што се добија и 
онога што се даје у складу са оним 
на шта си пристао. 

А ту је и незадовољство 
собом, изневерена 
сопствена очеки-
вања. У једној 
од упечатљивих 
епизода, ваш 
књижевни јунак на 
прослави петнае-
стогодишњице мату-
ре добија годишњак 
у ком открива 
заборављене одго-
воре на питања о 
својим очекивањима 
од будућности. 

-Проблем јунака у 
роману није само у томе 
што нису испунили 
сопствена очекивања, 
већ и то што су на та 
очекивања заборавили 
па су тако дозволили да их носи 
матица, да се самозаваравају 
до готово апсурдних граница, 

пристајући да буду 
чак и оно чега би 
се некада гнушали 
са пуним правом. 
Годишњак не указује 
само на појединце већ 
на читаве генерације 
људи које свакодневно 
срећемо, а за које 

мислимо да су срећни и да им баш 
ништа не недостаје. 

У књизи „Судбине плешу 
танго“ има и суптилне, духовито 
обојене друштвене критике, 

нарочито на рачун образовног 
система, медија...? 

- Иако је стварност у роману 
донекле измењена и једва 
приметно измештена, она у 
највећем делу одговара свету 
у којем данас живимо. Није 
било могуће писати роман о 
савременој стварности, о овом 
тренутку без икаквог отклона. 
Верујем да је то нешто без чега 
књижевност никада није могла и 
мислим да никада и неће моћи. 
Окренути у сопствени микросвет 
погрешно верујемо да се неке 
ствари дешавају само код нас. „Па 
то више нигде на свету не може да 
се деси“ је реченица коју неретко 
чујемо, при чему себи дајемо 
превелике заслуге за све оно што 
се дешава на свим меридијанима. 
Криза медија, образовања, 
утицаја, није нешто на шта имамо 
ексклузивно право. Озбиљан део 
наше уметности па и књижевности 
бежи од савременог тренутка у 
лажно романтизовану прошлост 
у којој даме и господа тако дивно 
персирају једни другима док се 
возају отвореним олдтајмерима 
по Врњачкој Бањи. 

Важно место у роману 
заузима и руска књижевност. 
Да ли је она утицала на ваше 
стваралаштво? 

- Руска књижевност ми је 
одувек била један од важних 
саговорника и у том смислу она је 
утицала и утиче на оно што радим. 
Не бих рекао да је то класична 
врста утицаја, али често налазим 

згодне паралеле и 
р е м и н и с ц е н ц и ј е 
које не желим да 
пропустим, верујући 
при том да то даје 
посебну боју мојим 
текстовима и да то 
не умањује вредност 
оригинала. 

„Судбине плешу 
танго“ је ваш други 
роман, објављен 
четири године након 
првог – „Рамови за 
погрешне слике“. Има 
ли сличности међу 
вашим досадашњим 
романима? Припре-
мате ли наредну 
књигу? 

-Одређене сличности постоје 
пре свега на пољу стила, али 
тематски и идејно у питању су два 
потпуно различита романа, иако је 
део читалачке публике очекивао 
наставак „Рамова за погрешне 
слике“. Тренутно ми посао не 
дозвољава да се озбиљније 
позабавим наредном књигом, али 
имам је у виду, тачније постоји та 
идеја која ме готово свакодневно 
подсећа на себе и захтева да 
добије писану форму. О роковима 
и терминима је рано говорити, 
али се надам да неће проћи још 
четири године. 

Т.С. 

ИНТЕРВЈУ СА КЊИЖЕВНИКОМ: МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ 

СВАКОДНЕВИЦА У РИТМУ 
АРГЕНТИНСКОГ ПЛЕСА 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Читаве генерације 
људи које 

свакодневно 
срећемо пристали 

су да буду чак и 
оно чега би се 

некада гнушали са 
пуним правом“ 

„Озбиљан 
део наше 

уметности бежи 
од савременог 

тренутка у лажно 
романтизовану 

прошлост у којој 
даме и господа 

тако дивно 
персирају једни 
другима док се 

возају отвореним 
олдтајмерима по 
Врњачкој Бањи“ 

„Судбине мојих 
јунака њишу 

се у ритму 
аргентинског 

плеса“  
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Вечерас (петак, 8. 
септембар) у 19 часова у згради 
„Кокордије“ Градског музеја 
Вршац отвара се изложба под 
називом „Салаши – између 
идеализованог и стварног“. 
Аутори изложбе су Весна 
Недељковић Ангеловска, 
музејска саветница и Феђа 
Киселички, музејски фотограф 
Музеја града Новог Сада, а 
стручни сарадник је Весна 
Томић. Изложбу је припремио 
Музеј града Новог Сада у 
сарадњи са Градским музејом 
Вршац. 

Изложба приказује салаше 
кроз њихов историјат и 
садржај, док истовремено 
осветљава идеализовану 
слику коју о њима имамо у 
данашње време. Реч салаш 
данас означава породично 
газдинство у одумирању 
али у исто време је оквир 
за идеализовану слику коју 
негују, како салашари уз 
помоћ личног, селективног 
сећања, тако и људи у 
урбаним срединама, 
вођени сопственом 
сентименталношћу, клишеима, 
утицајем маркетинга или 
жељом за напуштањем града 
због економских и еколошких 
проблема који се у њему данас 
генеришу. 

Захваљујући Љубомиру 
Грубићу, Владимиру Червенки 
и Феђи Киселичком на изложби 
су приказане фотографије 
забележене током етнолошког 

истраживања салаша (1987-
2014) које су окосница ове 
изложбе. 

За посетиоце Градског 

музеја Вршац, ова изложба ће 
бити отворена до 31. октобра. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ 

„САЛАШИ – ИЗМЕЂУ ИДЕАЛИЗОВАНОГ 
И СТВАРНОГ“ 

Дечијом представом 
„Три прасета“ у недељу 
је отворена нова сезона 
у Народном позоришту 
„Стерија“, а већ 
сутрадан, у понедељак 
4. септембра, почеле 
су читајуће пробе 
за нову представу 
„Пигмалион“, чија је 
премијера планирана 
за 20. октобар и 
отварање 25. јубиларног 
Међународног фести-
вала класике „Вршачка 
позоришна јесен“. 

„Пигмалион“, написан 
почетком XX века, 
је најпознатије дело 
Џорџа Бернарда Шоа, 
критичара друштва, 
позоришта и музике. 
Ова драма Шоу је донела 
Нобелову награду за 
књижевност (1925) 
и Оскара за најбоље 
адаптиран филмски 
сценарио (1938). Режија 
овог чувеног дела 
поверена је Ненаду 
Гвозденовићу, лектор 
је Радован Кнежевић, 

док музику потписује 
Момир Цветковић, а 
сценографију и костим 
Софија Лучић. Улоге 
тумаче Иван Ђорђевиђ, 
Соња Радосављевић, 
Срђан Радивојевић, Неда 
Грубиша, Драган Џанкић, 
Моника Болдовина 
Бугле, Дојна Петровић, 
Јована Андрејевић, 
Милан Зарић и Вања 
Радошевић. 

Током септембра 
публика ће имати 
прилику да погледа и 
представе: „Зла жена“ (12. 
септембар), „Земљаци“ 
(14. септембар) и 
„Необично вече“ (19. 
септембар). За најмлађе 
је резервисан термин 
недељом од 11 часова, 
а даваће се представе: 
„Невиђена Црвенкапа“ 
(10. септембар), 
„Страшило и Другари“ 
(17. септембар) и „Бајка 
о успаваном Временку“ 
(24. септембар). 

Т.С. 

НОВА СЕЗОНА У ВРШАЧКОМ ПОЗОРИШТУ 

ПРИПРЕМА СЕ ПРЕДСТАВА „ПИГМАЛИОН“ 
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У СУСРЕТ ЈУБИЛАРНОЈ 60. БЕРБИ ГРОЖЂА

ГРОЖЂЕБАЛСКИ ВРЕМЕПЛОВ 
 Манифестација „Дани бербе грожђа“, популарни 

„Грожђебал“, овог септембра биће одржана по 60. 
пут. У славу грожђа и вина, Вршчани сваке године 
уживају у разноврсном програму, а највећу пажњу 
домаћина и гостију традиционално привлаче 
карневалска поворка, дечји маскенбал, наградна 
игра „Грожђе из авиона“, разноврстан и богат 
културно-уметнички и забавни програм и избор 

лепотице „Бербе“. 
Захваљујући предусретљивости Тамаша Фодора 

и Удружења љубитеља Вршца и његових старина 
„Феликс Милекер“, у наредним бројевима „Куле“ 
подсетићемо се како су се „Дани бербе грожђа“ 
прослављали у деценијама које су за нама. Овог 
пута гледамо фотографије грожђебалске поворке 
из 1973, 1976. i 1978. године.
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У СУСРЕТ ЈУБИЛАРНОЈ 60. БЕРБИ ГРОЖЂА

ГРОЖЂЕБАЛСКИ ВРЕМЕПЛОВ 
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18. септембар 2017.  Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
LEZAJLOTTAK A 32.  NAGYBECSKEREKI SÖRNAPOK ÉS A KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEI IS 

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE HITOKTATÓINAK TALÁLKOZÓJÁT A PÜSPÖKSÉG ÉPÜLETÉBEN RENDEZTÉK MEG

Hitoktatónak lenni egyben hivatás és küldetés is
H itoktatónak lenni egyházi 

hivatás és küldetés, amely 
az igehirdetés egyik legfonto-
sabb tényezője – hívta fel a fi-
gyelmet msgr. Fiser János álta-
lános helynök a Nagybecskere-
ki Egyházmegye hitoktatóinak 
találkozóján tartott előadásá-
ban. Hagyományosan az új is-
kolaév kezdetén találkoznak 
Bánát hitoktatói a nagybecske-
reki püspöki lakban, hogy út-
mutatást kapjanak az aktuális 
tanévre és kézhez kapják kine-
vezésüket. Idén a találkozó há-
zigazdája az egyházmegye álta-
lános helynöke volt, aki előadá-
sában beszélt a hitoktatók kül-
detéséről, akiknek a plébáno-
sokkal karöltve feladatuk a fia-
talok bekapcsolása a plébánia-
közösségbe. Fiser atya kiemel-
te, hogy mindebben a hitokta-
tó személye, tekintélye, visel-
kedése, példája irányadó kell, 
hogy legyen mind a hittanosok, 
mind a kollégák, mind a hívek 

számára. Ahhoz, hogy hivatá-
sukban a maximumot nyújt-
hassák, a hitoktatók számára 
továbbképzéseket és lelkina-
pot szerveznek a püspökségen 
a 2017/18-as tanév folyamán. 

A jelenlévők a találkozón 
egyeztettek a hittanosok szá-
mára tervezett pasztorális prog-
ramokról. Idén is megszervezik 
a hagyományos képzőművé-

szeti pályázatot, ifjúsági talál-
kozót, adventi gyertyagyújtást, 
bérmálkozók találkozóját, hit-
tantáborokat. Tekintettel arra, 
hogy az egyházmegyében zajla-
nak a zsinati előkészületek, szá-
mos gyermek- és hittanos prog-
ramot szerveznek az adott té-
mában. A gyerekek szociális ér-
zékenységének kialakításában 
segít a Szegények vasárnapján 

látható formában is megjelení-
tett Caritas-persely gyűjtési ak-
ció. Az egész tanévet felöleli a 
tudósítópályázat a helyi egy-
házközségek életéből, amely-
nek végén a legjobbak római 
zarándoklatot és nyári táboro-
zásokat nyerhetnek. 

KOVÁCS SZÖSZILL
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI 

SAJTÓIRODA

 »A hitoktatók a püspökség épületében

„
Mindebben a hitoktató 
személye, tekintélye, 
viselkedése, példája 
irányadó kell, hogy 
legyen mind a 
hittanosok, mind a 
kollégák, mind a hívek 
számára.

Magyar Nap volt  a főterén
A 32. nagybecskereki Sörna-

pok keretében a város fő-
terén a múlt szerdán Magyar 
Napot rendeztek, ahol a városi 
és a  környékneli települések 
magyar művelődési egyesüle-
tei is bemutatkoztak. Ezen kí-
vül egyes vajdasági fürdők és 
turisztikai központok is részt 
vettek az eseményen. A város 
vendége  volt ez alkalomból 
öt magyarországi  település . 
Itt voltak Békéscsaba, Debre-
cen, Gyula, Mórahalom és Ma-

kó képviselői. A  program mű-
velődési műsorral vette kez-
detét. A rendezvény kereté-
ben rendezték meg az Arany 
bogrács elnevezésű főzőver-
senyt. A megnyitón az egybe-
gyűlteket először Čedomir Jan-
jić Nagybecskerek polgármes-
tere üdvözölte. Az Aranybog-
rács főzőverseny szervezőinek 
nevében Aleksandar Farkas a 
verseny fő szervezője szólt az 
egybegyűltekhez. Nógrádi Zol-
tán Mórahalom polgármestere 

köszönetét fejezte ki  Čedomir 
Janjić polgármesternek, azon 
szívélyes fogadtatásért, amely-
ben a település képviselőit ré-
szesítették Nagybecskereken.

Végezetül Branko Ružić 
közigazgatási és önkormány-
zati miniszter szólalt fel és nyi-
totta meg a 34. Aranybogrács 
főzőversenyt.

A Sörnapok a városban a 
szombaton pusztító vihar mi-
att egy kis program módosí-
tással vasárnap fejeződtek be.

„
A város vendégei 
voltak öt magyar 
település képviselői. 
Itt voltak Békéscsaba, 
Debrecen, Gyula, 
Mórahalom és Makó 
képviselői.

 »A kiállított finomságok  »A Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület standja

Falunapot és búcsut 
ünnepel Muzslya 
Muzslya az idén ünnepli 

fennállásának 127. év-
fordulóját. A szervezők - a 
helyi közösség tanácsa, a ci-
vil szervezetek és egyesüle-
tek - ezúttal is gazdag és sok-
rétű programokkal várják az 
érdeklődőket.

Pénteken, szeptember 
8-án 17 órától a Lehel Sport-
központ kézilabdapályáján 
sor kerül egy kézilabda - tor-
nára, majd 17 óra 30 perctől a 
Magyar Házban megnyitják 
az úgynevezett közös kiállí-
tásra, melyen több szerve-
zet, egyesület, intézmény 
és önálló alkotó mutatkozik 
be. 18 óra 30 perctől szentmi-
sét szolgáltatnak a Szűz Má-
ria Szent neve templomban, 
amely a helybeli zeneművé-
szek hangversenyével zárul.

Szombaton, szeptember 

9-én 10 órától ünnepi szent-
misére kerül sor a Szűz Má-
ria Szent neve templomban, 
melyet a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME nagytermében egy 
díszülés fog követni, ahol ki-
osztják a falu-díjait azon sze-
mélyeknek, akik az elmúlt 
évek folyamán sokat tettek 
a faluért és öregbítették an-
nak hírnevét.

14 órától a RÉMUSZ - Ha-
gyományápolók Egyesülete 
csirkepaprikás főző versenyt 
rendez a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME kerthelyiségében.

16 órától sakk-torna a Nők 
Klubjában és elsősegélynyúj-
tó-bemutató a Vöröskereszt 
nagybecskereki tagozatának 
szervezésében,  16 óra 30 
perctől  a Lehel Sportköz-
pont labdarugópályáján ba-
rátságos labdarugó-mérkő-
zést(öregfiúk), 17 órától pe-
dig a helyi közösség épülete 
előtt felállított szípadon kul-
túrműsort szerveznek, mely-

nek keretében a helyi közös-
ség képviselői hivatalosan is 
megnyitják a falunapot és a 
templombúcsút.

Míg tart az előadás, a 
helybeli amatőr képzőmű-
vészek (MAKK) már hagyo-
mányos nyilvános, szabad-
téri rajzolást és festést szer-
veznek a gyerekek számá-
ra a Magyar Háznál. 18 óra 
30 perctől szentmise a Szűz 
Mária Szent neve templom-
bann, mely után fellépnek 
a Don Bosco ifjúsági kórus 
és zenekar fiatal és tehetsé-
ges tagjai. Szombaton a helyi 
közösség épülete előtti téren 
koncertek várják az ideláto-
gatókat! 21 órától fellép Dra-
gan Zukić, majd őt követi a 
Playboys együttes. 22 órá-
tól  a Muzslyai Ifjúsági Fó-
rum tagsága techno-partyt 

rendez a néhai Piros Csizma 
udvarában.

Vasárnap, szeptember 
10-én 8 óra 30 perctől és 10 
órától szentmisét szolgáltat-
nak a Szűz Mária Szent neve 
templomban, majd bajnoki 
labdarúgó-mérkőzést (legfia-
talabb korosztály) rendeznek 
a Lehel Sportközpont labda-
rúgópályáján, valamint sza-
badtéri rajzolást és festést 
szerveznek a gyerekek szá-
mára a Magyar Ház épülete 
előtt. 16 óra 30 perctől baj-
noki labdarúgó-mérkőzés 
(felnőtt csapatok), majd 18 
óra 30 perctől szentmise a 
Szűz Mária Szent neve temp-
lomban.

A közös kiállítás pénte-
ken 17 órától 22 óráig, szom-
baton és vasárnap pedig 10 
órától 22 óráig tekinthető 
meg. A házigazdák és a szer-
vezők minden kedves ven-
déget szívesen látnak. 

BORBÉLY TIVADAR 

TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA! (MT 5,14)-A HORVÁTORSZÁGI MEGÚJULÁS JELENTŐS SZEMÉLYSÉGE NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYÉBEN JÁRT

Mijo Barada volt a Nagybecskereki Egyházmegye vendége
E gy kellemes hétköznap dé-

lelőtt, 2017. augusztus 30-
án, a nagybecskereki püspöki 
házban gyülekezni kezdtek a 
Nagybecskereki Egyházmegye 
papjai, a teológus, és néhány vi-
lági személy. Mellár József tö-
rökbecsei és Vajda Károly vep-
rődi (Szabadkai Egyházmegye) 
plébánosok szervezésében ellá-
togatott hozzánk Mijo Barada, a 
horvátországi megújulás jelen-
tős személyisége. A jelenlévők-
nek egy két részből álló előa-
dást tartott, ami valójában fel-
ért egy elmélkedéssel is.  Mijo 
Barada, egy négycsaládos apa, 
1960-ban született a dalmáciai 
Split városában. 2010 óta a pa-
ringi (Németország) Ágoston 
rend „Szeretet Misszionáriusai” 

ágának tagja. Európában, Afri-
kában és Japánban tart szemi-
náriumokat, lelkigyakorlatokat. 
Működésére XVI. Benedek pá-
pa áldását adta. 

Mijo Barada karizmatikus 
lelkiségű, és az előadása kez-
detén a szabadulásról beszélt. 
A téma nagyon is aktuális a gya-
korló lelkipásztorok számára, 
de a világi híveknek is, mivel 
napjainkban a gyónás, a bűn-
bánat szentsége, és annak iga-
zi mélysége a háttérbe szorult. 
Sajnos, azt kell megállapítani, 
hogy a gyónások megmaradnak 
a puszta bűnbevallások szint-
jén. Az előadónk arról beszélt, 
hogy a Katolikus Egyház azt ta-
nítja: Minden halálos bűnt faj-
tája és szám szerint meg kell 

gyónni! Az igazi szabadulásnak 
ez az alapja. Nem elegendő csak 
„megemlíteni”, hogy ilyet is tet-
tem. A bűn, mint ahogy tanul-
tuk, sebeket okoz az elkövető 
lelkében, egész életében, de az 
előadásban kiderült, az illető 
egész környezetében is. A bű-
nök elkövetésnek gyakorisá-
ga, nagyban befolyásolja a sza-
badulás folyamatát és hosszú-
ságát is. 

Az előadó beszélt a mai 
szekták veszélyeiről is. Azt 
mondja Mijo, hogy tapasztalata 
szerint, a megromlott házassá-
gokban nevelkedett, vagy az el-
vált szülők gyermekei a legjob-
ban veszélyeztetett lelkek, ők a 
szekták áldozatai. Az előadónk 
nagyon sok, a saját gyakorlatá-

ból vett példával szemléltette, 
milyen nagy veszélynek van-
nak kitéve azok a családok, ahol 
nem imádkoznak, nem járul-
nak szentségekhez, ahol a há-
zastársak egymást segítik a bű-
nös élet gyakorlásában. Mijo 
azt mondja, hogy minden csa-
ládnak helyet kell adnia Krisz-
tusnak! Ahol Ő ott van, a go-
nosz tehetetlen, és menekül! 
Az előadásban arról is hallot-
tunk, hogy van a hitnek három 
lépése. Imádságos lépésekről 
van szó. Az első az, hogy imád-
ságban elfogadjuk azt a helyze-
tet, amiben vagyunk: Elfoga-
dom magamat, az egész élete-
met. Elfogadom az életemben 
felmerülő nehézségeket is, a 
szegénységet, és mindent, ami 

velem történik. Ebből követke-
zik a második lépés: Isten min-
dent okkal teremtett, minden-
nek célja van. Ez egy olyan do-
log, aminél érdemes megállni. 
Isten ma is cselekszik, és akar 
cselekedni az én életemben. Le-
gyen az boldog, derűs időszak, 
vagy éppen egy nehéz, szomo-
rú, megterhelő időszak, Isten 
működik benne. A harmadik 
lépés pedig az, hogy elkezdek 
imádkozni azért, hogy Isten 
dicsőüljön meg az én életem 
minden eseményében. Enge-
dem, hogy Isten végbe vigye 
azt, amit végbe akar vinni az 
én életemben. Az előadás be-
fejező részében egy nagyon is 
fontos kijelentés fogalmazó-
dott meg. Felismerni a hivatá-

sunk szépségeit. Nagyon sok 
ember, legyen az pap, szerze-
tes, vagy családos ember „be-
legabalyodik” a világ által kí-
nált sok, ragyogónak látszó do-
logba. A lényeg azonban rejtve 
marad előtte. Ebből következ-
nek a nagy törések a hivatás te-
rén. Az előadónk arra buzdított, 
hogy imádkozzunk azért, hogy 
a mindennapok gondjai, bajai 
közepette a szív nyitottságá-
val, felismerjük az Istentől ka-
pott karizmákat (lelki adomá-
nyokat), és Pál apostol szavai 
szerint használjuk is fel őket, 
a saját magunk, családunk, em-
bertársaink javára, ezáltal épül-
jön Isten Országa, és a gonosz, 
a sátán vesztesként menekül-
jön onnan.

SZEPTEMBER 8-ÁN, 9-ÉN ÉS 10-ÉN 
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1133
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim 
ulazom i centralnim grejanjem 

u Maloj Americi kod 
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 064/186-5244
Издајем гарсоњеру у строгом 

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

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

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

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.

Издајем једнособан намештен 
стан ученицама или самицама. Тел. 
013/ 834- 975.

РАЗНО
Слободна и вредна жена 

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

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

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

Продајем 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 832-027.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 170 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 065/880-
53-50.

Продајем виноград на путу 
за Мало Средиште, 500 м од 
раскрснице за Средиште и бурад за 
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.

Продајем трособан стау од 
75 м² у центру Новог Сада, код 
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.

Кућа за продају у Војводе 
Книћанина 24, плац 8 ари са 
комплетном инфраструктуром. 
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.

Продајем викендицу на уласку 
у Јабланку, воћњак, виноград, 
градска вода, телефон, базен за 
кишницу, легализовано, поред 
асфалтног пута погодно за пчеларе. 
Тел. 013/830-716.

Продајем стан од 110 м² на 
два нивоа на Војничком тргу, 
комбиновни петокрилни орман са 
4 фијоке, тросед на развлачење, тв 
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан. 
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) на 
првом спрату, зграда преко пута 
Педагошке академије. Усељив од 1. 
октобра. Тел. 064/170-98-41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

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

На продају кућа са окућницом 
100m2 и великом баштом 1700 m2 у 
Уљми. Тел. 064/87-13-470.

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

У  Избишту продајем кућу, новија 
градња (приземље и спрат)100 m2, 18 
ари плац, башта и помоћни објекти, 
вода, струја. Тел. 064/456-01-05.

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

Продајем стан 31 m2,строги центар 
града, код Владикиног двора, Данила 
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Маргитском 
насељу, изграђена на плацу од  335 m2. 
Кућа је новије градње, ПВЦ столарија, 
централно грејање, паркети, гаража за 2 
аута. Могућа замена за стан са доплатом. 
Тел. 060/660-79-01.

Продајем кућу нова градња, 
приземље и спрат 100m2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 m2 у центру 
(код Вука Караџић школе) ул. Светозара 
Милетића 2. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Продајем кућу са помоћним 
објектима (око 110m2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним земљиштем 
све укупно 5807m2. Кућа је легализована, 
(дневни боравак, кухиња, две собе, 
остава, купатило са wc-ом и поткровље) 
вода, струја и канализац. Има пољски wc  
и бунаре. Налази се на белоцркванском  
путу.Тел. 069/290-69-53.

Кућа на продају у Улици 2. Октобра 
83. Тел. 064/510-89-06.

Продајем стан 55m2, ул. Феликса 
Милекера 20/1 и сателитску антену 
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-49.

На продају кућа од 100m2 саграђена 
у близини центра града са мањим 

двориштем и две нус просторије.
Улица Николе Тесле 49. Цена 38.000 
€. Тел. 064/27-17-446.

Продајем једноипособан стан у 
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2, 
приземље, а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

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

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

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

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

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

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

На продају спратна кућа, 
гаража, плац 720 квадрата, воћњак, 
виноград, може и замена за 
двособан стан у ужем центру Вршца 
уз доплату. Врата балконска, дупло 
стакло, Словенијалес, нова.Тел: 
064/280-5862, 013/837-631

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

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

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

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

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

Повољно продајем укњижену 

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Вршцу од 
81 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 060/353-
41-63.

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. 
Тел. 060/083-49-26.

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

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

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

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

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

За продају кућа спратна и 

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

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.
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у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

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

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„Словенијалес“). Очувана, 
са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 60 евра. 
Тел. 064/123-17-56. 

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

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

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

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

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, дупло дно 
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел. 
064/123-17-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем култиватор, писаћи 

013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла дрвене 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем апарат за варење. Тел. 
826266

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

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

Продајем велико саксијско цвеће, 
филадендрон, фикус, алоја, јапанско 
дрво. Повољно. Тел. 826-266.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају моторна тестера 
„Долман“ исправна, краљица 

п е ћ , плински сат и редуктор, бутан 
боца од 5 кг и 3кг, патике кожне број 
44, бунда крзнена женска број 42, јакну 
женску кожну број 44. Тел. 064/168-58-
94.  

Продајем замрзивач са фиокама, 

два тв сточића. Тел. 061/18-44-316.
Продајем замрзивач сандучар 

400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.
На продају мало коришћени 

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

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

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

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

Продајем фелне за опел астру, 
фелне су оригиналне челичне, 
опелове ЕТ 39,14Р у одличном 
стању, 3 комада са старијим 
гумама. Тел. 064/130-84-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем четвороделни 
регал, дводелну судоперу, т. 
Креденац, два тв сточића. Комоду 
за постељину, мали прозор са 
шалоном, кревет без мадраца, 
витрину за књиге, кауч. Тел. 061/18-
44-316.

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

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Дајем часове математике 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем сејалицу за жито. 
Тел. 845-037.

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

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

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

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

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

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 

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

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

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

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

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

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

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 оштрачку-
кључарску радњу, више 
машина. Повољно. Тел. 063/85-

64-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор 

са 20 ребара, ширина 120цм 
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29-
749

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.

На продају ручно рађен 
сто за компјутер, канцеларију 
и погодан за кућну употребу, 
са делом за тастатуру на 
извлачење. У одличном 
стању, као нов, повољно. Тел. 
064/508-29-29 и 060/333-34-41.

Продајем велики 
вијетнамски тепих 3,5х2,5м, 
већи дечији пони бицикл, 
бели. Тел. 013/806-527.

На продају калолифер 
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) 
са термостатом, мало 
коришћен. Цена 90 €. Тел. 
065/33-55-343.

На продају половна 
70-турбо пећ на дрва. Цена 90 
€. Тел. 065/33-55-343.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел. 064/45-888-48.

Помагала бих у кућним 
пословима. Звати од 17 до 20 
часова. Тел. 013/805-385.

Продајем бетонске цеви за 
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви 
су у Загајици. Тел. 065/25-79-
100.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за 

делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна 
и остала стакла, седишта, 
тапацирунзи и остали делови. Тел. 
064/163-0118.

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

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

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

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

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.Тел: 2891-209

На продају Југо 55. Тел: 
063/844-8994

За продају мотор АПН-6 у 
одличном стању. Тел. 013/806-940 
и 064/413-86-57.

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

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

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

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

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

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

Фијат Палио 1.6, караван, 
1999. г., бензин-гас, регистрован 
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.

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

Тел. 064/598-3898
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Високе температуре и суша у дугом 
периоду, као што је било овога лета, 
негативно су деловале на живи свет. 
Томе су допринели и бројни пожари, 
посебно је страдао Мали Рит, а 
последице свега тога на живи свет биће 
видљиве у наредном периоду.

-Екстремне температуре и 
недостатак падавина нису уобичајене 
за наше поднебље, мада се, последњих 
десетак година, сви навикавамо на неке 
нове временске услове, каже Миливој 
Вучановић, чувар природе Вршачких 
планина. Лето је оставило траг на 
животињски свет. Због недостатка 
влаге велики број животиња је морао 
да се одсели, а доста их је и угинуло 
због исушивања њихових станишта, 
као на пример, жабе, змије, рибе 
јер оне непосредно зависе од воде. 
Змије су могле да оду на неко друго 
место, жабе су могле да се закопају, 
али пуноглавци, који нису завршили 
циклус преображења у жабе, страдали 
су. И тамо где остане воде, висока 
температура смањи површину, има 
мање кисеоника па зна да страда 
рибљи фонд. Кад је тако велика суша 
тешко да можемо много да помогнемо 
животињама. Зими је другачије, 
можемо да изнесемо храну, али лети 
животиње морају да се сналазе саме. 

Према речима Вучановића, 
негативан утицај на живи свет, осим 
летњих екстремних температура и 
недовољно падавина, оставили су и 
бројни пожари. 

- Људи не воде рачуна, пале на 

све стране, ватра измакне контроли, 
изгоре многе животиње, наглашава 
Вучановић. У недавном пожару 
изгорело је око 70 одсто Малог Рита. 
Први пут је горео у фебруару, а летос 
други пут. Какве су последице дуге суше 
видећемо у периоду који долази. Живи 
свет се прилагођава новоствореним 
условима, еволуира, јављају се 
неке нове врсте које нису биле 
карактеристичне за ово поднебље, 
него су више некако медитеранске. 
Појављују се чак неки вируси, 
бактерије, неки нови паразити... Ово је 

један интересантан тренутак промене  
у живом свету. Скоро је био стручњак 
који се бави тиме и рекао је да ће 
се педесете године прошлог и исти 
период овог века веома разликовати 
у некој климатској статистици када 
се буде радила. Све се некако мења, 
помера, и количина и распоред 
падавина, температуре... Све ће то 
обликовати живот овде. 

Чувари природе Вршачких планина 
свакодневно прате детаље и сва 
дешавања у природи, од миграција 
животиња, размножавања, страдања... 

и све то бележе.
- То су коцкице које се у  једном 

тренутку склапају у мозаик, слику 
која показује шта се заиста дешава у 
природи, наглашава Вучановић. Током 
јесени најактуелније су сеобе, пре свега 
птица, али и сисара, инсеката. Након 
тога полако улазимо у зимски период 
када ћемо радити прихрану животиња. 
Пратићемо каква ће зима бити, колико 
та прихрана има смисла, и тада кад 
се животиње скупе на једном месту, 
видећемо какве је последице оставила 
летња суша. 

Ј.Е.

МИЛИВОЈ ВУЧАНОВИЋ, ЧУВАР ПРИРОДЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА:

СУША ЈЕ ОСТАВИЛА ТРАГ НА ЖИВИ СВЕТ

Праве последице летње суше видеће се наредних месеци
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Привредна комора Војводине (ПКВ) 
у последње две седмице спровела је 
многобројне активности, с акцентом на 
међурегионалној сарадњи. 

Председника ПКВ Бошка Вучуревића и 
заменика генералног секретара ПКВ Бојану 
Миљуш угостио је председник Печујско-
барањске трговинско-привредне коморе 
др Тамаш Шикфеи са сарадницима, у 
Печују, граду на југу Мађарске и седишту 
жупаније Барања. На састанку је договорено 
успостављање сарадње између две Коморе, 
јер Барањску жупанију и АП Војводину 
одликује велики потенцијал, нарочито у 
области пољопривреде и туризма. Ипак, 
будућа сарадња обухватиће и остале 
гране привреде и то кроз заједнички 
рад на различитим пројектима, али и 
кроз наступање на разним сајмовима и 
манифестацијама. Председник Вучуревић 
позвао је делегацију печујске Коморе да 
посети ПКВ и предстојећи Сајам туризма 
у Новом Саду, што је председник печујске 
коморе са задовољством прихватио. Том 
приликом, председник ПКВ дао је интервју 
новинару и одговорном уреднику српске 
редакције регионалног Мађарског радија 
у Печују др Предрагу Мандићу, где је 
напоменуо да је Мађарска позитиван 
пример развоја бањског туризма, не само у 
нашем региону, већ у целој Европи.

„На састанку смо констатовали, да оно 
што нас везује јесте компатибилност две 
привреде – у оквиру пољопривреде, ту су 
воћарство, винарство, ратарство; затим 
ту је металски индустрија; туризам као 
мултидисциплинарна грана привреде. 
Како је Мађарска већ доста дуго у ЕУ, 
констатовали смо да ће, искуство које су 
Барања као жупанија и Печуј као град, 

створили за то време, бити врло значајно за 
наше привреднике“, истакао је Вучуревић.

У организацији ПКВ и Привредне коморе 
жупаније Чонград, протекле седмице у 
Сегедину одржан је Мађарско-српски 
пословно-туристички форум. Војвођанску 
делегацију предвођену ПКВ, чинили су 
представници Туристичке организације 
Војводине, туристичких организација 
локалних самоуправа, туристичких агенција, 
смештајних капацитета, винара и салашара и 
ЈП за управљање путничким пристаништем 
и марином „Апатин“. Присутне су поздравили 
председник ПК жупаније Чонград Немеси 
Пал, заменик градоначелника града Сегедина 
др Солyмос Ласло, амбасадор Републике 
Србије у Мађарској Њ.Е. Раде Дробац који 
је указао да се привредна сарадња Србије 
и Мађарске добро развија. Истакао је да 
се у Мађарској  недовољно зна о Србији и 
њеним туристичким потенцијалима и да је 
због тога важно да се ради на међусобном 
повезивању туристичких агенција, са обе 
стране границе.

Бојана Миљуш је том приликом истакла 
да ПКВ и Трговинско-индустријска комора 
жупаније Чонград имају традиционално 
дугогодишњу добру сарадњу, на шта су, 
пре свега утицали непосредно суседство, 
комплементарност привреда обе земље и 
добре комуникацијске везе.

„Али изузетно значајну улогу имале су и 
активности привредних комора и једне и 
друге стране. Укупна привредна сарадња 
са Мађарском у протеклим годинама је у 
континуитету бележила раст, са блажим 
осцилацијама. У 2016. години робна размена 
са Мађарском је повећана за 6,1 одсто. У 
периоду јануар – јун 2017. године премашени 
су полугодишњи резултати робне размене 

за 2016. годину, па је за очекивати да ће и 
ове године, сарадња са Мађарском бити 
успешна“, истакла је Миљуш.

У Горњој Радгони у Словенији, одржан 
је 55. Међународни пољопривредно-
прехрамбени сајам „Агра“ где је 
представљен систем заштите и промоције 
п о љ о п р и в р е д н о - п р е х р а м б е н и х 
производа, а испред ПКВ, сајам је посетила 
Јелена Дробњак, секретар Удружења 
пољопривреде ПКВ.

Крајем августа, ПКВ је била домаћин 
делегацији Департмана Вал Доаз у 
Француској која је Комору посетила 
са представницима Града Новог Сада. 
Вучуревић је тада истакао да је регионална 
сарадња једна од кључних активности ПКВ, 
јер се на тај начин отварају нова тржишта 
и повезују привредни субјекти. Француска 
делегација изразила је велико задовољство 
пријемом у ПКВ и додала да постоји 
простор за сарадњу, како и са Градом, тако 
и са ПКВ и Покрајином. Потпредседник 

Привредне коморе Департмана Вал Доаз 
Кристоф Машар изнео је предлог да се 
у наредном периоду озваничи сарадња 
између две Коморе, што је председник 
Вучуревић са задовољством прихватио. У 
разговору је истакнута и могућност доласка 
потенцијалних француских инвеститора у 
Србију, односно у АП Војводину.

Једна од наредних активности ПКВ, биће 
Српско-мађарски пословно-туристички 
форум у оквиру „Дана Војводине у 
Будимпешти“, који ће се одржати у Амбасади 
Републике Србије у Мађарској, 15. септембра 
2017. године, а у организацији ПКВ, 
Амбасаде РС у Мађарској, Мађарско-српског 
пословног савета и Туристичке организације 
Војводине. ПКВ ће као своје почасне госте 
позвати представнике Привредне коморе 
жупаније Чонград и Печујско-барањске 
трговинско-привредне коморе.

Привредне коморе Војводине – 
Ваш поуздан партнер

БОГАТА МЕЂУРЕГИОНАЛНА АКТИВНОСТ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

  Али кад се у  Вршцу прочуло, да ће војска 
ићи даље у Алмаш, те да ће тако наш предео 
остати без одбране, и кад су се из истог узрока 
и Белоцрквани почели већ селити пут севера 
1), почеше и Вршчани мислити о томе, како да 
си помогну. На њихову молбу, Ћесар Јосиф II 
одобрио им је, ради одбране, на сву прилику 
још док се бавио у Белој Цркви, 1000 комада 
гарнизонских пушака  с бајонетима, 100 комада 
карабина од 5/4 лота и 60 комада оштрих 
патрона заједно са торбама уз сваку пушку, али 
према признаници и уз обавезу, да ће све то 
вратити, чим се рат сврши. Пушке и муницију 
су Вршчани требали набавити о свом трошку 
из оружнице  у Тамишграду, а торбе  заједно 
с кајиши ваљало им је донети од економске 
комисије у Старом Будиму.

Ово смо извадили из једног дописа 
„земаљског надкомесара“, С. Ловаса, датираног 
у Белој Цркви 24. августа 1788. а управљеног 
поджупану тамишке жупаније , који га је тек 16. 
септембра примио. На основу тога, Вршчани 
су, јамачно чим је стигао допис у Тамишград, 
доиста добили 150 пушака и 9000 комада 
оштрих патрона, што су они, о трошку немачке 
општине, на троји коли донели у Вршац 2). А за 
торбе и кајише уз то, које је ваљало донети из 
Старог Будима, било је већ доцкан.

Већ првих дана месеца септембра, ђенерао 
Brechainville известио је ћесара, да је у опасности 
храна по вршачким и белоцркванским 
магазинима, те да би је ваљало однети даље у 
земљу.3 )

Међутим, Турци продреше код Оршаве и 
присиливши Јосифа II, у битци код Слатине, да се  
повуче, стадоше се брзо ширити. Ово им је било 
тим лакше, што је Ђенерао Аspremont,  усљед 
неког устменог неспоразума, напустио био 
важне позиције Алибег и Молдаву и повукао 
се у Белу Цркву. Тиме је и Дунаво и сва равница 
била отворена. И доиста, Турци продроше у 
земљу, а то је учинило, да се сва ћесарска војска 
повукла пут Тамишграда или Земуна 4).

На глас да је непријатељ продро код Оршаве, 
Вршчани се почеше најозбиљније спремати. 
Обе политичке општине сложише се у томе. 
О заједничком трошку изаслаше уходе, да би 
насигурно знале, како Турци продиру. Тако су 
Немци Хагел и Цилзнер отишли у Паланку на 
Дунаву, Србин Михајло Матицки у Бозовић у 
Алмашу, а оба званична хусара у Саску 5).

У исти пар, кад су Турци продрли, почеше се 
бунити и Романи планинског предела источно 
од Вршца 6).

Турци су желели да обеснаже поједина 
одељења ћесарске војске, како би после 
слободно могли пустошити Подунављем. Отуда, 
чим су се појавили, изазвали су страх и ужас, 
јер се знало да ће убијством и пљачкањем 
обележити свој пут. После битке код Слатине, од 
10. до 13. септембра 1788. 7), сво становништво 
а нарочито Немци, разбегоше се куд који 
по немачким селима више Тамишграда и по 
Арадској жупанији. Сами Вршчани пак одбегоше 
тада у Дету, Чаково, Тамишград, Арад, Хацфелд, 
Вел. Кикинду, Велики Семиклуш, Вел. Бечкерек и 
у Петроварадин, а неки чак у Вац. 8). Не потраја 
дуго, а Ковин, Нова Паланка, Бела Црква и 
Панчево предати су пламену, читаву некадању 
војничку крајину (милицију) све до Тамишграда 
прекрило беху дивље хорде, пустошећи мачем и 
огњем. Једном речи: сви ужаси прошлог турског 
рата беху се опет повратили. И овдашњи предео 
Турци беху јако притисли. Том су приликом, 
покрај осталих, спалили и разорили по часа од 
Вршца удаљено село Кевериш 9).

Сам пак Вршац, нека је хвала неким његовим 
храбрим синовима, поштеђен је од турског 
пустошења. Матрикуле р.к. парохије

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (87)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Општ. рачун Нем. Вршца из год, 
1788.

2)  Szentkláray: Száz év, sv I. str.494
3) Laudon’s Leben und Thaten
4) Општ. Рачун Нем. Вршца из год. 

1788.

5) Szentkláray: Száz év, sv I. str.481
6) 12. септембра послата су по 

Михалу Брауну општинска акта Нем. Вршца 
у Тамишград на сахрану. – Општ. Рачун Нем. 
Вршца из год. 1788. – А децембра 1. Никола 
Вајферт донео их је поново натраг

7) По датима из ововарошке архиве
8) Судбина овог места описана је у 

“ Délmagyarorsyág és rég., Értesitö-y, god. VIII. 
(1882.) str. 53-56. pod B. Milekerom> Egy eltünt 
verseczvidéki helység.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790. „ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12., БРОЈ 163, 2. ОКТОБРА 1986.

ДАЉИНА НЕ РАЗДВАЈА
Прошле године започета сарадња са Југословенским 

клубом „Едвард Кардељ“ у западно немачком граду Бад Балдзеу 
наставља се. Управо у дане одржавања традиционалне „Бербе 
грожђа 86“ Вршчани су у гостима имали и двадесет активиста и 
чланова тог Клуба, чији је председник Ђура Момиров. Заједно 
са њима, привучени прогрмом „Бербе“, у Стеријин град дошли су 
и фудбалери Бад Валзеа, председник Клуба Херман Волфангел, 
као и градоначелник Бад Валзеа Рудолф Форшер. Презадовољни 
пријемом у Вршцу, гости су позвали домаћине да идуће године, у 
августу, посете Бад Валзе. 

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 163, 2. ОКТОБРА 1986.

ДРУЖЕЊЕ И ТАКМИЧЕЊЕ
Крајем прошле недеље (26. и 27. септембра) колектив 

„Другог октобра“ био је непосредни организатор и 
домаћин учесницима 7. Сусрета радника комуналних 
радних организација Војводине. Учествовале су екипе 
из Суботице, Панчева, Титовог Врбаса, Зрењанина, 
Кикинде, Бачке Паланке, Новог Сада (КРО „Н. Сад“, „Градско 
зеленило“, „Водовод“, „Чистоћа“), С. Митровице, С. Пазове, 
Беле Цркве, Сомбора, Руме и Вршца (укупно 16, са око 600 
учесника).

Спортски део програма Сусрета обухватао је 
дисциплине мали фудбал, одбојку, стони тенис, куглање, 
стрељаштво, надвлачење конопца, пикадо и шах, а радни 
део подизање новог травњака, аранжирање букета 
цвећа и икебане, склапање и расклапање водомера, 
пражњење канти, прање улица и оправка пута. Одржано 
је и саветовање са темом “Економски положај комуналне 
привреде у Војводини и нове мере СИВ“. Уводничар је 
био Драган Живковић директор КРО „Суботица“. На челу 
Организационог одбора Сусрета био је Стадоје Вуков. 
Одбор за припрему имао је 11 чланова, председник 
Милан Ђурић, заменик Стадоје Вуков, Живојин Дунчић, 
Бошко Ранић,  Радојка Мрђа, Миладин Јевремовић, Душан 
Станисављев, Никола Малиновић, Иван Ратковић, Витомир 
Николић и Томислав Брујић. Председник петочлане 
такмичарске  комисије био је Томислав Брујић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У КЛУПАМА 529 ПРВАКА ОСНОВАЦА
Прво школско звоно означило 

је почетак нове школске године 
за основце и средњошколце. На 
територији града Вршца у  школске 
клупе село је 529 првака основаца и 
612 средњошколаца, ученика првих 
разреда.

Према речима Маријане Голомеић, 
чланице Градског већа задужене за 
образовање, у ОШ „Вук Караџић“ у 
први разред је кренуло 93 ученика 
у  четири одељења, исто као и у 
ОШ„Јован Стерија Поповић“. У ОШ 
„Олга Петров Радишић“ има три 
одељења првака, два на српском 
наставном језику и једно на 
румунском, у ОШ „Младост“ има 68 
ђака у три одељења првих разреда, а 
у ОШ „Паја Јовановић“ првим словима 
учиће се 68 ученика, сврстаних у три 
одељења, а од тога шесторо првака 
ићи ће у школу у Ватину. 

ШОСО „Јелена Варјашки“ има 3 ђака 
првака, ОШ „Ђура Јакшић“ у Павлишу 
19, ОШ „Моша Пијаде“ у Гудурици 6 и 
једног ученика у Марковцу. Основна 
школа „Бранко Радичевић“ у Великом 
Средишту добила је 21 првака, и 
једног у Марковцу. ОШ „Кориолан 
Добан“ има 8 првака у матичној школи 
у Куштиљу и 2 у Војводинцима. ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Уљми добила 
је 37 нових ђака, као и 7 првака на 
румунском наставном језику и 10 на 
српском у Ритишеву, 8 у Влајковцу и 
3 у Шушари. Избиштанска ОШ „Жарко 
Зрењанин“ има 24 ученика у једном 
одељењу првака у матичној школи, 6 
у Загајици и по 4 у Парти и Орешцу.

Када је реч о средњошколцима, 
Гимназија „Борислав Петров Браца“ 
има 5 одељења првих разреда са 
128 ученика. Исто толико одељења 

првих разреда има и Школски центар 
„Никола Тесла“, али са 180 ђака. 
Хемијско - медицинска школа има 184 
првака средњошколаца у 7 одељења, 

док је Пољопривредна школа „Вршац“   
у први разред уписала 120 ученика у 
4 одељења.

Ј.Е.
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Стадион Пролетера, гледалаца 
250, судија: Дејан Јаћимовски 
(Качарево), стрелци: Ивановић у 
68. за Пролетер, Крачуњел у 65. 
минуту за Вршац јунајтед, црвени 
картони: Тејин у 68. и Крачуњел у 
76. минуту

ПРОЛЕТЕР: Зековић, С. Јевтић, 
Ивановић, Миковић, Николић, 
Бабић (Ракић), Караклић, Томић, 
Ђорђевић, Вукајловић (Клабец), 
Милошевић

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, 
Станков, Барић (В. Благојевић), 
Бељин, Ранков, Радић, Алексић 
(Тодоровић), Тејин, Моторов 
(Радосављев), Белић, Крачуњел.

Најављивао је тренер Вршац 
јунајтеда Ненад Мијаиловић 
гостовање у Банатском Карловцу 
као једно од тежих за његову екипу 
у јесењој полусезони и у потпуности 
био у праву. После велике борбе није 
било победника, сваком од ривала 
припао је по бод. Међутим, утисак је да 
су играчи Вршац јунајтеда били ближи 
целом плену, пропустили су неколико 
повољних прилика, а били су бољи 
и конкретнији противник чак и када 
су на терену остали са два играча 
мање. Због другог жутог картона 
меч су пре краја морали да напусте 

Марко Тејин и Тихомир Крачуњел. 
али утисак је да судија Јаћимовски 
из Качарева најблаже речено није 
имао уједначен критеријум при 
досуђивању прекршаја и изрицању 
јавних опомена. Вршац јунајтед је 
повео лепим поготком Крачуњела 
у 65. минуту после центаршута 
Алексића из корнера, а само два 
минута касније изједначио је 
најбољи играч Пролетера на овом 
мечу Ивановић. Идеалну прилику 
да постигне победоносни погодак 
пропустио је везиста Вршац јунајтеда 
Радић, у финишу меча, када је од 
центра кренуо потпуно сам ка голу 
Пролетера, али није успео да савлада 
Зековића.

У табору Вршчана нису желели 
да коментаришу суђење, играчи 
су максимално концентрисани на 
наредни меч у коме ће на Градском 
стадиону угостити Раднички из 
Ковина.

- Најважније је да добре игре 
пружамо у континуитету. Радимо 
изузетно квалитетно, сви у тиму 
се труде да дају максимум, имамо 
одличну атмосферу у клубу, 
посвећени смо остварењу циља. 
Нећемо дозволити да нас било 
шта поремети, нашим навијачима 

обећавам максималну борбеност и 
против одличних Ковинаца, рекао је 
један од најискуснијих играча Вршац 
јунајтеда Срђан “Наката” Радосављев.

Меч Вршац јунајтед - Раднички 
(Ковин)игра се у суботу на Градском 
стадиону са почетком у 16:30 часова.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РЕМИЗИРАО У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

ВРШЧАНИ СА ДВА ИГРАЧА МАЊЕ БЛИЖИ ПОБЕДИ
ПРОЛЕТЕР (БК) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 1:1 (0:0)

ФУД БА Л

Врх табеле јасан циљ: Срђан Радосављев 
(Вршац јунајтед)ПФЛ ПАНЧЕВО 3.КОЛО

Југославија - Црвена звезда  1 : 2
Јединство Стевић – Долина  0 : 4
Јединство (В) - Раднички (Б)  1 : 0
Слога (БНС) - Војводина (ЦЦ)  1 : 0
БАК – Стрела    2 : 0
Борац (Ст) – Вултурул   5 : 0
Партизан (У) – Дунав   5 : 1
Војводина (С) - Војводина (Цр)  2 : 1

                                      ТАБЕЛА
1.  Долина  3      3  0       0  9
2.  БАК   3      3  0       0  9
3.  Војводина (С) 3     3  0       0  9
4.  Борац (Ст)  3     2  1       0  7
5.  Јединство (В)  3     2  1       0  7
6.  Слога (БНС)  3     2  0       1  6
7.  Партизан (У)  3     1  1       1  4
8.  Раднички (Б)  3     1  1       1  4
9.  Ц. звезда  3     1  0       2  3
10. Стрела  3     1  0       2  3
11. Јединство Стевић 3     1  0       2  3
12. Југославија  3     0  1       2  1
13. Војводина (Цр)  3     0  1       2  1
14. Војводина (ЦЦ)  3     0  1       2  1
15. Дунав  3     0  1       2  1
16. Вултурул 3     0  0       3  0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 
3.КОЛО

Пролетер - Вршац јунајтед  1 : 1
Јединство (НБ) – Слога   1 : 0
Слобода (НК) – ЖАК   3 : 1
Бегеј - Војводина 1928   0 : 0
Кикинда 1909 -  Јединство (БК) 2 : 1
Полет - Козара    1 : 5
Младост (О) -Будућност   1 : 0
Раднички (С) - Раднички (К)  2 : 2

ТАБЕЛА
1.  Вршац унитед  3      2  1      0  7
2.  Козара  3      2  1      0  7
3.  Кикинда 1909  3      2  1      0  7
4.  Младост (О)  3      2  1      0  7
5.  Слобода (НК)  3      2  0      1  6
6.  Војводина 1928  3      1  2      0  5
7.  Пролетер  3      1  1      1  4
8.  Јединство (НБ)  3      1  1      1  4
9.  ЖАК   3      1  0      2  3
10. Јединство (БК)  3      1  0      2  3
11. Будућност  3      1  0      2  3
12. Слога  3      1  0      2  3
13. Раднички (К) 3      0  2      1  2
14. Раднички (С) 3      0  2      1  2
15. Бегеј  3      0  1      2  1
16. Полет  3      0  1      2  1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 
2.КОЛО

Шевац – Хајдучица   3 : 2
Караш (К) – Добрица   4 : 5
Ратар – Виноградар   4 : 0
Партизан (К) - Владимировац  3 : 1
Јаношик – Борац (ВС)    3 : 4
Потпорањ - Будућност (А)  4 : 0
Борац (ВГ) – Полет   1 : 2

ТАБЕЛА
1.  Ратар  2      2  0       0  6
2. Добрица  2      2  0       0  6
3.  Борац (ВС)  2      2  0       0  6
4.  Полет  2      2  0       0  6
5.  Потпорањ  2      1  0       1  3
6.  Партизан (К)  2      1  0       1  3
7.  Караш (К)  2      1  0       1  3
8.  Шевац  2      1  0       1  3
9.  Борац (ВГ)  2      1  0       1  3
10. Јаношик  2      0  1       1  1
11. Будућност (А)  2      0  1       1  1
12. Хајдучица  2      0  0       2  0
13. Владимировац  2      0  0       2  0
14. Виноградар  2     0  0       2  0

Стадион Јединства, судија: Стојан 
Војиновић (Панчево), стрелац: Богдановић 
у 78. минуту

ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, И.Попов, 
Ивановић, Живанов, Мрђа, С. Попов (од 
46. Богдановић), Гуја (од 88. Радак), Лазин, 
Калин, Москић

РАДНИЧКИ: Поповић, Радојев, Дачић, 
Илић, Јовановић (од 53. Јовичин), Котлајић, 
Кнежевић (од 68. Мосић), Гојчиновић, 
Марковић, Добрић, Цукић.

ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) - ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 1:2 (0:0)

Стрелци: Дотлић у 55. за Југославију, Мајсторовић 
у 53. и Којић у 73. минуту за Црвену звезду

ЈУГОСЛАВИЈА: Симјановић, Насковски, 
Станковски, Митковић, Ц. Митровић, Тодосијевић 
(од 54. Дотлић), Стојановски, Ј. Митровић, Дакић, 
Нишић (од 67. Голубовић), Величковић

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, Ника, 
Барбуловић, Шићаров, Чејић, Којић (од 90. 
Јовановић), Делкић, Мајсторовић, Гвозденов, 
Ратковић, Карановић (од 70. Миок)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

НАСТАВАК СЕРИЈЕ ВЛАЈКОВЧАНА, 
КРЕНУЛО И ПАВЛИШАНИМА

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - РАДНИЧКИ (БАРАНДА) 1:0 (0:0)

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ТРЕЋИ ТРИЈУМФ 
ИЗБИШТАНА

БОРАЦ (ВРАЧЕВ ГАЈ) - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 1:2 (0:0)

Судија: Игор Андрејић (Бела Црква), стрелци: 
Стојановић у 74. минуту за Борац, Илић у 49. и 
Димитријевић у 55. минуту за Полет

БОРАЦ: Јовановић, З. Јовичић, Г. Јовичић (Пауновић), 
Добрић, Стојановић, Шајин, Миљковић, Јанков, 
Вељковић, Николић, Ј. Стојановић (Максимовић)

ПОЛЕТ: Печеновић, Стојанов, Бранков, 
Илић, Ивановић, Димитријевић, Дубичанин, 
Милунов (Јованов), Балан, Стегњаја (Попов)
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Моја досадашња тренерска кријера везана је за мој 
родни град Ниш и Кошаркашки клуб Нибак који сам 
основао и чији сам власник. Читав мој тренерски рад 
посвећен је младим играчима и веома сам поносан на 
чињеницу да је ове године у свих пет репрезентативних 
селекција Србије играо по један играч који је био или 
је члан Нибака. У сениорској селекцији то је Стефан 
Јовић, који је кошаркашки поникао у Нишу и коме сам 
био први тренер, у универзитетској селекцији играо 
је Новак Топаловић који је тренутно у Америци, у У20 
селекцији наступао је Алекса Степановић, у селекцији 
У18 која је освојила златну медаљу на ЕП у Словачкој 
Андреја Марјановић и на ширем списку кадетске 
репрезентације био је Матија Светозаревић, можда 
и најталентованији играч Србије у свом годишту. 
Претходних шест година радио сам као тренер у свим 
репрезентатиним селекцијама и освојио три медаље: 
Златну са Олимпијаде младих у Утрехту, сребрну са ЕП 
у Украјини и бранзану са СП у Дубаију. 

После низа година проведених у Нишу, Јосић 
је по први пут у каријери напустио град у којем се 
кошаркашки афирмисао и дошао у Вршац са мотивом 
да и у Миленијуму реализује сличан пројекат.

- Вршац је права кошаркашка средина и велики 
изазов за мене. Основна идеја је стварање играча за 
дужи временски период. У Центру Миленијум постоје 
идеални услови за рад, неопходне су нам квалитетне 
утакмице јер ћемо ове сезоне играти квалификације 
за Јуниорску лигу Србије. До сада смо одрадили 34 
тренинга, изузетно сам задовољан напретком имајући 
у виду да је на окупу доста момака из различитих 
средина које треба укомпоновати у целину. Од 
следећег викенда почињемо са играњем припремних 

утакмица, биће 6 или 7 до почетка квалификација, 
закључио је Јосић.

Домаћин квалификационог турнира за Јуниорску 
лигу Србије још увек није познат, Вршац је један 
кандидата да буде град домаћин.

Добродошлица капитена: Милош Савовић и Миленко Вељковић

СПОРТ

Најновије појачање Кошаркашког клуба Вршац 
је Миленко Вељковић, доскорашњи играч Мега 
Бемакса који је прошлу полусезону провео у 
земунској Младости као позајмљени играч. Рођени 
Крушевљанин игра на позицији центра, висок је 215 
сантиметара и 30. сепембра ове године прославиће 
22. рођендан. Каријеру је почео у ОКК Крушевац за 
који је наступао до своје 15. године, потом је прешао 
у Мега Визуру и био у тиму који је у сезони 2015/16 
освојио домаћи куп и играо финале АБА лиге. 

- Моја жеља је била да се прикључим  некој од 
екипа које ће играти Прву или Другу АБА лигу, 
додуше, Вршац ће играти у квалификацијама, али 
мислим да имамо квалитетан тим који ће уз добар 
рад моћи да оствари тај циљ. Оно што сам знао и 
пре доласка овде је да Вршац има јако добре услове 
за рад, врхунску дворану са пратећим капацитетима, 
врхунског тренера и одличне играче који су орни 
за рад. Изузетно сам задовољан и индивидуалним и 
тимским тренинзима, први утисци су јако добри.

Вељковић је практично читаво лето у 
тренажном процесу јер је био члан универзитетске 
репрезентације Србије која је на Универзијади у 
Тајпеху освојила четврто место.

- Припреме са универзитетском селекцијом 
Србије почео сам још средином јула, уследила су 
два припремна турнира у Кини, потом и одлазак 
на Универзијаду где, нажалост, нисмо успели да 
освојимо медаљу. Једва чека м почетак нове сезоне 
и квалификационе мечеве за АБА 2 лигу. О ривалима 
још увек не знамо много, мислим да је много важније 
да радимо на унапређењу наше игре. Једва чекам 
квалификациони турнир и почетак нове сезоне, 
нагласио је центар Вршчана.

ВРШАЦ ПОПУЊАВА ИГРАЧКИ КАДАР

МИЛЕНКО ВЕЉКОВИЋ ПОЈАЧАО 
ЦЕНТАРСКУ ЛИНИЈУ

КО Ш А Р К А

ВРШАЧКИ 
НОКАУТЕРИ 

ОДУШЕВИЛИ 
У РУМУНИЈИ

У суботу 2. септембра одржан је кик - 
бокс тунир у Дети у Румунији. На такмичењу 
је наступило 15 клубова и 120 такмичара 
из Румуније и као гости чланови БК Гард из 
Вршца. Турнир је протекао у доминацији 
вршачких 7 такмичара који су апсолутно 
одушевили на турниру и освојили су 6 
првих и једно друго место. У категорији 
пионира и пионирки Јована Миошко 
је освојила прво место до 36кг а Дејан 
Живков је освојио друго место у категорији 
пионира до 45кг. У конкуренцији девојака 
Јелена Бајић је освојила прво место у 
категорији кадеткиња до 52кг, а Сандра 

Маран прво место у категорији 55кг. У 
категорији јуниора Лазар Вукашиновић је 
освојио прво место у категорији до -54кг, 
Вук Павловић прво место до 67кг и Миња 
Болесников до 81кг. Победе нокаутима за 
“Гард” остварили Јована Миошко, Јелена 
Бајић и Миња Болесников.

К И К  -  Б О КС

АТЛ Е Т И К А
ВЕЛИКА НАГРАДА СРБИЈЕ

ВЛАЈИЋ ДЕВЕТИ 
НА 400 МЕТАРА НА 

СТАРТУ СЕЗОНЕ
Атлетски Савез Србије је ове године 

почео са организхацијом Гран При 
Митинга у Србији под називом Велика 
Награда Србије, где се наши најбољи 
атлетичари, као И они из региона 
такмиче осим за престиж И за новчане 
награде.

На недавно одржаном митингу у 
Новом Саду 28.августа, на таквом 
позивном митингу учествовали су 
и такмичари Ак Атине. У жестокој 
конкуренцији на 400м наш најбољи 
такмичар из Вршца Владимир Влајић 
освојио је 9 место са резултатом 52,99 
с. Остали такмичари на истој деоници 
остварили су резултате: Петар Мича 
55,20с, Дарио Матицки 56,19с.

Ово је увертира за предстојеће 
Првенство Србије за млађе сениоре 
до 23 године, где се очекује наступ у 
појединачним спринтерским тркама и 
штафете 4x400м.

Кошаркашки стваралац: Милан Јосић

МИЛАН ЈОСИЋ, НОВИ ТРЕНЕР ЈУНИОРСКОГ ТИМА ВРШЦА:

ВРШАЦ ЈЕ ПРАВА КОШАРКАШКА 
СРЕДИНА И ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ
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