
ПЕТАК • 15. септембар  2017. ВРШАЧКА КУЛА 11

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLII                 ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.                        e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ПЕТАК, 15. септембар  2017.       
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1134

ИНТЕРВЈУ: 
ДАЛИБОР АЛЕКСИЋ

стр.  6. и 7.  

НЕНАД БАРОШ 
НОВИ ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

стр. 3.



ПЕТАК •15. септембар2017.ВРШАЧКА КУЛА2

Већ више година у назад Туристичка организација 
Града Вршца промовише „Дане бербе грожђа“ у 
Темишвару. Традиција је настављена и ове године. 

Промоцији „Грожђебала“ присуствовао је велики број 
новинара и медијских кућа суседне Румуније који ће 
својим гледаоцима, слушаоцима и читаоцима пренети 
позив да посете овогодишњу јубиларну 60. вршачку 
манифестацију „Дани бербе грожђа“.

-Задовољни смо одзивом медија и туристичких 
агенција што најављује повећан долазак туриста из 
Румуније, истиче Јулкица Митрашиновић, вд.. директора 
Туристичке организације Града Вршца. Сваке године 
више од 20.000 гостију из Румуније посети манифестацију 
„Дани бербе грожђа“. Ове године припремили смо богат 
и разноврстан програм и надамо се још већој посети 
румунских туриста.

О значају ове манифестације и пријатељским 
односима два народа говорили су Владан Тадић, 
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, и 
Огњан Крстић, председник Удружења Срба у Румунији.

Ј.Е.

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

Позив комшијама да дођу на вршачку „Бербу“

Овог викенда Вршац ће бити град грожђа 
и вина, доброг залогаја и врхунске капљице. 
Овогодишњу, 60. јубиларну, манифестацију 
„Дани бербе грожђа“ свечано ће отворити 
премијерка Ана Брнабић вечерас, у петак, 
15. септембра).

Винко Лозић, који се искрао са страница 
Стеријиних дела, шеф грожђебалске 
параде, преузеће кључеве града и бити 
главни домаћин. Винко,  коме је и ове 
године свој лик позајмио глумац Мирослав 
Жужић, бринуће о свим гостима, да се лепо 
проведу, да буде весело, и да нико из ове 
вароши не оде ни гладан, ни жедан. 

Грожђебалско славље већ је почело 
дружењем на Видиковцу, уз прве испечене 
грожђебалске кобасице, уз вино и 
тамбураше, у четвртак , 14. септембра. 
Светковина ће трајати до недеље 
увече, а Туристичка организација Града 
Вршца припремила је богат програм, од 
традиционалних дешавања до бројних 
пратећих догађаја. 

На отвореној позорници на градском 
тргу биће музички програм током дана 
и вечери, а наступиће естрадне звезде и 
културно - уметничка друштва из града и 
насељених места на територији Вршца. 

-Трудили смо се да музички програм 
направимо тако да задовољи све укусе, 
наглашава Јулкица Митрашиновић, в.д. 
директора Туристичке организације Града 
Вршца.  Сваки од извођача који ће наступити 
има своју публику. Гледали смо да то буде и 
за младе, али и за старију публику. Програм 
је разнолик и верујем да ће задовољити 
интересовања свих посетилаца. Како су 
ово јубиларни 60. „Дани бербе грожђа“, Град 
Вршац и Туристичка организација одлучили 
су да прослава траје дан дуже, тако је 

музички програм кренуо  већ у четвртак 
увече на нашој великој бини у центру града 
и то концертом „Гаравог сокака“.  Након тога 
представиле су се четири локалне музичке 
групе: Вршачки блуз ансамбл, Камене фаце, 
Јелена Џоли бојс и Унутрашњи портрет. У 
петак програм почиње у 20 сати на бини 
тамбурашима, а после свечаног отварања, 
које је предвиђено за 21 час, концерт ће 
одржати Аца Лукас. У суботу у 20 часова 
биће концерт Иване Селаков, а у 22 сата је 
концерт Ван Гога. Последње грожђебалске 

вечери, након затварања „Дана бербе 
грожђа“ у недељу увече, концерт ће 
одржати „Легенде“, почетак је у 20 часова. 
Након њих на позорници ће наступити бенд 
Хаџи продане душе. Угоститељски објекти 
радиће током викенда до 3 сата после 
поноћи, по одлуци градске скупштине.

На Тргу Победе постављена је Винска 
улица у којој су окупљени винари и где 
могу да се дегустирају њихови производи. 
На градском тргу је етно сокак где се 
нуде свакакве ђаконије, ручни радови, 
производи старих занатлија...

Након свечаног отварања грожђебалске 
феште, бираће се Мис Бербе, најлепша 
берачица, у Хотелу Србија, у петак, у 21:30 
часова. Организатори су обезбедили 
вредне и лепе награде за мисицу и њене 
пратиље.

-Субота преподне резервисана 
је за најмлађе суграђане, каже 
Митрашиновићева. У 10 ће на великој бини 
бити приређен програм за децу, а у 12 сати 
почиње дечји маскенбал. Интересовање за 
овај догађај све је веће из године у годину. 
На прошлогодишњем грожђебалском 
маскенбалу учествовало је око 150 
малишана. Припремљене су и награде 
за учеснике, а стручни жири изабраће 
најмаштовитије маске и костиме. Пријава 
за маскенбал обавља се пред почетак 
такмичења, зато је потребно да родитељи 
доведу децу пола сата раније. 

Након маскенбала, програм ће бити 
настављен песмама и игром културно - 
уметничких друштава са територије Града 
Вршца, која ће се представити на позорници 
у центру града. Вечерњи суботњи сати 
резервисани су за витезове вина који ће 
своју промоцију имати у 19 часова.

-Најатрактивнији и најпосећенији  

догађај сваке године је грожђебалска 
карневалска поворка која креће у 
обилазак градских улица недељом у подне, 
наглашава в.д. директорка ТОВ. Када се 
карневал заврши, почиње традиционална 
наградна игра „Грожђе из авиона“. Авиони 
ће надлетати центар града и бацати 
падобране са грожђем и бројевима, а они 
који буду набржи и најспретнији и ухвате 
падобран, добиће награде. Током недељног 
поподнева на градској позорници 
наступаће културно - уметничка друштва, 
а увече ће Винко Лозић вратити кључеве 
града и тако озваничити завршетак 
овогодишње јубиларне 60. Бербе грожђа. 

Током  вршачке винске феште врата 
свих винарија, ресторана и подрума у граду 
и Гудурици биће отворена за посетиоце 
. Бренер за печење кобасице биће 
постављен на већ устаљеном месту код 
старе аутобуске станице. 

Припремљен је богат пратећи програм: 
изложбе у Конкордији Градског музеја, 
књижевна дружења, песничке вечери, 
бројни спортски догађаји, уличне трке 
у центру града, пењање по стенама код 
просторија Клуба за екстремне спортове 
„Изазов“...

И ове године вршачки туристички 
радници одржали су промоције вршачке 
светковине у Београду и Темишвару и 
позвали госте да дођу у Вршац на „Бербу“. 

-Значајан део смештајних капацитета у 
граду већ је резервисан, тако да се очекује 
велики број гостију који ће боравити 
у Вршцу током Грожђебала, истиче 
Митрашиновићева. Трудили смо се да 
припремимо разнолик и богат програм 
у нади да ће свако пронаћи оно што му се 
допада и уживати у нашој светковини.

Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА „ГРОЖЂЕБАЛА“ У ТЕМИШВАРУ

ПОЧЕЛА ЈУБИЛАРНА 60. СВЕТКОВИНА ВИНАРА И  ВИНОГРАДАРА  

ДОБРОДОШЛИ НА ВРШАЧКУ „БЕРБУ ГРОЖЂА“ !

“ГРОЖЂЕБАЛСКИ” 
РЕЖИМ САОБРАЋАЈА

Током „Бербе“ биће затворене за 
саобраћај одређене улице у граду. 
Од 13. до 17. септембра, од 6 до 24 
часа, затворене су следеће градске 
улице: Жарка Зрењанина од Стевана 
Немање до  Димитрија Туцовића, 
Вука Караџића од Светосавског 
трга до Ивана Милутиновића, Трг 
победе, Светосавски трг, Гаврила 
Принципа од Улице Вука Караџића 
до Васка Попе, Стеријина од Улице 
Анђе Ранковић до Васка Попе, 
Дворска од Трга Николе Пашића 
до Улице Стевана Немање, Змај 
Јовина од Светозара Милетића до 
Трга Светог Теодора Вршачког и део 
Трга Светог Теодора Вршачког од 
Улице Змај Јовине до Синђелићеве. 
Организатор је обезбедио редарску 
службу која ће бити видно 
обележена и налазиће се на путу.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Одборници актуелног сазива Скупштине 
Града Вршца заседали су 15. пут у понедељак, 11. 
септембра, и донели 26 одлука и решења, колико 
је било тачака на дневном реду. 

Оставке и именовања

Била је то последња седница коју је започео 
Јовица Заркула, председник градске Скупштине, 
који је поднео оставку на лични захтев, а на 
његово место изабран је Ненад Барош, који 
је до понедељка обављао функцију заменика 
председника Скупштине. Уз ову, било је још 
неколико кадровских промена. Како је Ненад 
Барош тајним гласањем изабран за председника 
Скупштине, на упражњено место заменика 
председника највишег градског тела изабрана је 
Андријана Максимовић. 

Међу првим тачкама дневног реда биле су 
и оставке чланица Градског већа за привреду 
Наташе Ћирић и за образовање Маријане 
Голомеић. Тајним гласањем одборници су 
на место Ћирићеве изабрали др Мирослава 
Ступара, а одлучено је да Голомеићева остане у 
техничком мандату и обавља поменуту функцију 
до именовања новог члана Градског већа за 
образовање. 

Тајна гласања одборника за избор 
председника и заменика председника 
Скупштине, као и члана Већа за привреду, 
спровела је и надгледала Комисија у саставу: 
Небојша Јелић, председник, и чланови Ненад 
Стојанов и Славица Стоисављевић.

Ненад Барош, новоизабрани председник 
Скупштине, и његова заменица Андријана 
Максимовић, положили су заклетву и заузели 
своја места у вођењу седнице градског 
парламента. Јовица Заркула прешао је у 
одборничку клупу и наставио да прати 
скупштинску седницу.

Ликвидација Јавних предузећа „Варош“ 
и „Вршац“

Одборници су донели одлуке о покретању 
поступка ликвидације Јавног предузећа за 
изградњу, развој и уређење града „Вршац“. За 
ликвидационог управника именован је Радојица 
Лазин.

Јован Кнежевић, начелник Градске управе, 
одговарајући на питања опозиције, нагласио је да 
„Варош“ више није могла да буде на буџету града 
због Закона о буџетском систему. Запослени у 
„Вароши“ постали су радници градске управе и 
моћи ће и даље да врше надзор над пројектима 
који ће се убудуће реализовати.

У расправи око ове тачке дневног реда, 
одборник ДЈБ Горан Николић предложио је да 
се формира посебна установа која ће бринути и 
газдовати заштићеним подручјима на територији 
Града  Вршца.

Иста одлука о ликвидацији усвојена је и за 
Јавно предузеће за стамбено пословање „Вршац“ 
које је настало из некадашњег „Инвест стана“. 
Директорка ЈП „Вршац“ Драгана Станков именова 
је за ликвидационог управника. 

Максимално 900 запослених за Град 
Вршац

-На основу Закона о одређивању 
максималног броја запослених и Одлуке Владе 
Републике Србије, Градско веће утврдило је и 
упутило овој Скупштини предлог о утврђивању 
максималног броја запослених у 2017. години 
у градској управи, јавним предузећима и 
установама, рекла је Драгана Митровић, 
градоначелница Вршца образлажући предлог 
Већа и подсећајући на проблем када је „Други 
октобар“ постао јавно предузеће. Одлучивајући 
о броју запослених, Влада није, у том моменту, 
предвидела и раднике на неодређено време из 
„Другог октобра“. Да смо тада и у 2016. донели 
ову одлуку без посла би остало 200 до 300 
радника. Ове године Влада Србије одлучила је да 
број запослених за Град Вршац буде 900 и тиме 
показала да је узела у обзир и раднике „Другог 
октобра“. Захвални смо великој подршци Владе 
Републике Србије, јер на овај начин ниједан 
радник у органима града и другим корисницима 
неће остати без посла. Тако смо предвидели да 
у градској управи максималан број запослених 
буде 157, тренутно је запослено 149 радника 
на неодређено време, укључујући и преузете 
раднике из ЈП „Варош“ и „Вршац“. 

Осам радних места требало би да попуни 
комунална полиција. Број запослених за 
Дом омладине је 8, Градску библиотеку 15, 
Туристичку организацију 11, НП „Стерија“ 34, 
Градски музеј 24, ПУ „Чаролија“ 115, „Други 
октобар“ 525.

Усвојен извештај о раду „Другог 
октобра“

Неколико тачака дневног реда било је везано 
за Јавно комунално предузеће „Други октобар“. 
Одборници су донели одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора ЈКП „Други 
октобар“, формирали комисију која ће одлуку 
спровести, сагласили се са изменама Статута 
овог предузећа и усвојили Извештај о раду ЈКП 
„Други октобар“ са одлуком о расподели нето 
добити по завршном рачуну за 2016. годину.

Известилац Извештаја о раду био је Небојша 

Перић, в.д. директора ЈКП „Други октобар“ који 
је образложио детаље и одговорио на питања 
одборника опозиције. 

Одборници су усвојили низ одлука које ће 
омогућити функционисање градске управе, 
јавних предузећа и установа чији је Град оснивач.

Представници опозиције дали су неколико 
предлога за допуну дневног реда, као и за 
скидање појединих тачака са предложеног 
дневног реда, али већина од 40 присутних 
одборника није их усвојила. Татјана Вешовић је, 
у име Одборничке групе Демократска странка - 
Доста је било (ДЈБ), предложила да градска власт 
формира комисију која би сагледала штете у 
пољопривреди због екстремних температура и 
недостатка падавина, да проследи републичкој 

Влади како би она прогласила елементарну 
непогоду и предузела мере да се штета санира. 
То је поткрепила подацима да је принос кукуруза 
на ораницама вршачког атара смањен од 50 до 
70 одсто, а сунцокрета од 30 до 50. Члан Градског 
већа за пољопривреду Слободан Јованов 
одговорио је да ће се ситуација у атару сагледати 
када се скину усеви и тада ће се предложити 
одређене мере за санирање штете.

Биљана Јеличић је предложила да Скупштина 
донесе одлуку и упути обавештење Покрајини 
да ће Вршац наставити да брине о заштићеним 
подручјима на својој територији. 

Драгана Ракић је замерила што ће за 
Грожђебал Вршчанима певати Аца Лукас, симбол 
насиља над женама, и затражила одговор на 
питање зашто екипи  ТВ Банат није дозвољено да 
присуствује седници Дкупштине Града, ако им је 
уредно достављен материјал.

Ј.Е.

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ УСВОЈЕНЕ КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ У ГРАДСКОЈ ВЛАСТИ

НЕНАД БАРОШ – ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

-Оставка Јовице Заркуле на место председника Скупштине града- Ненад Барош изабран за новог председника градског паламента- 
Андријана Максимовић именована за заменицу председника - Оставке поднеле чланице Градског већа Наташа Ћирић и Маријана 

Голомеић - На место Ћирићеве изабран Мирослав Ступар -

НОВА КАНАЛИЗАЦИЈА НА 
ШКОЛСКОМ ТРГУ

Становници дела Улице Школски трг, 
добили су нову канализациону мрежу у 
дужини од 170 м. 

Како сазнајемо, до изградње 
канализације, коришћене су септичке јаме 
које су чишћене и по два пута месечно. 

-Постављањем ПВЦ цеви, решен је 
проблем фекалне канализације у овом делу 
града, за око 15 домаћинстава, наглашавају 
у Јавном комуналном предузећу „Други 
октобар“.

Инвеститор пројекта је Град Вршац, 
а вредност радова износи око 2.400 
000 динара. Радови на изградњи овог 
секундарног колектора поверени су Јавном 
комуналном предузећу „Други октобар“.

Ј.Е.

АКТИВНОСТИ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”
ПРИПРЕМЕ ЗА 

КВАЛИТЕТНИЈУ ГРЕЈНУ 
СЕЗОНУ

Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“  извршило је замену топловода 
код зграда 13, 14. и 15. на Војничком тргу. 
У протеклој сезони овде су евидентирани 
одређени проблеми и кварови што је био 
разлог да се изврше поменути радови. 

-Кварови су настајали услед дотрајалости 
цеви, а њиховом заменом омогућује се боље 
и квалитетније грејање у грејној сезони која 
је пред нама, истичу у Јавном комуналном 
предузећу „Други октобар“.

Комуналци подсећају да су радови на 
топловода на Војничком тргу били последња 
реконструкција топловода ове године.

-Очекују нас даље припреме које ће бити 
завршене до 15. октобра када званично 
почиње нова грејна сезона, истичу вршачки 
комуналци.

Ј.Е.

ПРОРАДИО  “ВИДЕО ПАУК“
 „Видео паук“  Паркинг сервиса Јавног 

комуналног предузећа „Други октобар“ 
почео је званично са радом ових дана.

-„Видео паук“ је систем где контролори 
Паркинг сервиса евидентирају и 
фотографишу непрописно паркирано 
возило, а затим снимак електронским 
путем проследе диспечерском центру где 
Саобраћајна полиција, након прегледа 
материјала, издаје налог за уклањање возила, 
објашњавају у Паркинг сервису Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“. 
Налог се затим ставља на возило и уколико 
га власник не помери возило у временском 
року од 3 минута, оно се односи пауком. 
Налог за пренос возила са фотографијама 
саобраћајне ситуације  и тачним временом 
представљају потпун доказ о непрописном 
паркирању, а све у складу са Законом о 
безбедности на путевима.

„Видео паук“ убрзава процедуру 
одношења возила на основу снимака 
прекршаја, тако да Саобраћајна полиција не 
мора да излази на терен.

 У Паркинг сервису и Саобраћајној 
полицији се надају да ће примена овог новог 
система рада паука  утицати на возаче да се 
прописно паркирају и поштују саобраћајне 
прописе.

Ј.Е.

На предлог 
27 одборника, за 
председника Скупштине 
Града Вршца изабран је 
Ненад Барош, одборник 
са Изборне листе 
Александар Вучић - 
Србија побеђује. Ненад 
Барош рођен је 1986. 
године у Вршцу, где је 
завршио основну и средњу школу. Дипломирао 
је Правном факултету Универзитета у Новом 
Саду где је завршио и мастер академске студије 
и стекао звање – мастер правних наука, одсек 
банкарско и берзанско право. Био је запослен 
у компанији Swisslion - Takovo у служби 
правних и персоналних послова. Заменик 
је председника Скупштине Града од 17. 05. 
2016. године. Директор je Енолошке станице у 
Вршцу.

Андријана Макси-
мовић, одборница  
са  Изборне листе 
Александар Вучић 
-Србија побеђује, 
изабрана је  за заменика 
председника Скупштине 
Града Вршца. Андријана 
Максимовић рођена 
је у Бијелом Пољу 01. 
09. 1977. године. Правни факултет завршила 
у Подгорици и стекла звање дипломирани 
правник. Радила у Основном суду у Вршцу 
од 2009 - 2011. године. Тренутно је запослена 
на месту секретара у Предшколској установи 
„Чаролија“ Вршац. Живи у Павлишу.

За члана Градског 
већа за привреду 
изабран је др Мирослав 
Ступар. Рођен је у 
Вршцу 1960. године. 
Економски факултет 
Универзитета у Београду, 
смер економска теорија, 
завршио је 1985. на са 
просечном оценом 8.43, а 
магистратуру на Мегатренд Универзитету 2010. 
Докторирао је на Факултету за пословне студије 
Мегатренд Универзитет у Београду 2015. Има 
богато искуство рада у привреди, а у мандату 
2004.-2008. био је члан Градског већа за буџет 
и финансије. Током обављања ове функције 
упознао се са целокупним начином рада и 
функционисања локалне самоуправе, радио 
је на усавршавању и креирању нових модела 
у финансирању, проширењу финансијских 
капацитета и креирању финансијске подршке 
локалном економском развоју. Аутор је и 
реализатор бројних пројеката прекограничне 
сарадње.
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Након одлагања због лоших 
временских прилика, у недељу, 
10. септембра, одржано је 
такмичење“Златни котлић Војводине“, 
на Градском језру у Вршцу. Реч је 
о традиционалној манифестацији, 
под покровитељством Туристичке 
организације Војводине, а коју 
су реализовали Туристичка 
организација Града Вршца и Клуб 
спортских риболоваца “Профи 
риболовац“. 

-Учествовао је рекордан број 
такмичара, кувало се у 124 котлића 
и сви су уживали  у такмичењу, 
дружењу, у пријатном амбијенту 
вршачког језера, кажу у Туристичкој 
организацији Града Вршца. 
Такмичење је организовано у три 
дисциплине: кувању рибље чорбе, 
рибљег паприкаша и ловачког 
гулаша.

У кувању рибље чорбе најбоља 
је била екипа’’Брђани’’, састављена 
од Вршчана и Белоцрквана. Други 
је био кулинарски тим под именом 
„Шекспир“ из Шајкаша, а треће место 
заузела је екипа „Раша“ из Каћа.

Најбољи рибљи 
паприкаш припремила 
је екипа Туристичких 
организација општина Нови 
Бечеј и Ново Милошево. 
Другопласирани су 
кулинари Удружења 
грађана „Да се не заборави’’  
из Кикинде, а трећи је био 
тим ’’Ресторан код Милоша’’ 
из Бачке Тополе.

У надметању у кувању 
ловачког гулаша победу 
су однели ’’Кумови’’ из 
Панчева, вицешампиони су 
били ’’Идоли’’ из Вршца и 

трећи чланови екипе ’’Шербеџија’’ из 
Сремских Карловаца.

За најбоље куваре организатор 
је припремио пехаре и пригодне 
награде, а дружење је настављено уз 
дегустацију из још врућих котлића.

“Златни котлић Војводине“ је 
традиционална манифестација 
на којој се надмећу кулинарски 
мајстори, победници са надметања 
у градовима и општинама широм 
Војводине. Наредне године домаћин 
„Златног котлића Војводине“ биће 
Општина Темерин.

Ј.Е.

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ „ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ВОЈВОДИНЕ 2017“

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ КУЛИНАРЕ 

Планинарско - смучарско друштво 
„Вршачка кула“ већ 32 године организује 
традиционалну акцију успон на Гудурички 
врх, највиши врх Војводине. Овогодишња 
акција биће организована од 30. септембра 
до 1. новембра и окупиће бројне планинаре, 
рекреаторе, љубитеље природе не само 
из Вршца, већ из бројних градова широм 
Србије. 

-Акцију организујемо уз помоћ 
Планинарског савеза Србије и Града 
Вршца, каже Цветко Баковић, председник 
Планинарско - смучарског друштва 
„Вршачка кула“. Скуп заинтересованих 
грађана, планинара, и пријављивање 
за акцију је у 9,30 сати, 30.септембра, 
у Планинарском дому на Вршачким 
планинама, на Широком билу. Након 15 
минута је свечано отварање, а у 10 часова 
креће се на Гудурички врх. Дужина стазе 
је око 16 км. Према плану, око 13 часова 
требало би да се буде на Гудуричком врху, а у 
17 сати је планиран повратак у Планинарски 
дом, ручак, додела признања и дружење уз  
музику. Другог дана, у недељу, 1. октобра, 
приредићемо краћи излет до врха Лисичја 
Глава (590м) или до Бране по избору гостију, 
а уз помоћ наших водича.

Учесници акције моћи ће да преноће у 
Планинарском дому или у својим шаторима 
око објекта. 

-У објекту Планинарског дома (246м) 
налазе се шест двокреветних соба, 
једна трокреветна, пет двокреветних 
бунгалова, 36 у групним собама и сређен 

простор око дома за постављање шатора, 
објашњава Баковић. Преноћиште у 
групним просторијама  стаје 300 динара, у 
двокреветним собама 400, а за планинаре 
из иностранства 5 евра. За све учеснике 
похода који стартује у суботу 30.  септембра, 
домаћини  обезбеђују  ручак по цени од 300 
динара. У склопу просторија Дома је и бифе 
са  кухињом и веома прихватљивим ценама 
како пића, куваних јела и роштиља. 

Пријаве за успон на Гудурички врх 
обавезне су до 27. септембра, због 
обезбеђења смештаја и исхране учесника 
акције. Ближе информације могу се добити 
на телефон Друштва 013 - 836 -674, четвртком 
од 20 до 21 час, или у просторијама ПСД „ 
Вршачка кула“,  Светосавски трг 1а.

Планинарски дом је у власништву 
ПСД „Вршачка кула“. Прошле године је 
комплетно реновиран средствима Града 
Вршца, а грађани и привреда донирали су 
опрему за просторије. 

-Проблем је једино пут који је у врло 
лошем стању, каже Баковић. Имамо 
наговештаје за добру вољу градске власти, 
градоначелнице Драгане Митровић и 
чланова Градског већа да се и тај проблем 
реши и уради пур до Планинарског дома. 

Иначе, Планинарско - смучарско 
друштво „Вршачка кула“ је међу најстаријим 
друштвима. Основала га је група грађана 
1949. Са ондашњих 50, број чланова је 
пораста на данашњих 253, од којих је 30 
активних чланова који освајајју планинске 
врхове широм света. Најуспешнији међу 

њима су Драган Богдановић, Зоран Ђурић, 
Ђорђе Гуга, Милош Лазаревић, Чеда Векић, 
Љубе Божиновски, а ту су и дугогодишњи 
чланови, старије генерације: Валтер Гачуф, 
Тереза и Душан Оморац, Станко Пеца, и 
нажалост покојни Шару Калман. 

-Организујемо бројне планинарске 
акције, као и успоне на Вршачке планине 
којима се радо одазивају грађани, истиче 
председник ПСД „Вршачка кула“.  У 2016. 
години на Вршачке планине извели смо 
2.163 грађана Вршца. Сваког месеца 

организовали смо вече у планини, дружење 
уз живу музику, а улаз је бесплатан. Ту су и 
песничке вечери, ликовне колоније, а у 
плану је и донаторско вече. Сакупљена 
средства употребиће се за развој 
планинарства и за нашег члана Драгана 
Богдановића, најтрофејнијег планинара 
Војводине и спортисту националног ранга 
који се припрема да освоји Аконкагву, 
највиши врх Јужне Америке.

Ј.Е. 

ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ПЛАНИНАРСКО - СМУЧАРСКОГ ДРУШТВА „ВРШАЧКА КУЛА“

32.  ЈЕСЕЊИ УСПОН НА ГУДУРИЧКИ ВРХ
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Далибор Алексић спојио је 
две своје љубави - природу и 
трчање и почео да се бави ултра 
треилом - планинским трчањем 
на дуге стазе. Брзо је успео да 
оствари свој сан - учествовао је у 
трци  на Мон Блан, незваничном 
светском првенству у ултра 
треилу, одржаном 1.септембра. 
2017. године. Ушао је у светску 
елиту. Поносан је што је истрчао 
101 км заједно са великим 
светским именима овог спорта, 
у конкуренцији више од 2.000 
такмичара из 90 земаља широм 
света. 

 Какав је ултра треил спорт?
-То је планинско трчање, а ултра 

дисциплине су све оне километраже 
дуже од маратонске, од 42 км. Ултра 
треил су трке углавном у природи, 
тј. по планинама. Ове трке данас су 
све заступљеније. Лепше је трчање 
у природи, него на 
асфалту. Код нас у 
Вршцу ултра треил 
је тек у повоју, 
тек се развија. Ми 
овде имамо две 
трке годишње, 
једну крајем марта 
на Вршачким 
планинама, а другу 
у јесен. Вршачка 
пролећна трка има 
три дисциплине, 
наступају и рекреативци и такмичари, 
на релацијама од 10,20 и 30 км. Друга 
трка је крајем јесени, може и да се 
препешачи. Ове трке организују 
наша Планинарска друштва 
„Вршачка кула“ и „Железничар“. У 
Вршцу постоји још пар људи који се 
баве планинским трчањем, сами се 
организујемо. Ретко одемо групно 
на такмичења, обично свако одлази 
сам на трке, немамо човека који би 
нас организовао да наступимо као 
група. Раније је било пар момака са 
којима смо заједно учествовали на 
Војвођанској трекинг лиги. У мојој 
екипи „Железничар“ били су: Давор 
Пантовић, почео је пре 3 године, 
пре мене Војвођанску трекинг лигу, 
затим старији планинари који су само 
прелазили стазу, нису трчали, али 
имали смо екипу. 

Слична ситуација је и у Војводини, 

када је реч о ултра треилу. Из године 
у годину све је веће интересовање, 
више је тркача.

Како сте се Ви, из наше равне 
Војводине, нашли у ултра треилу, 
планинском трчању на дуге стазе?

-Још као дете волео сам да трчим, 
а волео сам и природу. Неко време 
растао сам на Копаонику код бабе и 
деде. Чували су ме 2-3 године док сам 
био мали. Вероватно сам тамо све 
то и заволео - и природу и трчање. 
Сећам се, прва званична трка био ми 
је оријентални планински крос, 1994. 
Заступао сам Планинарско друштво  
„Железничар“ Вршац. Био је то леп 
почетак, освојили смо прво место. 

Недавно сте постигли изузетан 
успех. Ушли сте у светску елиту 
планинских тркача, ултра треила. 
Колико сте се припремали и где се 
то догодило??

-Била је то ултра треил трка на Мон 
Блан која се одржавала од 28. августа 

до 3. септембра. 
Моја трка била је 1. 
септембра. Дужина 
стазе била је 101 км, 
планински прелази 
били су између 1.000 
и 3.000 м надморске 
висине. Укупан 
остварени планински 
успон био је 6.100 
м што потврђује да 
је стаза била врло 
тешка и захтевна. То је 

било незванично светско првенство 
у овој дисциплини. 
Биле су нам потребне 
квалификације за 
учешће. Имали 
смо две године да 
скупимо потребне 
поене да бисмо могли 
да учествујемо у трци. 
Ја сам имао једну 
трку на Фрушкој Гори, 
а другу на Јахорини, 
у Босни. Обе трке биле су преко 80 
км, остварио сам добар пласман. На 
једној сам имао друго време, а на 
другој сам делио 3.и 4. место.

У трци на Мон Блан учествовало је 
2.155 такмичара из 90 држава света. 
Ја сам трку завршио 318. Одустало 
је 413 такмичара, нису успели да 
савладају веома захтевну стазу. 

Да ли је било тешко? За које 

време сте претрчали стазу?
-Стаза је ишла кроз три државе: 

Италију, Швајцарску и Француску. 
Пошли смо из Курмајера, малог 
италијанског места, ишли смо у 
правцу Швајцарске. Око 30 км 
трчали смо кроз Италију, а око 50 км 
у Швајцарској и још 21 км претрчали 
смо у Француској. Трка је била доста 
тешка. Није нас ни време послужило. 
Пратила нас је киша  на око 80 одсто 
стазе. Одећа нам је била мокра. 
Мењали смо је на свакој станици. 
Ту се мало губило време. Ко је имао 
велики тим, могао је све то брже да 
уради, да се боље организује. Ја сам 
имао мали тим, али смо остварили 
велики успех. Задовољан сам јер сам 
успео да завршим трку, да стигнем до 
циља, и да остварим леп успех, ушао 

сам у врх,  318. место 
у конкуренцији више 
од 2.000 тркача. Ово 
је мој највећи успех 
до сада. У тиму који 
је био моја техничка 
подршка били су 
мој другар, кум 
Владимир Вулетић, 
члан Хемофармовог 
Ранинг тима Саша 

Карчаковски и члан ПД „Железничар“ 
Вршац Емил Јоановић. 

Стазу од 101 км претрчао сам за 
17 сати и 30 минута. 
Кренули смо са 1.200 
м надморске висине 
и на тих првих 10 км 
изашли смо на 2.700 
м. Био је то тежак 
успон. Када се саберу 
дужине свих успона 
стазе, добије се оних 
6.100 м оствареног 

планинског успона трке. То је, 
практично, део стазе који прелазимо, 
а који је  успон. Највиша надморска 
висина на стази била је око 2.800 м. 
На вишим висинама већ се осети да 
је ваздух разређен. Занимљиво је да 
смо део стазе прошли кроз облаке. 
Облаци су, такорећи, били испод 
нас. Трку сам почео у 9 сати ујутро, 
1. септембра, а завршио у пола три 
после поноћи, 2. септембра. Трчао 
сам 17 и по сати. 

Стаза је била и доста стрма, неки 
делови били су врло уски. Морао сам 
добро да пазим да не оклизнем, јер је 
падала киша. Ваздух је био пун влаге 
што је отежавало физичке напоре. 
Организација трке била је изузетна. 
Надлетао нас је хеликоптер за случај 

да је некоме била 
потребна помоћ. 

Какав је осећај 
кад се стигне на 
циљ?

-Предиван. Био 
сам јако срећан. 
Заборавиш све што 
је било тешко. То сам 
се трудио и док сам 
трчао, да размишљам 

позитивно, о лепим стварима, да 
уживам у природи кроз коју сам 
пролазио. Наравно, било је и криза. 
На великим висинама температура 
је пала испод нуле. Било је јаких 
ветрова, борио сам се да останем на 
ногама. Било је пар врхова. Леп је 
осећај кад се попнеш, кад их освојиш, 
али трка се наставља, идеш даље. На 
неким местима трчање спуста било 
је теже од успона. Инерција убрзава, 
а стазе уске, влажне, клизаве. Негде 
смо се провлачили између стена. 

Леп је ово спорт. Ја сам почео са 
кратким стазама. За протекле 23 
године доста сам трчао на асфалту, 
кросеви, стадиони... Лепе су трке по 
граду, али са трчањем у природи не 

ИНТЕРВЈУ

ДАЛИБОР АЛЕКСИЋ, ПЛАНИНСКИ ТРКАЧ КОЈИ ЈЕ СПОЈИО ДВЕ ЉУБАВИ:

ОСТВАРИО САМ САН ДА БУДЕМ У СВЕТСКОМ 
ВРХУ ОВОГ СПОРТА

-Вршац је мој родни град. 
Рођен сам 10. априла 1979. 
године. Још мало сам у 
сениорској категорији, за две 
године бићу у ветеранима. Мама 
Зорица и тата Миле Алексић 
имају само мене од деце. 

У Вршцу сам завршио 
електротехничку школу. Радим 
у фармацеутској индустрији 
Хемофарм на одржавању 
машина. То ми је први посао. 

-У животу су ми најважнији 
породица и спорт. Породица 
ми је велика подршка 
у спорту. Да није њих 
вероватно не бих имао тако 
снажан мотив и био истрајан 
у жељи да остварим своје 
снове у спорту. Они су ми 
помогли да померим своје 
границе. 

-Спортисти су људи 
другачијег духа, отворенији, 
искренији, ширих погледа, 
схватања... Сваки спорт 
је леп. Родитељи треба 
да подржавају децу и 
усмеравају их да се укључе у 
неки од спортова. 

-Ја сам себе пронашао 
у атлетици. Трчао сам и 
кратке стазе и кросеве. 
На Београдском маратону 
Хемофармов ранинг тим 
имао је две године најбржу 
штафету, за корпорације. 



ПЕТАК • 15. септембар  2017. ВРШАЧКА КУЛА 77ИНТЕРВЈУ

могу да се мере. Чист, здрав ваздух, 
лепота коју гледаш око себе. Мени 
је много лепше у природи. И људи су 
некако другачији у природи, лепше 
се комуницира, сви су опуштенији, 
одмах прилазе да помогну ако 
затреба...  

Где и како успевате да се 

припремите за трке као што је ова 
на Мон Блану?

-На Вршачким планинама има 
доста добрих стаза, доста успона. 
Једино што нема ту надморску 
висину. Одлазим и на трке по 
вишим планинама, Јахорина, Стара 
планина...

Да ли вам неко пружа 
финансијску подршку за одлазак 
на трке?

-Одлазак на мање трке по Србији 
углавном финансирам сопственим 
средствима. Окупи се групица тркача 

и поделимо трошкове. За незванично 
светско првенство, трку Мон Блан, 
требало је издвојити више новца. 
Желим да се захвалим Хемофарм 
Фондацији и Планинарском друштву 
„Вршачка кула“ који су ми помогли 
да одем на Мон Блан.  Иначе, члан 
сам ПСД „Вршачка кула“ и Хемофарм 
ранинг тима.

Мон Блан је био први корак који 
вас је увео у светску елиту. Шта 
планирате даље?

-Мон Блан је био мој сан и моја 
жеља. Тешко је квалификовати се 
за ту трку. Јака је конкуренција. 
Био сам једини Србин међу више 
од 2.000 такмичара из свих крајева 
света, ове године из 90 земаља. Ово 
је за мене врх врхова. Уживам још 
увек у оствареном успеху, за сада 
немам неки нови сан који би желео 
да остварим. Али, кад се утисци 
среде, сигуран да ће се нешто већ 
искристалисати. Јавиће се нека нова 
жеља као код сваког тркача. Све 
то иде некако корак по корак. Кад 
истрчиш полумаратон, циљ ти постаје 
маратон. И тако. Не би ме зачудило 
да се јави жеља за Хималајима, 
Сахаром, за неким тркама које су још 
захтевније, које трају неколико дана... 

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

-Имам своју породицу од 
2010. године. Супруга Бојана 
Ћалић и ја имамо двоје деце, 
две ћеркице. Старија Нина има 
4 године, а млађа Лена још је 
бебица, има два и по месеца. Ја 
имам још једну ћерку, Милицу 
која је сада кренула у први 
разред.  
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Када се село са Селишта преселило на 
данашње место, не зна се. Не зна се ни кад 
се преместила црква на данашње место. 
На овом месту била је најпре стара црква 
(Св. Арханђела Михаила). А кад је 1850 
- 1854. године, захваљујући спахијиној 
помоћи, сазидана ондашња црква, по 
имену његовог умрлог сина, одређен јој је 
светац Петровдан (црквена слава). У овој 
цркви је и гробница спахија Маленица, 
у којој су сви они сахрањени (најпре су 
сахрањени у старој цркви, где су и сад), Од 
Маленица има потомака који су отишли 
у Мађарску, кад им је продато имање и 
помађарили се (Из књиге „Срби у Банату“ 
Јована Ердељановића).

Прве фамилије које су у Гај насељене 
су: Гојкоњи (Гојкови) који су „ударили први 
колац“, а осим њих најстарије фамилије су и 
Балићеви, Бекићи – Бекићеви, Босанкићи, 
Давидови, Јуначкови, Мадићеви и 
Савуљеви.

Прича се да су међу великим родовима у 
селу – Бакићима, Бекићима, Босанкићима, 
Гојковима и други – биле честе размирице, 
туче и убиства због девојака или усред 
разних других узрока.

Село је ушорио спахија Маленица и 
по његовом наређењу куће су грађане 
непосредно уз улицу.  Пре тога су све 
куће биле унутра, у дворишту, ради 
заштите од завиривања у кућу, од 
крађе или од пуцања на укућане. По 
тврдњи Ердељановића, Велики Гај је 
тада био злогласно насеље због крађа и 
разбојништва. Честе су биле међусобне 
туче, али су Срби много нападали Швабе, 
Мађаре и друге народности. Своју земљу 
сељаци су међусобом делили и делове 
давали одређеним синовима, па су око 
300 јутара испродавали и досељеним 
Швабама, тако да су Срби у Великом Гају 
много осиромашили. Засебно је била 
спахијска земља. Међутим, Немци, које 
је спахија био довео да би имао раднике, 
јер је Срба било мало, обогатили су се, 
пошто су приликом досељења добили 
од спахије под закуп по 30 јутара земље. 
Тек кад им је та земља одузета, те су Срби 
могли слободно закупљивати спахијску 
земљу, почели су се Срби, радећи по 
угледу на Немце, подизати и опорављати, 
па временом и од самих Немаца куповати 
земљу.

Овако старо насеље чија историја 
постојања није прекидана од времена 
настанка до данас обилује и споменицима 
културе. Још 1. децембра 1965. године 
под заштиту стављено је 13 икона са 
Царским дверима која припадају Српској 
православној цркви која се и сама третира 
као посебна архитектонска вредност. 
То су: 1. Богородица са Христом из 1773. 
године, 13. Богородица са Христом, 
аутор непознат, уље на дрвету димензија 
70х88цм. Последње две иконе  су рад истог 
аутора, вероватно друге половине  18 века 
записала је кустос Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе Оливера 
Милановић – Јовић 1965. године.

У цркви постоји и Октоих, (православна 
црквена књига у којој су песме за 
литургију) штампана 1644. у Лавову и једна 
Хорологија (часослов), штампана у Лавову 
1692. у којој постоји врло нечитак запис из 
1696. године. 

Гробље овог села је одувек на 
данашњем месту. Више старих надгробних 
споменика од шкриљаца су или у облику 
сасвим простих каменова, или као велики, 
гломазни камени крстови, али без натписа.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (22)
ВЕЛИКИ ГАЈ(2)

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.

У петак, 8. септембра одржана 
је 48. седница Општинског већа 
Општине Пландиште, а седницом је 
председавао председник општине 
Јован Репац. На дневном реду било је 
6 тачака. 

После усвајања записника са 
последњe седнице, већници су прво 
разматрали и утврдили Предлог 
Правилника о коришћењу мобилних 
телефона којим је дефинисано ко 
има право на доделу и коришћење 
мобилних телефона, новчани лимит 
и обавезе корисника. Након тога, 

разматран је и Предлог Закључка 
о усвајању Девете измене и допуне 
плана јавних набавки за 2017. 
годину. У оквиру ове тачке је 
речено да се Допуна плана јавних 
набавки односи на нову набавку 
која се односи на стручни надзор 
над радовима на рехабилитацији 
коловоза у улици Обилићевој од 
Војводе Путника до Пашњачке улице 
у Пландишту. Измена Плана јавних 
набавки се односи на процењену 
вредност јавне набавке „Одржавање 
пољочуварских (атарских) путева 

и канала у насељеним местима 
општине Пландиште“ и на „Услуге 
мобилних телефона“. Већници су 
разматрали и Предлог Решења о 
уступању дрва Центру за социјални 
рад Пландиште. У оквиру ове 
тачке, председник општине, Јован 
Репац је као известилац рекао да 
су дрва заплењена, захваљујући 
пољочуварској служби. 

Претпоследња и последња тачка 
били су захтеви и молбе грађана, 
удружења и других правних лица а 
након тога и текућа питања. 

ИЗВЕШТАЈ СА 48. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УТВРЂЕН ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ 
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

У ноћи између понедељка и 
уторка у Пладишту се десила 
трагедија у којој су у пожару који је 
избио у породичној кући страдали 
отац и ћерка, Живко (75) и Весна (44) 
Колевски. 

Још увек нема званичних података 
о узроку несреће, али претпоставља 
се да је пожар изазвала свећа коју 
су укућани упалили због нестанка 
струје и, највероватније, заспали. 

Нестанак струје у Пландишту 
изазвало је јако невреме, а 
Пландиштанци су струју добили 
сутрадан око 15 часова. 

ТРАГЕДИЈА У ПЛАНДИШТУ 

ДВОЈЕ ЉУДИ 
СТРАДАЛО У 

ПОЖАРУ 
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Dr. Eugen Cinci este profesor și 
director adjunct la Școala de Înalte 
Studii de Specialitate pentru Educatori 
„Mihailo Palov” din Vârșeț. A absolvit 
Facultatea de Muzică și Artă din 
Timișoara,  secția: Pedagogie muzicală 
și studiile de doctorat, la Universitatea 
Națională de Muzică din București.

Ca violonist și dirijor a colaborat 
cu numeroase orchestre. A fost 
șeful Departamentului de Cultură 
a Comunității Românilor din Serbia 
și unul dintre fondatorii Orchestrei 
„Rapsodia bănățeană”.  Este traducător 
pentru limba română la Tribunalul din 
Zrenianin.

 

Ați absolvit Facultatea de Muzică și 
Artă din Timișoara, unde ați susținut 
lucrarea de licență pe tema: „Viața 
muzicală a românilor vârșețeni (1867 
– 2002)“. Care sunt particularitățile 
de dezvoltare a vieții muzicale la 
românii din Vârșeț și în ce măsură au 
in� uențat  identitatea  românilor de 
pe aceste meleaguri?

- Lucrarea a fost realizată chiar 
în urmă cu zece ani. Anul acesta, cu 
sprijinul Guvernului României, am 
marcat Jubileul de 150 de ani de viață 
muzicală a românilor din Vârșeț. Cu 
acest prilej, am organizat și Festivalul 
de Muzică Religioasă la Catedrala 
Ortodoxă Română din Vârșeț. Primele 
documente scrise care indică existența 
activității muzicale a românilor din 
Vârșeț, datează din urmă cu 150 de 
ani.  În anul 1867, la înmormântarea 
primului protopot român Nicolae Tincu 
Velea, au participat peste douăzeci 
de coruri și fanfare. Viața muzicală a 
românilor din Vârșeț se deosebește 
de activitatea muzicală desfășurată în 
celălalte localități în care trăiesc români, 
prin faptul că Vârșețul este un mediu 
urban. În aceasta constă speci� cul ei. 
Aici, în genere, au trăit românii care au 
venit din alte localități. Muzica a fost una 
dintre modalități de a se încadra în noul 
mediu. A existat totuși o viață muzicală 
amatoricească, care a reprezentat baza 
Societății Cultural-Artistice „Petru Albu”, 
actualmente „Luceafărul”, iar pe de altă 
parte, și pentru activitățiile din cadrul 
Școlii pentru Învățători și a Liceului. 
În același timp, a funcționat și un cor 
bisericesc, precum și alte formațiuni mai 
mici de exprimare muzicale.

V-ați ocupat și de cercetarea 
muzicii spirituale a românilor, tema 
tezei dumneavoastră  de doctorat 
� ind „In� uențele muzicii populare 
asupra cântării de strană din Banat”. 
Care este importanța acesteia 
pentru viața românilor din această 
regiune? Există  asemănare între 
muzica spirituală sârbească și cea 
românească?

- Desigur că există. Comun pentru 
ambele este marea prezență a in� uenței 
muzicii populare, de care m-am ocupat 
în mod aparte. Deoarece aproape două 
secole, atât sârbii, cât și românii se 
a� au sub aceeași jurisdicție, slujbele 

bisericești pe aceste meleaguri sunt 
foarte asemănătoare. Se deosebesc 
doar prin limbă și unele nuanțe. Există 
date precum că în Biserica Sârbă din 
Vârșeț, în perioada în care biserica 
românească nu a fost în� ințată încă, 
slujbele au fost susținute alternativ, o 
săptămână în limba sârbă, iar cealaltă în 
limba română.

Pe lângă partea științi� că, încă din 
copilărie sunteți implicați în diferite 
ipostaze muzicale.

- Traseul meu muzical este foarte 
diversi� cat. De mic, pe lângă școala de 
muzică, am colaborat și cu societățile 
culturale de amatori. Ca violonist, am 
fost încadrat în mai multe orchestre. 
Primii pași în lumea muzicii care nu este 
„pe note muzicale”, ci ”după auz”, i-am 
făcut în cadrul orchestrei din Nicolinț. 
Mai târziu am colaborat cu alte orchestre. 
Ani în șir, am fost membru activ și 
dirijorul Orchestrei a S.C.A. „Luceafărul” 
din Vârșeț. Am colaborat și cu S.C.A. 
„Grozd“, cu Orchestra Televiziunii Novi 
Sad, Orchestra Consiliului Național 
al Minorității Naționale Române 
din Serbia. În anul 2008 am în� ințat 
Orchestra Profesionistă a Românilor 
„Rapsodia Bănățeană”, care a funcționat 
timp de cinci ani. Aceasta a reprezentat 

pentru mine o adevărată școală de viață, 
pentru că pe lângă muzică, trebuia să 
mă ocup și de organizare, management, 
trebuia să găsesc surse, sponsori... Astăzi 
lucrez în cadrul Școlii de Înalte Studii de 
Specialitate pentru Educatori „Mihailo 
Palov” din Vârșeț unde susțin cursuri din 
materiile: „Metodica educației muzicale” 
și „Practicumul vocal-instrumental”. Aici, 
timp de aproximativ zece ani, am dirijat 
Corul Școlii de Studii Înalte pentru 
Educatori și al Facultății de Învățători. 

Ați studiat în România, la Timișora 
și București. Azi susțineți cursuri la 
Vârșeț și la Facultatea de Muzică 
și Artă din Timișoara. Puteți face 
o paralelă între cele două sisteme 
educaționale?

- Pentru mine, aceasta este un 
privilegiu. Ca student am tresut prin 
reformele școlare din România, care 
acum sunt actuale la și noi. Lucrez și aici, 
și acolo. Pentru mine este ceva foarte 
util, pentru că pot să fac o comparație. 
Privesc diferit spre multe alte aspectele 
ale sistemului educaționale și ale vieții. 

Timp de patru ani, ați fost șeful 
Departamentului pentru Cultură al 
Comunității Românilor din Serbia. 
Care v-au fost sarcinile în cadrul 
acestuia?

- Comunitatea Românilor din Serbia, 
ani în șir, a desfășurat o amplă activitate. 
A organizat numeroase manifestări, 
a fost fondatorul Festivalului Copiilor, 
a organizat Festivalul „Colindele 
neamului” și multe altele. A editat ziarul 
„Cuvântul românesc”. În � ecare număr 
s-a scris și despre cele mai recente 
realizări din domneniul culturii și 
muzicii. 

Sunteți președintele Asociației 
„Banatic art“. Cu ce se ocupă această 
Asociație? 

- Asociația a fost în� ințată în anul 
2008 și în cadrul acesteia a activat 
Orchestra „Rapsodia Bănățeană”. 
Sunt foarte mândru de acest aspect 
al activității mele, deoarece am avut 
prilejul să lucrez cu câțiva entuziaști, 
prietenii mei, muzicieni profesioniști 
tineri de etnie română. Am avut mai 
multe apariții scenice, la Novi Sad, 
Panciova, Timișoara... Apogeul a fost 
atins când am întreprins un mini-
turneu împreună cu renumitul muzician 
George Zam� r. A fost frumos, dar 
di� cil, deoarece partea organizatorică 
a necesitat surse � nanciare. A fost o 
„jucărie scumpă” aș spune. Muzicenii 
noștri au venit din diferite părți ale 
Voivodinei și toate deplasările la repetiții 
au fost costisitoare. Din aceste motive, 
orchestra la un moment dat, și-a încetat 
activitatea. Dar, Asociația continuă să 
organizeaze evenimente. Anul acesta 
am organizat ediția a III-a a Festivalului 
de Muzică Religioasă. Colaborăm cu 
Școala de Înalte Studii pentru Educatori, 
când vine vorba de proiectele din 
domeniul teatrului, etc.

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

- Există mai multe probleme, dar cred 
că toate se trag de la natalitatea redusă. 
Aceasta nu este problema doar a 
minorității române, ci a întregii Serbiei, 
dar la români este mai vizibilă decât la 
poporul majoritar. O altă problemă o 
reprezintă lipsa de sinergie în muncă, 
dar asta este o boală generală. Consider 
că nu prea avem talent pentru munca în 
echipă. 

Cum apreciați calitatea informării 
în limba maternă a românilor din 
Serbia?

 - Referitor la informare, nu există 
probleme în ceea ce privește acoperirea, 
însă avem alte probleme. De exemplu, 
activitatea mediilor nu se bazează 
întotdeauna pe profesionalism, dar văd 
că și aici în lucrurile au început să se 
schimbe. Vin oameni noi, care înainte 
de toate, vorbesc bine limba română. 
Problema românilor din Banat este că 
aici se vorbește în dialectul bănățean 
și nu cunosc toți limba literară. 
Această problemă persită și în școlii, 
la televiziune, dar observ că în ultimul 
timp, lucrurile se schimbă spre bine și 
asta ne face să � m optimiști. 

T.S. 

Dr. EUGEN CINCI

Carieră sub semnul muzicii

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

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

VOCEA ROMÂNILOR
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 

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

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

Егзипери 

2. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

3. Српске народне бајке, Група аутора 
4. Изванредни изговори (и друге 

добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон 
5. Испричај ми причу – Три прасета, 

Група аутора 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Марин Јурић Чивро – Још увијек 
2. Стерео банана – 5 до 12 синдром 
3. Френки – Малкице 
4. Едо Маајка – Од сутра 
5. Трифун и Иван Белошевац – Нови 

дан 

НЕОБИЧНА САЗНАЊА НАУЧНИКА О БРОНЗАНОМ ДОБУ 

РОДНЕ УЛОГЕ ПРЕ НОВЕ ЕРЕ 

Иако данас нема ничега необичног 
у томе да жене путују светом, док 
мушкарци остају код куће, некада је 
то било незамисливо. Или смо само 
имали погрешна сазнања? 

Недавном студијом дошло се до 
сазнања да су у бронзаном добу 
мушкарци били ти који су остајали 
код куће, док су за путовање и 
ширење културе и идеја заправо 
биле задужене жене. Истраживање 
показује да су жене осамстотих година 
пре нове ере одлазиле између 300 и 
500 километара далеко од својих села 
како би основале породицу, док су 
мушкарци остајали близу места где су 
рођени. 

Немачки археолози проучавали су 
посмртне остатке 84 особе преминуле 
између 2500. и 1650. године пре нове 
ере откривши да су пред крај каменог 
доба и у раном бронзаном добу 

породице настајале на изненађујуће 
начине. Пракса одлажења жена и 
остајања мушкараца у близини родног 
краја није била привремена, већ је 
присутна током целе транзиције из 
неолита у рано бронзано доба. 

Резултати објављени у часопису 
ПНАС део су истраживачког пројекта 
који је водио професор Филип 
Стокхамер са Универзитета Лудвиг 
Максимилијан у Минхену. 

“Сви знамо за приче о мушкарцима 
ратницима који су се борили и 
доносили храну док су жене и деца 
остајали код куће. Ипак, чини се да 
су ствари биле потпуно другачије“, 
истиче Стокхамер. “Наша студија 
показује да скоро ниједан мушкарац 
није путовао, док чак две трећине жена 
јесу.” Осим археолошког ископавања, 
истраживачи су проучавали стабилне 
изотопе и ДНК анализе. “Свако тло 

има другачије карактеристике. Вода 
коју су пили са различитих површина 
оставља на зубима другачије трагове, 
што нам омогућава да претпоставимо 
где су били.” 

Истраживање је фокусирано на 
насеље смештено у долини Лех, јужно 
од Аугзбурга у данашњој Немачкој, 
пише Телеграф. 

Стокхамер додаје да, гледано са 
археолошке стране, нова сазнања 
показују важност женске мобилности 
за размену културе у бронзаном добу. 
Такође, како додаје, то нам омогућава 
да увидимо огроман обим ране људске 
покретљивости на потпуно нов начин. 
Чињеница да су се жене сахрањивале 
попут локалног становништва показује 
да су некадашње жене “странци” биле 
интегрисане у заједницу којој су се 
придружиле. 

Извор: Б92 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

МИСТЕРИОЗНИ СИГНАЛИ ИЗ ДАЛЕКЕ ГАЛАКСИЈЕ ПОСВАЂАЛИ НАУЧНИКЕ 

ПОНОВО ПОЛЕМИКЕ О НЛО 
Мистериозни радио-сигнали недавно 

забележени из галаксије ФРБ 121102 
удаљене три милијарде светлосних 
година од Сунчевог система покренули 
су дебату међу научницима о могућности 
постојања НЛО објекта као извора 
сигнала. 

Научници, који тренутно учествују 
у пројекту “Брејктру лисн”, дошли су до 
овог открића захваљујући томе што су 
знали где и шта треба да траже. Раније 
теорије укључивале су примордијалне 
црне рупе, судар неутронских звезда, 
али и ванземаљске цивилизације. Ипак, 
научници још не знају са сигурношћу шта 
изазива ову појаву. 

“Било да је реч о радио таласима 
послатим ванземаљским технологијама 
или не, овај пројекат нам помаже 
да померамо границе у разумевању 
универзума око нас”, рекао је вођа 
пројекта “ Брејктру лисн” за Гуардиан. 

Реагујући на вест, научна новинарка 
Националне географије Нађа Дрејк 
написала је на Твитеру: „Објашњавати 
тренутну мистерију као потенцијално 
дело ванземаљаца је лењост“. “Необичне 
ствари се могу дешавати у свемиру и бити 
занимљиве/фасцинантне/интригирајуће, 
а да их не приписујемо ванземаљцима!”, 
додала је она. 

Домаћин и продуцент популарне 
научне емисије Емили Каландрели је 
другачијег мишљења. “Ја се не слажем са 
овим. Сматрам да овај аргумент игнорише 

чињеницу да већину популације занимају 
ванземаљци а не, рецимо, неутронске 
звезде”. “Ако причамо о Брејктру лисн 
пројекту, чини се као да изостављамо 
информације ако не спомињемо 
ванземаљце“, додала је она. 

Оно што је још необичније јесте то што 
је последња серија блескова забележена 
прошле године у исто време – крајем 
августа и почетком септембра. „Ова 
случајност нас је врло изненадила. Да ли 

су шансе да приметимо снажне радио-
таласе веће у одређено доба године, када 
одређени елементи у свемиру доспеју 
опет у исти положај? Ко зна“, рекао је 
Шами Чатерџи са Универзитета Корел. 

Научници ће се сада концентрисати 
на истраживање магнетара, енормно 
густих остатака звезда које су претходно 
експлодирале, са екстремно јаким 
магнетним пољем. 

Извор: Б92 
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У суботу је у галерији 
Дома војске отворена 
прва самостална изложба 
фотографија Тамаре Јовановић 
– Мане, под називом „Ритмови 
и структуре“. Серија црно-
белих фотографија које 
приказују напуштене и 
оронуле грађевине, фасаде и 
мостове, настајала је у Вршцу 
и околним местима, али и у 
Темишвару и Букурешту. 

„Напуштена стратишта, 
куће без душа са изваљеним 
прозорским окнима за Ману 
су „прозори у нови свет”. Тамо 

где у првом плану видимо 
само остатке некакве фасаде 
и прозорски рам, у другом 
плану кроз тај рам најчешће 
назиремо невероватан и жив 
свет. Понекад су кадрови такви 
да можемо видети бесконачан 
низ светова, односно прозора 
у којима се у потоњим 
плановима појављује низ 
прозора у прозорима. Будући 
да се овај феномен понавља, 
закључујем да није у питању 
случајност већ намера“, каже 
се у тексту мултимедијалне 
уметнице Јелене Горички. 

Тамара Јовановић рођена 
је у Вршцу 1992. године. 2011. 
године уписује Школу за 
филмску режију у Београду. 
Фотографијом озбиљно 
почиње да се бави 2014. 
године. Ауторка је романа Бели 
голуб, издатог 2007. године. 

Изложба „Ритмови и 
структуре“ део је Вршачког 
културног лета у организацији 
Културног центра, а сви 
заинтересовани је могу 
погледати до недеље, 17. 
септембра. 

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

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ТАМАРЕ ЈОВАНОВИЋ 

„РИТМОВИ И СТРУКТУРЕ“  

Прошлог петка у згради „Кокордије“ 
Градског музеја Вршац отворена је 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. У сарадњи са Градским музејом Вршца, 
изложбу је припремио Музеј града Новог Сада. 

„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. Јаз између идеализованог значења 
појма салаш и стварног стања салаша данас је 
широк и они заправо чине две крајности. Код 
првог значења, то је потреба људи да верују 
у сан (лични или маркетиншки), а код другог 
значења то је реалност у којој свет салаша 
нестаје и уступа место неком другом, новом 
свету... Јер, зидане пећи више нису топле, 
нема везом обрубљених белих „штрафтица“ на 
сталажама, нема топлих перина на креветима 
и поњава на подовима, нико неће доћи да се 
диви брижљивој и уредној домаћици, цветној 

леји поред куће, ни коњима враним“, каже се у 
каталогу који прати ову изложбу. 

На изложби су приказане фотографије 
забележене током етнолошког истраживања 
салаша (1987-2014), а њихови аутори су 

Љубомир Грубић, Владимир Червенка и Феђа 
Киселички. 

Изложба се може погледати у великој 
галерији Градског музеја до 31. октобра. 

Т.С. 

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА САЛАШИМА ОТВОРЕНА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ 

ИДИЛИЧНИ САЛАШИ – СТВАРНОСТ ИЛИ 
ИЛУЗИЈА? 

Ф
ото: КЦ
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ГРОЖЂЕБАЛСКИ ВРЕМЕПЛОВ (3)
Манифестација „Дани бербе грожђа“, популарни 

„Грожђебал“, један од симбола Стеријиног, Пајиног, 
чика Бориног и Васковог града, одржава се 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 Удружењу љубитеља Вршца и 
његових старина „Феликс Милекер“, и господину 
Фодор Тамашу подсећамо  се како су се „Дани бербе 
грожђа“ прослављали у деценијама које су за нама. 
Гледамо фотографије грожђебалске поворке из 
1973, 1976. i 1978. године.
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Békéscsabaiak Nagybecskereken
A múlt héten háromna-

pos nagybecskereki lá-
togatáson tartózkodott   

Békéscsaba város önkormány-
zatának delegációja Szarvas 
Péter polgármester vezetésé-
vel. A magyarországi vendé-
gek az idén az évindító kon-
ferenciájuk helyszínévé vá-
lasztották Nagybecskereket, 
tekintettel, hogy a két telepü-
lés testvérvárosi kapcsolatá-
nak félévszázados múltja van.

Az első napon az écskai kas-
télyban a konferencia kezde-
tén jelen volt Čedomir Janjić 
Nagybecskerek polgármeste-
re, Szakállas Zsolt, a tartomá-
nyi oktatási titkárság altitkára, 
aki az oktatás aktuális helyze-
téről számolt be. Németh Ró-
bert önkormányzati képviselő 
viszont a városunk múltjáról 
szólt,  és előnyeit mutatta be 
a magyarországi vendégeknek.

A konferencia másnapján 
Nagybecskerek nevezettsége-
ivel ismerkedhettek meg test-
vérvárosunkból érkezettek. Az 
ismerkedést a nagybecskere-
ki Petőfi Magyar Művelődési 
Egyesület székházában kezd-
ték, ahol Bíró Istvánnak a mu-
zslyai Szervó Mihály Általá-
nos Iskola matematika taná-
rának, és a logikai tábor veze-

tőjének logikai játékokból álló 
ajándék-csomagot adtak át. A 
vendégek felkeresték a zárda 
kápolnát,ahol Julijanna nővér 
ismertette az épület törtlnetét, 
a városházát, a székesegyházat 
és a színházat.

Szarvas Péter polgármes-
ter lapunknak adott nyilatko-
zatában kifejtette, hogy azért 
választották Nagybecskere-
ket az évindító konferenciá-

juk színhelyévé, mivel tudták, 
hogy itt igen szívélyes fogad-
tatásban fognak részesülni, és 
hogy megismerkedjenek köze-
lebbről is egy testvérvárosunk 
mindennapi életével.

– Ilyen évindító konferenci-
ák jó alkalmat adnak arra, hogy 
ismertessük az intézmény ve-
zetőivel milyen feladatok előtt 
állnak, illetve mint polgármes-
ter tájékoztatom a kollégákat a 

nagy városi fejlesztésekről és 
beruházásokról. Janjić polgár-
mester úr bemutatta melyek 
a városuk örömei és utalt arra 
is, hogy milyen gondokkal néz 
szembe  Nagybecskerek-tette 
hozzá Szarvas Péter Békéscsa-
ba polgármestere.

A magyarországi vendégek 
látogatásuk folyamán Muzs-
lyát is felkeresték ahol éppen 
falú-napot és búcsút tartottak.

MAGYAR TÜKÖR
A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK JELENTŐSÉGE ÉS ERŐSÍTÉSE

„
A magyarországi 
vendégek az 
idén az évindító 
konferenciájuk 
helyszínévé 
választották 
Nagybecskereket, 
tekintettel, hogy 
a két település 
testvérvárosi 
kapcsolatának 
félévszázados múltja 
van.

 »Puskás János, Bíró Istvén és Szarvas Péter a nagybecskereki Petőfiben

 »Látogatóban a zárda kápolnában

 »Első nap a tanteremben

 »Sorakozó az első napon

TANÉVKEZDÉS A SONJA MARINKOVIĆ ISKOLÁBAN

 »Az elsősök

Ünnepi műsorral 
fogadták az elsősöket
Szeptember elsején be-

csengettek az új tanév-
re. A nagybecskereki Son-
ja Marinković iskolában az 
alsós tanulók a hagyomá-
nyokhoz híven alkalmi mű-
sorral köszöntötték új társa-
ikat. Az új diákok  a szüle-
ikkel tekintették meg a szá-
mukra készített programot.

Ezt követően Gera Anna 
tanítónéni megtartotta az 
első névsorolvasást, mely-

nek során tizenegy kis elsős 
sorakozott fel a tanterem 
táblája előtt.

A Magyar Nemzeti Ta-
nács beiskoláztatási cso-
magját Vas Tibor a nemze-
ti tanács tagja, illetve Mol-
nár Attila az MNT oktatá-
si bizottságának a tagja ad-
ták át.

Az új jövevényeket Me-
zei- Belovai Irén igazga-
tó-helyettes üdvözölte.

DE NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA…

A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KIÍRT CÁLIRÁNYOS PÁLYÁZAT ALAPJÁN

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas támogatása 
a helybeli Đorđe Joanović Közkórháznak 
Néhány hónappal ezelőtt a 

Németországi Caritas cél-
irányos pályázatot írt ki a Kö-
zép- és Kelet-európai országok-
ban működő olyan civil szerve-
zetek és egészségügyi intézmé-
nyek támogatására, amelyek 
a dialízisre járó betegek min-
dennapi életét segíti és ellátá-
sát tűzte ki célul.

Egyházmegyénk jótékony-
sági szervezete, a Caritas, fő-
leg a közismert házi gondozá-
si szolgálata révén már több 
éven át igyekszik a dialízisre 
járó betegek segítségére lenni 
és a betegségükből eredő gond-
jait enyhíteni.

Szeretetszolgálatunk kap-
csolatban van nemcsak a bete-
gekkel és családtagjaikkal, ha-
nem a nagybecskereki kórház 
orvosaival, ápolóival egyaránt 
és ismeri a kórház hemodialí-

zis osztályának gondjait, fel-
szereltségének hiányosságát, 
munkaeszközök iránti szük-
ségleteit.

A fent említett pályázati 
lehetőség éppen a legjobbkor 
jött, meg is pályáztuk, amint 
az nemrég kiderült sikeresen. 
A támogatásból a hemodialízis 
osztály főorvosával és nővére-
ivel előzetesen egyeztettünk 
és a legszükségesebb felsze-
relést, egy digitális mérlegszé-
ket, amellyel a dialízis előtt és 
után a beteg testsúlya mérhető 
és 30 darab ágytakarót vásárol-
tunk. A digitális mérlegszéket 
és takarókat, amelynek összér-
téke 146.160 dinár, augusztus 
28-án adta át a hemodialízis 
osztály főorvosának dr. Gorda-
na Kozlovačkinak, Halmai Ti-
bor a Nagybecskereki Püspök-
ségi Caritas igazgatója.

Elsősök fogadása a 
muzslyai iskolában
A muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskola mind-
két épületében szeptember 
elsején került sor az elsősök 
hagyományos fogadására. 
A kis nebulókat a második 
osztályos tanulók színvo-
nalas alkalmi műsorral kö-
szöntötték, mely után mgr. 
Hallai Zoltán, az iskola igaz-
gatója szorgalmas tanulást 
és kitünő eredményeket kí-
vánt. A beszédet követően 
Vidrács Krisztina, a Magyar 
Nemzeti Tanács tagja átad-
ta az MNT beiskolázási cso-

magját. A csomag mellett a 
legkisebbek átvették a he-
lyi önkormányzat ajándé-
kát is, névsorolvasást tar-
tottak, majd bevonultak a 
tantermekbe, hogy megis-
merkedjenek a tanítóné-
nivel és az osztálytársak-
kal. Muzslyán az idei tan-
év elején 22 tanuló magyar 
nyelven kezdte meg nyol-
céves tanulmányait: 14-en 
az iskola központi és 8-an 
a Szervó Mihály utcai épü-
letében.

BORBÉLY TIVADAR

 »Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1134
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

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.

Издајем кућу у ул. Жарка 
Зрењанина 34, преко пута Суда. 
Тел. 063/106-70-74.

Издајем намештени 
засебни стан у кући, први спрат, 
двособан, засебан улаз, Борачка 
улица, одвојени гас, струја, 
канализација. Тел. 064/038-37-
57.

РАЗНО
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 
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 

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.

Продајем гарсоњеру 35 м² у 
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-57-
85.

Продајем кућу испод „Виле 
брег“, приземље плус два спрата, 
струја, вода, плин, канализација, 
плац 5 ари, укњижена или мењам 
за одговарајућу некретнину у 
Београду или Новом Саду. Тел. 
064/038-37-57.

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 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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

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 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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 часова математике 

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Продајем решо (плин/бутан) 
три горионика, мало коришћен. Тел. 

064/186-52-44.
На продају трпезаријска 

витрина , кауч очуван, двосед, 
два јоги душека мало коришћена, 
балконска врата словенијалес са 
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Продајем машине од оштрачко-
кључарске радње. Повољно. Тел. 
835-738 и 063/ 85-64-330.

Продајем клавијатуру КОРГ ПА 
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и 
бицикл  „Caprioli“  брдски 21 брзина. 
Тел. 062/880-51-33.

Продајем комбиновани шпорет 
(струја-плин) „Горење“. Повољно. 
Тел. 064/18-65-244.

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 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

Иако ниси са нама, увек си у нашим 
мислима.

Твоји најмилији

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ 
2004-2017.
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Драган Богдановић - Дракче, 
високогорац који је освојио 300 врхова 
изнад 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 и 6.000 м 
и 50 до 2.000 м, имао је прошлог месеца 
нову авантуру. Била је то експедиција 
на Мон Блан, врх висок 4.810 м, на 
Алпима у Француској, највиши врх 
Западне Европе.  На истој маршути био 
је и врх Полукс- 4.086 м, на планини 
Монтароса (Швајцарска). Успешно су 
испели оба планинска врха.

Организатор је био Планинарски 
клуб Предејане, а вођа експедиције 
Зоран Павловић. Седамнаесторо 
чланова експедиције, међу којима 
је био и Богдановић, кренуло је из 
Београда, 13. августа поподне у 17 
часова. 

-Путовали смо преко Мађарске, 
Словеније, ушли смо у Италију и дошли 
до места Бланшард (1.742 м), где смо 
се препаковали и кренули пешице до 
првог планинарског дома на висини 
од 3.036 м, прича Богдановић. Време 
је у почетку било лепо, али се касније 
погоршало, па смо сат и по времена до 
дома пешачили по киши. Иначе, успон 
до дома трајао је 4,5 сати. Сутрадан 
ујутро у 6 сати кренули смо ка другом 
планинарском дому на висини од 
3.420 м. Време нас је баш послужило, 
идеално - сунчано, скоро без ветра. 
Када смо наставили пут од тог другом 
дома, ставили смо дерезе на ципеле. 
Ходали смо по снегу а онда смо ушли у 
кулоар који је био доста стрм, са снегом 
и ледом. Пењали смо се по стенама 
са дерезама. На више места били су 
постављени ланци по стенама, као 

сигурност при успону. Било је напорно 
пењати се са дерезама и у навези по 
четворо нас. 

Тако су успешно изашли из стена 
и стигли до испод врха, где се, каже 
Богдановић,  налази кип Мадоне са 
дететом у наручју и наставља своју 
авантуристичку причу:

-Мало смо се одморили и наставили 
пут ка врху, по снегу. Освојили смо врх 
Полукс, висок 4.086 м, на швајцарској 
планини Монтароса. Уживали смо на 
планинском врху у дивном погледу 
на околину, у задовољству што смо 
успешно испели још један врх. Видели 
смо лепо и околне врхове Кастор, 
Брајтхорн и Матерхорн.

Експедиција се вратила до 
планинарског дома, преноћила, 
а сутрадан кренула пут Шамонија 
(Француска). Након дана одмора, 

настављено је путешествије 
алпинистичке експедиције. Прво су 
стигли у место Ле Фајет (574 м), а онда 
се возом, зупчастом железницом, 
пребацили до висине од 2.300 м, да би 
пут наставили пешице и за 2,5 сата хода 
дошли у планинарски дом Тетрус (3.167 
м). 

-Након паузе, наставили смо да 
се пењемо, наставља Богдановић. 
Пратило нас је лепо време, са мало 
јачим ветром. Стигли смо до Кулоара 
смрти. Колико је опасна, само име 
говори. Стаза је дуга од 30 до 40 м, али 
низ кулоар стално пада камење које зна 
да буде врло опасно, јер га не видите 
добро, може да вас погоди. Успели 
смо да пређемо кулоар без повреда 
и проблема и наставили пењање по 
стенама, а последњих 250 м стене су 
биле обезбеђене сигурносном сајлом 

која је олакшавала успон. Тако смо за 
4,5 сата стигли од старог дома, а касније 
до новог где смо преноћили. Ујутро у 6 
сати кренули смо даље. Пратило нас је 
лоше време, ветар је био јак. Пешачећи 
смо дошли до склоништа Валоа (4.400 
м) где је један од чланова експедиције 
одустао. Чекао нас је најтежи део 
успона, око 400 м. Ходали смо по тзв. 
„ножу“ , ширине око 40 цм, и после 7 и 
по сати хода изашли смо на врх, на Мон 
Блан - 4.810 м. Били смо задовољни, 
фотографисали смо се и уживали у 
предивном погледу са највишег врха 
Западне Европе.

Задовољни што су освојили један од 
кровова света, чланови експедиције 
вратили су се у камп и кренули назад 
у Србију. Вршачки високогорац 
Богдановић срећан је јер је освојио 
Мон Блан, али ту није крај, каже. 

-Жеља ми је да кренем и освојим 
Аконкагву, највиши врх Јужне Америке, 
на Андима је, висок је 6.985 м, открива 
своје жеље Богдановић.

Али, то је далеко и скупо путовање 
за које ће му требати спонзори. Верује 
да ће се наћи људи добре воље који 
воле авантуристе и желе да их подрже. 
Полазак на ову експедицију је 15, 
јануар 2018. године. Чекајући овај 
датум, Богдановић ће наставити своје 
активности у Планинарско - спортском 
друштву „Вршачка кула“ чији је члан. 
Управо га ту и могу пронаћи они који 
желе да му помогну и подрже га да 
освоји Аконкагву.

Ј.Е.

НОВА АВАНТУРА ВРШЧАЧКОГ  ВИСОКОГОРЦА

ДРАГАН БОГДАНОВИЋ НА НАЈВИШЕМ ВРХУ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ

Драган Богдановић на врху Мон Блан
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Предстојећи, 11. по реду, 
Регионални сајам привреде у 
Новој Пазови, под мотом „Диван је 
привредни Срем“, биће одржан 5. и 6. 
октобра 2017. године у организацији 
ПКС – Регионалне привредне коморе 
Сремског управног округа и општине 
Стара Пазова, уз подршку Привредне 
коморе Војводине (ПКВ).

„Регионални сајам привреде у 
Новој Пазови спада у традиционалну 
манифестацију која из године у 
годину окупља све већи број излагача 
и посетилаца. ПКВ и манифестације 
какав је Сајам привреде у Новој 
Пазови, место су окупљања 
привредника и ПКВ их подржава“, 
рекао је председник ПКВ Бошко 
Вучуревић.

Сајам ће се одржати у оквиру 
Комплекса спортско рекреативних 
базена у Новој Пазови. За сада 
је најављено присуство око 150 
излагача и суизлагача, а ове године 
излагачима ће се придружити и 
чланице Економске регије у сливу 
реке Саве (ЕРУСРС) које чине 17 
комора из Словеније, Хрватске, БиХ, 
Републике Српске и Србије.

 „Једанаести пут заредом, овде ће 
се иницирати нова значајна пословна 
партнерства, а међу најуспешнијим 
домаћим привредницима наћи ће 
се и успешни излагачи из страних 
земаља, чиме Сајам постиже свој 
вишегодишњи циљ. Као Општина, 
која је традиционално позната 
по развијеној привреди, и на овај 
начин, са задовољством подржавамо 
напоре привредника, у њиховом 
настојању да се изборе за своје место 
у трци са економским и актуелним 
тржишним изазовима“, истакао је 

председник општине Стара Пазова 
Ђорђе Радиновић.

Излагачи су из металне и пластичне 
галантерије, прехрамбене индустрије, 
ауто-индустрије, хемијске индустрије, 
ИТ опреме, грађевинарства, прераде 
дрвета, механизације, пољопривреде, 
туризма, угоститељства, текстила, 
обуће и кућне радиности. У стручном 
делу Сајма одржаће се предавања 
и едукације на актуелне теме из 
области привреде.

„Привредна комора Србије – 
Регионална привредна комора 
Сремског управног округа ће и у 
будућности наставити да подржава 
овакве манифестације, као и све друге 
активности које доприносе развоју 
конкурентности наше привреде, 
повећању извоза и отварању нових 
радних места, а што има за крајњи циљ 
бољи живот грађана Срема“, нагласио 
је Ђорђе Божић, в.д. директора ПКС 
– Регионалне привредне коморе 

Сремског управног округа.
Другог дана Сајма бити одржан 

Сајам запошљавања и 22. Форума 
Комора ЕРУСРС-а. Организатори 
су и ове године обезбедили 
бесплатно излагање на сајму, а за све 
заинтересоване посетиоце улаз је 
бесплатан.

Привредна комора Војводине – Ваш 
поуздан партнер

ПРИВРЕДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ЛОКАЛУ ОД ИЗУЗЕТНЕ ВАЖНОСТИ ЗА ЦЕЛОКУПНУ ПРИВРЕДУ АП ВОЈВОДИНЕ

“ДИВАН ЈЕ ПРИВРЕДНИ СРЕМ” ПОЧЕТКОМ ОКТОБРА
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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

 А то се збило овако.
Турци су брзо продирали. Отуда је ћесарска 

војска, повлачећи се из предела око Нове Паланке 
пут Тамишграда, млога места сама попалила и 
магазине порушила. Напуштајући Вршац и околину 
му, ћесаревци су позвали, шта више гонили, и 
Вршчане, да напусте своје куће, јер се место морало 
оставити својој судбини. Већина становништва 
покорила се овом налогу и разбегла се, власти 
су прекинуле свој рад и на брзу руку преселиле 
су се у Тамишград. Сваки се старао да се што пре 
спасе од сигурне пропасти. Вршац су требали сами 
ћесаревци да запале, како неби ничим користио 
непријатељу, од ког га је, у осталом, иста судбина 
очекивала. Али, при свем том, ипак је остало 75 
које немачких које српских становника са одлуком 
1), да спасу место, или бар да по могућству сачувају 
преостало имање, јер свака породица понела је са 
собом најпрече потребе, а све остало оставила  је 
код куће. Да би непријатељ помислио, да је у Вршцу 
улогорена  повећа ћесарска војска, они на брзу 
руку опкопаше место, поставише униформисане 
страже, по улицама наложише ватре, а бубњевима 
и другим справама дизаше ужасну ларму. За 
управитеља овог подузећа изабраше ови  храбри 
људи Јакова Хенемана, неког, како вели предање, 
веома одважног човека. Њему се сви заверише 
послушношћу и верношћу 2). Хенеман је потпуно 
оправдао поклоњано му поверење. Јер за свег 
трајања ове одбране, он је управљао таквом 
енерђијом и обазривошћу, какве је ретко наћи у 
проста ратара, као он што беше.

Хенеманови су једна од најстаријих породица 
јужне Угарске. А из ког су краја Немачке амо дошли, 
нисам могао дознати. У Вршцу су били настањени 
већ трећег деценија 3). Браћа Јован и  Мелхиор 
јесу претци овдашњих Хенемана. Мелхиор, који 
је ову породицу учинио угледном, јер је од 1770-
1771. био кнез у Нем, Вршцу 4), и његова супруга 
Отилија (рођ. Шпајер) јесу родитељи нашег јунака, 
који је под именом Јован Јаков, 12. априла 1744. 
крштен у вршачкој парохијској цркви 5). Према 
томе, у турском рату Јаков је имао истом 44 године, 
био је дакле у најлепшим мушким годинама. 

Уз Јакова Хенемана особито се одликовао 
овом приликом и његов син Јован 6). Од 
осталих бранилаца позната су нам и ова имена: 
Јован Еберхард, кнез; Михаил Корман, општ. 
градоначелник и општинари: Тома Семајер, 
Филип Милекер, Петар Гранвалд, затим Бер, Јован 
Бервангер, Матија Лофл, Јосиф Тор и Брајних. Неки 

Ђорђе Хетл обављао је „католичко богослужење“ 
а имена осталих нису нам позната. Сахранио их 
је заборав, јер ни само предање не зна за њих. 
Прва услуга у Вршцу од ових храбрих људи јесте 
околност, што га ћесаревци, услед њиховог 
храброг и одважног држања, нису уништили, већ 
су га поверили њиховом старању. Овом приликом, 
од велике користи било им  је оружје, које су 
добили од ћесара Јосифа II.

Сам Бог чувао је ове храбре људе, јер намера им 
је савршено пошла за руком. Септембра 21. дан пре 
него што ће ћесарева војска напустити Панчево, 
истом када су и последњи Вршчани ариергардом 
ђенерала Brechainville принуђени били да беже из 
места 7), а турске убијце и паликуће појавише се на 
југоисточној страни вароши. Чинило се, да је дошао 
крај Вршцу. Али Хенеман и дружина му јуначки су 
се држали. Лармом по вароши и униформованим 
стражама толико су застрашили Турке, да се ови 
не усудише напасти место, већ се, обманути, 
повукоше у алибунарски предео 8). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (88)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Хенеманова племићка диплома
2) Ch. Baumann’sche Anfzeichnungen, 

стр.6.
3) Матрикуле р.к.парохије
4) Акта у варошкој архиви
5) Матрикуле р.к.парохије
6) Архива финансијске управе у 

Тамишграду, фасц.„Werschetzer  Communitaet 
von 1790-1799.“.

7) Општински рачун Нем. Вршца из 
год.1788.

8) У матрикулама вршачке р.к. 
парохије налази се о том на жалост само 
ова кратка белешчица:„Hac die quae 
Werschetzensibus simper memorabilis erit, 
tota communitas Werschetzensis ob metum 
imminentium Turcarum ad partes Banatus 
Superioris fugam aripere vel invita coacta 

est, paucis non nisi suain suain statione 
remanentibus, quorum vigilantia subinde, 
Ductore Jakobo Hönnemann oppidum hoc ab 
hostium invasionibus immune permansti.“ 
– Упореди и др. Фр. Ејзингера:Beitr. Sur. 
Geschichte der k. Freistade Werschetz  у 
5-годишњем извештају вршачке јавне 
подреалке Тамишград 1859.

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

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 179, 22. ЈУЛ 1987.

ПРЕКО ГРАНИЦЕ - ДО 
ИНДЕКСА

Млади Југословени који студирају у суседној СР Румунији, у 
Темишвару, недавно су боравили у Вршцу. Од педесетак студената, 
на традиционални састанак дошло је њих петнаестак. Чујемо да су 
остали били презаузети обавезама на факултетима. Срђан Радукић, 
секретар ОК ССО, их је дочекао, а затим су о свему разговарали: 
учењу, успеху, плановима... забележили смо понешто.

Ђорђе Лазаревић, из Панчева, студент медицине: 
-Нисам могао да упишем факултет у Југославији, па сам зато 

отишао у Румунију где сам за годину дана научио румунски, и тамо, 
до индекса дошао. Није ми било тешко. Остаћу у Темишвару док не 
завршим медицину, која у овој земљи траје шест година.

Борка Димитријевић, из Алибунара: 
- Пошто сам завршила средњу медицинску школу, због љубави 

према медицини желела сам  да наставим школовање. Такође, 
допада ми се  румунски језик и може брзо да се научи

У Темишвару има око 50 југословенских студената.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 13., БРОЈ 179, 22. ЈУЛ 1987.

ЗВЕЗДА ПОНОВО БЛИСТА
Фудбалери „Црвене звезде“ из Павлиша нису дозволили 

никаква изненађења. Убедљиво су тријумфовали у 
Јужнобанатској Б лиги са 42 освојена бода, чак са пет 
бодова више од другопласираног Потпорња, чиме су 
обезбедили повратак у Јужнобанатску А лигу.

Квалитетнија лига захтева бољу спремност за 
првенствене окршаје, па су у Павлишу већ почеле припреме 
Црвене звезде, чији су сви чланови, од руководства до 
играча, прави аматери. Тренер Црвене звезде је Синиша 
Чејић, председник клуба је Борислав Ивковић, секретар 
Сава Тодић, а на слици су члан Председништва Богица Којић 
и фудбалери: Цветко Болесников, Горан Бућкош, Никица 
Стојанов, Дејан Толанов, Горан Чејић, Стеван Болесников, 
Горан Чејић, Драган Еречковић, Никола Гимбош, Славко 
Косановић, Новица Ивковић, Зоран Бркљач, Милан 
Живић, Зоран Болесников, Тихомир Максимовић и Милан 
Николић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” 

КУПЉЕНО НОВО ПОМАГАЛО
Исправност идеје о покретању 

акције “Сакупи хумани чеп” 
вршачког Удружење “Параквад 
ВШ”, поново је потврђена када је 
купљено ново помагало за нашу 
суграђанку Душанку  Бернад.

-Сакупљено је укупно 274 кг, 
односно 123.000 пластичних 
чепова, а од тих средстава 
купљено је ново помагало, које  је 
уручено нашој суграђанки Бернад 
Душанки, каже Драган Виторовић, 
председник Удружења “Параквад 
ВШ”. Душанка је слабо покретна 
особа и веома смо задовољни 
што ће јој ходалица -ролатор 
омогућити лакше кретање и 
олакшати свакодневни живот. 
Желим још једном да се захвалим 
нашим суграђанима који су 
по ко зна који пут потврдили 
своју хуманост и бригу о нашем 
Удружењу и члановима. 

У акцији “Сакупи хумани 
чеп” Удружења “Параквад ВШ” 
укључује се све већи број 
Вршчана из дана у дан. Потребно 
је сакупити пластичне затвараче 
свих врста и убацити их у кутије 
које су постављене преко пута од 
Градске куће, као и у вршачким 
образовним установама, 
кафићима, продавницама... 

Из Удружења “Параквад ВШ” 

подсећају све грађане добре 
воље који желе да се прикључе 
поменутој акцији да сакупљене 
пластичне чепове могу такође 

да остављају и где год виде 
„Параквадово“ комби возило по 
граду, на игралишту код Хотела 
Србија, или у просторијама 

Удружења, Булевар Милоша 
Обилића 10, од понедељка до 
петка у периоду од 8 до 13 часова.

Ј.Е.
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Градски стадион, гледалаца 
300, судија: Марио Богићевић 
(Зрењанин) 7, стрелци: Белић 
у 48. и Радић у 70. минуту, 
жути картони: Радић, Бељин, 
Радосављев (Вршац јунајтед), 
Рађеновић, Чичић, Петрић 
(Раднички)

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, 
Б. Благојевић, Новаков, Бељин, 
Ранков, Радић,  Станков, 
Радосављев, Радак 7 (од  64. В. 
Благојевић), Алексић (од 82. 
Ћулибрк ), Белић (од 74. Јевтић )

РАДНИЧКИ: Алавања, Динић, 
Чичић,  Рађеновић, Петрић, 
Ђурђевић (од 55. Домокош), 
Стаменовић (од 60. Рајић), 
Симић (од 46. Бицуљевић), 
Јоновић, Арсенијевић, Арсенић.

Вршчани су у јужнобанатском 
дербију наставили серију 
одличних игара и заслужено 
славили трећу овосезонску 
победу. Гости из Ковина успели 
су да буду равноправан ривал 
тек у последњих десетак минута, 
исувише мало да би избегли 
пораз на стадиону под Кулом. 
Тим тренера Ненада Мијаиловића 
је од другог минута, када је 
Белић пропустио стопостотну 
шансу, почео да ређа прилике, 
али у првом делу меча мрежа 
Алавање је правим чудом остала 
нетакнута. Само што је почело 
друго полувреме Вршац јунајтед 

је повео после изванредне соло 
акције и прецизног шута најбољег 
стрелца лиге Даче Белића. У 63. 
минуту гости су имали најбољу 
прилику за погодак, дефанзивац 
Петрић је силовито шутирао са 40 
метара, а лопта је уздрмала пречку 
Катанићевог гола. У 70. минуту 
Алексић је имао зицер, избио је 
сам пред голмана Радничког, али 
није био прецизан. У следећем 
нападу најбољи играч утакмице, 
Радић, ставио је тачку на меч, 
осигурао тријумф Вршчана и 
украсио своју одличну партију.

- Веома битна победа за нас, 
много нам значи на психолошком 
плану. Настављамо трку, и што је 
још битније ми је водимо. Важно је 
што сваки појединац у тиму жели 
да се стави у службу колектива 
јер само тако можемо до циља. 
Успешно је дебитовао и Пеђа 
Радак, момак који има 16 година, 
сви смо срећни због њега. Наш 
играчки кадар је велики и небитно 
ко ће истрчати на терен, сви ће се 
трудити да пруже свој максимум, 
рекао је стрелац другог поготка за 
Вршац јунајтед Никола Радић.

Тренер Вршац јунајтеда 
Ненад Мијаиловић задовољан је 
победом, али зна да је зацртани 
циљ још увек јако далеко.

- Нови Бечеј је озбиљан 
такмац на својем терену. Наше 
опредељење у свакој утакмици је 
победа, а да ли ћемо је извојевати 

зависи искључиво од нашег 
односа и дисциплине. Управа 
клуба нам је обезбедила врхунске 
услове за рад, а колико нам је ова 
утакмица важна говори податак да 
ћемо отићи у карантин, истакао је 
шеф струке лидера војвођанског 
истока.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД УЧВРСТИО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ НА ВОЈВОЂАНСКОМ ИСТОКУ

РАДИЋ РЕШИО КОВИНСКУ ЗАГОНЕТКУ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – РАДНИЧКИ (К) 2:0 (0:0)

ФУД БА Л

Јак колектив побеђује: Никола Радић 
(Вршац јунајтед)

ПФЛ ПАНЧЕВО 4.КОЛО
 
Црвена звезда - Војводина (Цр)  3 : 3
Дунав - Војводина (С)   0 : 3
Вултурул - Партизан (У)   1 : 3
Стрела - Борац (Ст)   2 : 2
Војводина (ЦЦ) – БАК   0 : 2
Раднички (Б) - Слога (БНС) 2 : 1
Долина - Јединство (В)   4 : 0
Југославија - Јединство Стевић  0 : 3

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 4.КОЛО
 
Вршац јунајтед - Раднички (К) 2 : 0
Будућност - Раднички (С)  1 : 1
Козара - Младост (О)   2 : 0
Јединство (БК) – Полет   5 : 0
Војводина 1928 - Кикинда 1909  0 : 1
ЖАК - Бегеј    2 : 1
Слога - Слобода (НК)   0 : 2
Пролетер - Јединство (НБ)  3 : 0

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

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 
3.КОЛО

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

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

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ИЗБИШТАНИ 
НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ

ПОЛЕТ - ШЕВАЦ (КУСИЋ) 2:0 (1:0)

Стадион у Избишту, судија: Вук Добричић (Б. Карловац), стрелци: 
Дубичанин у 45, Димитријевић у 56. минуту

ПОЛЕТ: Печеновић, П. Стојанов, Дубичанин, Савић, Илић, Ивановић 
(од 77. Јованов), Милунов, Петровић (од 32. Ма. Бранков) (од 66. Ми. 
Бранков), Димитријевић, Б. Стојанов, С. Бранков

ШЕВАЦ: Милованов, Бугарски, Живанчев (од 46. Стојковић), 
Шинжар (од 64. Уршикић), Стрнад (од 46. Везмар), Пуач, Милковић, 
Стефановић, Михајловић, Остојић, Живковић

Избиштани су после три кола заузели челну позицију и са много 
самопоуздања улазе у наредни комшијски дерби са алибунарском 
Будућности. 

БУЂЕЊЕ УЉМАНА
ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) - ПАРТИЗАН (УЉМА) 1:3 (1:1)

Игралиште у Гребенцу, судија: Иван Јокић (Вршац), стрелци:  
Чижик у 19. минуту за Вултурул, Тимић у 32, Војнов у 75. и 
Јовановић у 90. минуту за Партизан. 

ВУЛТУРУЛ: Антић, Попа, Миодраг, Чижик, Бугаринов, 
Миленковић (од 46. Стојковић), Ђорђевић, Станојковић (од 71. 
Вучковић), Мазаран, Макарун, Радулов (од 46. Марковић)

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра, Јездимировић, Лазин (од 
78. Остојић), Бану, Нуредини, Јованов, Николин, Тимић (од 90. 
Бежановић), Мошеску, Војнов

Уљмани су заслужено тријумфовали у Гребенцу захваљујући 
голгетерском расположењу искусних Бојана Тимића и Радоша 
Војнова. 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ГОЛЕАДА У ПАВЛИШУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ВОЈВОДИНА (ЦРЕПАЈА) 3:3 (2:0)

Стадион у Павлишу, судија: Драган Милановић (Панчево), 
стрелци: Којић у 33. и 49, Дрндарски у 36. минуту за Црвену 
звезду, Јаћимовски у 47, Дробњак у 48. и 86. минуту из пенала

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, Ника, Барбуловић, 
Шићаров, Дрндарски (од 46. Јовановић), Чејић, Којић (од 73. 
Рајин), Делкић, Мајсторовић, Ратковић, Ракановић (од 64. 
Миок)

ВОЈВОДИНА: Н. Радивојев, Лалић, Ђурђев, Ангеловски, 
Колески, М. Радивојев (од 90. Васић), Јовановић, Павлов, 
Крстевски (од 46. Бурсаћ), Јаћимовски, Ракић (од 46. Дробњак)

Павлишани су имали два гола предности на полувремену, 
али су почетком другог дела меча за свега два минута 
дозволили Црепајцима да дођу до изједначења. Миљан 
Којић је својим другим поготком поново довео Црвену 
звезду у вођство, али су гости ипак стигли до бода голом са 
беле тачке.

ПРЕВИСОК ПОРАЗ 
ВЛАЈКОВЧАНА У 

ПАДИНИ
ДОЛИНА - ЈЕДИНСТВО 4:0 (1:0)

Стадион Долине, судија: Александар Јанковић (Панчево), стрелци: 
Рудић у 33. и 60, Михајловић у 64. и Кевџија у 73. минуту

ДОЛИНА: Тркуља, Корен, Добрић, Важић, Кевџија (од 73. Патрик), 
Матуља (од 63. Банчов), Ми. Рудић, Ма. Рудић (од 80. Хлавча), С. Рудић, 
Цветановић, Михајловић

ЈЕДИНСТВО: Павлов, Црнобрња, Ћетковић, Ивановић, Ракитован, С. 
Попов (од 70. Гаковић), Гуја, Лазин (од 60. Јовичић), Калин, Богдановић, 
Москић

Нападачи Долине искористили су све прилике на овом мечу и 
заслужено дошли до убедљиве победе. Влајковчани сњу одиграли 
најслабији меч од почетка сезоне, тренер Ракочевић није могао да 
рачуна на Мрђу, Живанова и Ивана Попова.
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Ђорђе Симеуновић (200 цм), двадесетдвогодишњи 
Крушевљанин, нови је члан Вршца и одмах пошто је 
парафирао уговор ставио се на располагање тренеру 
Владимиру Ђокићу.

Симеуновић је поникао у ОКК Крушевцу, а 
претходне две сезоне провео је у Мега Лексу. Прошле 
сезоне је у АБА лиги на терену просечно проводио 14 
минута, уз просечан учинак од 2,5 поена и 2,4 скока. 
Претпрошле сезоне Симеуновић је просечно играо 20 
минута уз учинак 4,4 поена и 4 скокова.

- Драго ми што сам постао део Вршца, срећан сам 
што сам овде, град је леп, јако ми се допада, једва 
чекам да почне сезона и борба за пласман у Другу 
АБА лигу. Изузетно ценим рад тренера Владимира 
Ђокића и радујем се што ћемо сарађивати. Ту је и 
мој Крушевљанин Миленко Вељковић, заједно смо 
играли у ОКК Крушевцу, у Мега Лексу и сада Вршцу. Не 
можемо један без другога!

Симеуновић је упознат са играчким саставом 
Вршца, оптимиста је без обзира што се најважнији 
циљ Вршца у новој сезони налази на самом почетку 
сезоне.

- Свестан сам да сам дошао у амбициозну средину и 
потпуно сам уверен да имамо квалитет да прескочимо 
ту важну препреку и заиграмо у Другој АБА лиги, јасан 
је Симеуновић.

СПОРТ

Вршац је победама против румунских прволигаша 
Орадее и Сибиуа освојио Куп Темишвара и 
направио одличну увертиру за квалификациони 
турнир за пласман у Другу АБА лигу. После победе 
у драматичној завршници у полуфиналу против 
Орадее, сличан расплет виђен је и у финалу. Румуни 
су у последњу четвртину ушли са вођством 51:49, али 
су изабраници тренера Владимира Ђокића успели да 
преокрену резултат у своју корист и на крају славе 
победу. Победнички пехар подигао је капитен Милош 
Савовић, најбољи појединац меча и најефикаснији са 
16 поена. У тиму Вршца истакли су се још Кутлешић 
и Глишић. Сибиу је права легија странаца и има свега 
двојицу домаћих играча. 

Вршчани су наставили са играњем припремних 
мечева у уторак 12. септембра, када су у београдској 
хали Шумице савладали чврсту екипу Беовука 77:59 
(23:17, 17:19, 16:13,21:10). У четвртак су исти ривали 
још једном одмерили снаге, овог пута у Центру 
Миленијум. 

Квалификациони турнир за пласман у Другу АБА 
лигу игра се у Лакташима од 27. до 29. септембра. 
Поред Вршца учествују Приморска из Копра и Сутјеска 
из Никшића. Игра се по систему свако са сваким, две 
првопласиране екипе играће у Другој АБА лиги.

ВРШЧАНИ У СЕРИЈИ ПРИПРЕМНИХ МЕЧЕВА УОЧИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ТУРНИРА ЗА ДРУГУ АБА ЛИГУ

ТРЕНИРАЊЕ ПОБЕЂИВАЊА
КО Ш А Р К А

УСПЕХ ЧЛАНОВА ВРШАЧКОГ “ФАНАТИКА” У ЗАГРЕБУ

АНА И ВУК ДИМИТРИЈЕВИЋ 
ДОНЕЛИ У ВРШАЦ ТРИ МЕДАЉЕ

На турниру Zagreb Youth 2017 који је 
трајао 3 дана и окупио скоро 300 такмичара 
из 20 европских земаља најмлађи Вршчани 
постигли су изванредан успех и још једном 
потврдили квалитетан рад и напредовање. 

Конкуренција је била јака јер су учествовали 
најбољи јуниори Аустрије, Чешке, Пољске, 
Мађарске, Немачке, Словеније, Италије, 
Бугарске, Румуније, Хрватске, чак и Португала.

Освојене су 3 медаље и то: Ана Димитријевић 
2. место у конкуренцији до 9 година. Вук 
Димитријевић освојио 2. место у конкуренцији 
до 11 година појединачно и 1. место у пару са 
Румуном. Иван Шафарик у конкуренцији до 13 
година заустављен у осмини финала од Чеха.

БА Д М И Н ТО Н

АТЛ Е Т И К А

6. ГРОЖЂЕБАЛСКЕ 
УЛИЧНЕ ТРКЕ

 „Вршачки атлетски клуб 1926“ у сарадњи са  
Туристичком организацијом општине Вршац 
и Спортским савезом, у суботу 16. септембра 
2017. године,  организује шесте по реду 
„Грожђебалске уличне трке’’, Вршац 2017.

Трке се организују за предшколски узраст, 
основношколце, средњошколце и сениоре 
у мушкој и женској категорији. Трке ће бити 
оджане у ул. Дворској по следећој сатници:

Старт трке девојчица предшколски 
узраст је  у 10, 00 испред Основне школе Вук 
Караџић (дужина око 100 м.  Старт трке дечака 
предшколски узраст је  у 10, 05, 50 метара иза 
старта предходне трке (дужина око 150 м). 
Старт трке девојчица 2009/2010 је  у 10, 15, 50 
метара иза старта предходне трке (дужина око 
200 м).  Старт трке дечака 2009/2010 је  у 10, 20, 
50 метара иза старта предходне трке (дужина 
око 250 м). Старт трке девојчица 2007/2008 
је  у 10, 25, 50 метара иза старта предходне 
трке (дужина око 300 м). Старт трке дечака 
2007/2008  је  у 10, 30, 50 метара иза старта 
предходне трке (дужина око 350 м). Старт трке 
девојчица 2005/2006  је  у 10, 35, 50 метара 
иза старта предходне трке (дужина око 400 
м). Старт трке дечака 2005/2006  је  у 10, 40, 
50 метара иза старта предходне трке (дужина 
око 450 м). Старт трке девојчица 2003/2004  
је  у 10, 45, 50 метара иза старта предходне 
трке (дужина око 500 м). Старт трке девојчица 
2003/2004  је  у 10, 50, 50 метара иза старта 
предходне трке (дужина око 550 м). Старт трке 
девојака средњошколског узраста је  у 10, 55 
, 50 метара иза старта предходне трке (дуж. 
око 600). Старт трке дечака средњошколског 
узраста је  у 11, 00 , 50 метара иза старта 
предходне трке (дужина око 650 м). Старт трке 
задовољства у обе конкуренције је  у 11, 05 , 
50 метара иза старта предходне трке (дужина 
око 600).

Окупљање, пријава и преузимање стартних 
бројева, у времену од 08, 30 до 09, 30 часова 
Дому омладине Вршац,  ул. Дворска бр. 28.  

Сви такмичари предшколског узраста по 
завршетку трке добијају медаље за учешће у 
трци. Три првопласирана такмичара у свакој 
трци добијају медаље.

НЕКАДАШЊЕ КРИЛО МЕГА БЕМАКСА ПОТПИСАО УГОВОР СА ВРШЦЕМ 

ЂОРЂЕ СИМЕУНОВИЋ ПОЈАЧАО ТАБОР 
ВРШЧАНА

СИБИУ – ВРШАЦ 65:66 (15:19, 21:13, 
15:17, 14:17)

Дворана у Темишвару, гледалаца 56, 
судије: Олару, Фаур, Декани (Румунија)

СИБИУ: Каперс 10, Малори 3, Прат 5, 
Драгосте 5, Ласер 16, Бросер 3, Петика, Де 
Анђело 13, Купер 1, Кинард 7, Георге 2, Ене.

ВРШАЦ: Кочовић 5, Митровић 6, 
Глишић 9, Мунижаба, Остојић 6, Јововић 
4, Вељковић 6, Узелац, Кутлешић 14, 
Ђорђевић, Ковачевић, Савовић 16
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