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ЗАХВАЉУЈУЋИ ВРЕДНИМ
КОМУНАЛЦИМА ПРВО ЈУТРО НАКОН
ГРОЖЂЕБАЛА

ОСВАНУО ЧИСТ ГРАД

Економска јединица Комуналац
Јавног комуналног предузећа
„Други октобар“ засукала је рукаве
и у рекордном року вратила
чисто лице нашем граду. Наиме,
комплетно је очистила шири
центар града након манифестације
„Дани бербе грожђа“, која је у
нашем граду одржана по 60. пут.
-Након одласка посетилаца,
екипе Комуналца су у у понедељак
у 3 сата после поноћи изашле на
терен и до 7 ујутро, град је био
потпуно очишћен, задовољно
поручују из Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“ .
Запослени у Радним јединицама
„Чистоћа“, „Зеленило“ и „Изношење
смећа“ очистили су Улице Жарка
Зрењанина, Вука Караџића, Руски
парк, Трг победе, као и шетачку
зону и све околне улице.

ЗАВРШЕНИ ЈУБИЛАРНИ 60. „ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА“

ВРШАЦ УГОСТИО СТО ХИЉАДА
ПОСЕТИЛАЦА

-Постоје две ствари које су важне за нас
као земљу, а то је да чувамо традицију, наше
културно наслеђе и, с друге стране, да подржимо
наше младе људе и да им помогнемо, рекла
је премијерка Ана Брнабић обраћајући се
Вршчанима на отварању Грожђебала.
Светковина грожђа и вина званично је почела
када је градоначелница Драгана Митровић
предала кључеве града Винку Лозићу, који је
био главни шеф грожђебалске параде, бринуо
да се поштују ред и закон, да сви гости буду
задовољни, да не зафали ни вина, ни кобасица.
Прфема подацима Туристичке организације
Вршац, Грожђебал је посетило преко 100.000
људи од чега 20.000 из суседне Румуније.

Традиција и младост- темељ за
будућност
На позорници су, уз градоначелницу
као домаћина града, били Ана Брнабић,
председница Владе Републике Србије, са
министрима пољопривреде, шумарства и
водопривреде Браниславом Недимовићем и
Ненадом Поповићем министром без портфеља
задуженом за иновације и технолошки развој.
У име Владе Србије, премијерка Ана Брнабић
честитала је Вршчанима на традицији „Дана
бербе грожђа“ дугој 60 година.
-Постоје две ствари које су важне за нас
као земљу, а то је да чувамо традицију, наше
културно наслеђе и, с друге стране, да подржимо
наше младе људе и да им помогнемо, рекла је
премијерка Брнабић обраћајући се Вршчанима.
Без те две ствари немамо будућност, а Србија је
заслужила да има будућност, јер има потенцијал.
Као што сам сада видела, Вршац има и традицију
и фантастичне младе људе. Због тога сам вечерас
овде, заједно са министрима, да вас подржимо
и још много пута ћемо се враћати у Вршац и
помоћи ћемо кад год буде требало.

Марина Гранић - Мис „Бербе 2017“

Вредни комуналци очистили град
-Око 70 радника, одмах по
завршетку Грожђебала, у ноћи на
понедељак, било је ангажовано на
комплетном уређењу града, кажу
у ЈКП „Други октобар“ . Улице су
чишћене ручно и машински, а затим
су касније и опране. У договору
са угоститељским објектима, ЕЈ
Комуналац односио је и жар, а
контејнери и канте су пражњени и
по неколико пута дневно и током
трајања манифестације. Сваког
дана Грожђебала, биле су појачане
активности комуналаца чији се
посао одвијао у 3 смене.
Ј.Е.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ
ВРШАЦ

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ НА СТРЕЛИШТУ
“ВЕЛИКИ КАМЕНОЛОМ”

Обавештавамо Вас да ће полицијски
службеници ПУ Панчево, у Вршцу,
на стрелишту „Велики каменолом“,
гарнизона Војске Републике Србије,
у временском периоду од 09.10.2017.
годие до 13.10.2017. године у времену од
07.00 до 15.00 часова, извршити бојево
гађање.

Свечана сала хотела „Србија“ у Вршцу, у
петак, 15. септембра, била је место лепоте и
младости, место избора за Мис Грожђебала
2017. У конкуренцији се нашло десет девојака
из Вршца и околине, а одлуку о томе која је
међу њима најлепша, донео је жири у саставу:
професор музике и магистар оргуља Бранка
Ђорђевић – председник жирија, регионални
менаџер продаје компаније Орифлејм Зоран
Пљакић, дипл. дизајнер текстила Милица
Давидовић, executive Director LeveriS -а
Марија Буторевић и Sales Director at Farmasi
Cosmeticcs Serbia Дарко Жабић.
Одлуком жирија титулу Мис „Бербе 2017“
понела је Марина Гранић из Ритишева. Прва
пратиља је двадесетдвогодишња Кристина
Сенић из Вршца, а друга пратиља је Теодора
Ћираковић (17), такође Вршчанка. Мис
шарма је Александра Арсић (17) из Панчева,
а Мис фотогеничности Глорија Муминовић
из Новог Сада.
Најлепше
девојке
овогодишње
вршачке „Бербе“ добиле су лепе награде,

а посетиоцима су се представила на
грожђебалском карневалу, у друштву Винка
Лозића (глумац Мирослав Жужић).
На маскенбалу учествовало око 150
малишана
Туристичка организација Вршац и ове
године је, током Грожђебала, организовала
традиционални Дечји маскенбал, у коме је
учествовало укупно 146 малишана. Маме,
тате, баке, деке, вредно су прионули на
посао да уреде своје малишане. Маске
су биле креативне, маштовите, а мали
манекени слободно су се шетали по бини и
приказивали жирију. У стручном жири који
је одлучивао о наградама били су академски
сликари Адела Павков,Томислав Сухецки и
Ђура Павков.
Најмлађи учесник маскенбала била је
Калина Пецикоза која је имала костим грозда.
За најмаштовитије маске проглашени су
Михајло Радисављевић (балон), продавачица
сладоледа Софија Дудаш и вила грожђа
Милица Сухецки. Као најоргигиналније
маске жири је наградио чистача ципела
Огњена Богдановића, маслачак - Миљану
Радисављевић и вилу грожђа Сару Сухецки.
Као тематске маске награде су однели берач
грожђа Звездан Новак, вила грожђа Ива Сич
и тракториста Михаило Новаковић. Награде
за најмодерније маске добили су робот
Милош Станковић, џедај Стефан Познић и
Јапанка Тереза Гарић. Победу у категорији
групних маски однели су страшило и врана
- Данило и Јована Тепавац, Лего и Бетмен
- Мио и Мила Божић и витезови – Марко,
Вања и Вук.

од 20 група и 500 учесника, прошетала центром
града у недељу у подне.
Живописна, весела и пуна изненађења,
карневалска поворка се протезала од
Владичанског двора дуж Дворске улице и
Трга победе. Карневал је од 2005. године
незаобилазан део вршачких „Дана бербе
грожђа“, који Вршац уводи у чланство
Карневалских градова. Од тада важи правило
да Грожђебала нема без Винка Лозића и
Грожђебалског карневала.
Ове
године
карневалску
поворку
предводиле су фанфаре Аматерског музичког
друштва “Банатска труба - Тромпета Банатана”
из Банатског Новог Села, на челу са Сашом
Мандрашем,
овогодишњим
учесницима
ревијалног дела на Фестивалу у Гучи. За
њима су продефиловале Мажореткиње из
Панчева - Лавице, које су најавиле долазак
и представљање представника градова
карневала: Милета Грозданова, представника
Карневала из Кавадараца, Снежану Предојевић
из Раковачког и Микија Радивојевића из
Лесковачког карневала, председника Ф.Е.Ц.Ц.
Федерације карнивалских градова и њиховог
домаћина Иване Варга, из ТОВ-а. Уследили
су витезови вина, предвођени домаћинама
Банатским витешким редом „Свети Теодор“,
са Аленом Брајденом, председником Винских
витешких редова света и директором Музеја
винарства у Паризу. У фијакеру су, заједно са
Винком Лозићем, продефиловале Мис „Бербе
2017“ и њене пратиље, а за њима су у поворци
биле бројне карневалске групе.

Богата карневалска поворка

По завршетку карневалске поворке, над
градом су почели да надлећу авиони који су
бацили око 150 падобранчића са грожђем и
наградним ваучерима. Био је то прави стампедо,
борба за падобране, а они најспретнији добили
су награде бројних спонзора који су помогли
ову традиционалну грожђебалску наградну
игру.
Уз већ традиционални програм,
организован је и пратећи- бројна културна,
спортска дешавања, врата установа културе
била су отворена током светковине. Исто је
било и са винским подрумима. Градски трг
био је препун тезги са свакаквим ђаконијама,
етно и винском улицом. На бини у центру
града посетиоце су забављале естрадне
звезде, локални бендови, културно- уметничка
друштва, дечје плесне групе, хорови...
Винко Лозић рече, на крају вршачке винске
феште, да је задовољан јер су се попили потоци
вина, испекле тоне банатских кобасица, тако
да гарант нико није кући отишао ни гладан
ни жедан. И Винко Лозић, винопија, шерет,
кобасицоједац, вратио се у свет Стеријиних
књига уз обећање да ћемо се поново видети на
„Берби 2018“.

Један од најатрактивнијих догађаја је
грожђебалски карневал чија је поворка, са више

Грожђе из авиона

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

Ј.Е.
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ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНА БРНАБИЋ У ПОСЕТИ ВРШЦУ НА ОТВАРАЊУ ГРОЖЂЕБАЛА

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
И ИТ СЕКТОРУ

-Вршац има фантастичан потенцијал, има способне младе људе који се баве информационом технологијом
и креативне пословне људе, рекла је премијерка Ана Брнабић. Тако да ћу се ја са министрима још пуно пута
враћати у Вршац, заједно ћемо радити и ми ћемо од вас учити. Свечано отварање овогодишњих,
60. по реду, јубиларних, „Дана бербе
грожђа“ било је повод да Вршац посети
председница Владе Републике Србије
Ана Брнабић, у петак, 15. септембра.
Премијерка Брнабић дошла је у
пратњи министра пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Бранислава Недимовића и министра
без портфеља задуженог за иновације
и
технолошки
развој
Ненада
Поповића.
Председница републичке Владе
састала се са представницима Стартит
центра, а потом је прошетала Винском
улицом, поразговарала са овдашњим
винарима и присуствовала свечаном
отварању Грожђебала.

ГРАД
ВРШАЦ
ПОМАЖЕ
РАД
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

УРУЧЕНИ
УГОВОРИ О
СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКАТА

На основу пријава на конкурс
који је расписао Град Вршац,
Ресор за социјалну и здравствену
заштиту, додељена су средства
удружењима чији су пројекти
оцењени као важни и значајни за
грађане и друштвену заједницу.
Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за здравство и
социјалну заштиту, уручила је,
у Градској кући, 20. септембра,
уговоре
представницима
удружења која су добила подршку
Града Вршца.

Похвале вршачкој ИТ заједници
Домаћин састанка у Стартит центру
био је Иван Ћосић који је премијерку
упознао са активностима ове вршачке
ИТ заједнице, о томе како је она
формирана, о локалној конференцији
која је претходила оснивању ИТ
заједнице.
-Драго ми је што сам данас у Вршцу.
Имам доста добру комуникацију
са ИТ заједницом у Вршцу, а која је
фантастична, рекла је премијерка
Брнабић.
Ја сам и као министарка за државну
управу и као председница ИТ савета,
пре овог мандата нове Владе, добила
доста добрих коментара које смо
укључили у наше акционе планове
за
подршку
информационим
технологијама. Неке ствари смо
завршили, али предстоји још пуно
посла. Драго ми је да смо вечерас
разговарали о томе шта можемо
заједно да радимо. Ја ћу се у Вршац
враћати још много пута и видећемо
да заједно овде покренемо још неке
инфраструктурне пројекте и да како
год можемо подржимо све компаније
и све младе предузетнике у Вршцу
у ИТ, али свакако и у свим другим
областима.
Обраћајући се новинарима након
састанка са премијерком у Стартит
центру, Ћосић је, између осталог,
рекао:
-Драго нам је да коначно имамо
премијерку која има слуха за
проблеме ИТ заједнице. Причали
смо о проблемима које у локалној
заједници имају у свом пословању
људи који се баве ИТ пословима, како
те проблеме решити, изнели смо неке
конкретне предлоге.
Ћосић је подсетио да је вршачка ИТ
заједница до сада покренула неколико
занимљивих и вредних пројеката,
као што су обуке незапослених,
обуке најмлађих, првенствено у
програмирању неких видео игара,
прављењу веб сајтова.
Виноградаство и винарство
развојни потенцијал Вршца
-Ту смо да подржимо вршачке
предузетнике, младе људе, ИТ
заједницу, рекла је премијерка
Брнабић. Попричали смо са људима

Најављена подршка вршачким привредницима, пољопривредницима и
предузетницима: Премијерка Ана Брнабић са градоначелницом Драганом
Митровић и министрима Ненадом Поповићем и Браниславом Недимовићем
који овде продају своје вино, то
су фантастичне мале, породичне
Подршка Министарства
компаније. Разговараћемо још о
пољопривреде
томе како можемо да их подржимо,
да видимо шта можемо да урадимо
-Ове године ми смо подстицали
за Вршац, за овај део Србије. Вршац сваког оног ко жели да подигне нове
је предиван град, са предивним засаде винограда и то смо радили тако
људима. Док сам још била у Управном што смо давали финансијска средства,
одбору НАЛЕД-а заједно смо радили рекао је министар пољопривреде
пројекат Дома војске и данас смо Бранислав Недимовић. С друге
разговарали како то можемо да стране, давали смо 50 одсто онима
проширимо за младе предузетнике. који су Влади поднели захтев за
Вршац има фантастичан потенцијал, набавку опреме. Ако опрема кошта
има способне младе људе који се 10.000 евра, Влада је учествовала са
баве информационом технологијом, 5.000 евра. Следеће године идемо
креативне пословне људе. Чула сам корак даље што се тиче вина и
похвале и за средњу школу „Никола виноградарства. Јер, то је један од
Тесла“ да се из корена променила простора где можемо да напредујемо
у последњих 5-6 година што је још као држава и где можемо да правимо
један доказ шта један човек или двоје нову додату вредност. Не да имамо
људи могу да ураде да промене једну само сировину, јефтину и квалитетну,
институцију. Ми желимо да учимо од већ да радимо прераду, производимо
тих наставника, тих професора и да вино. И нема бољег симбола за то него
то реплицирамо у другим градовима што је Вршац.
Србије. Тако да ћу се ја са министрима
Министар
пољопривреде
је
још пуно пута враћати у Вршац, подсетио на вршачко виногорје,
заједно ћемо радити и ми ћемо од вас познати Банатски ризлинг, и нагласио
учити.
да треба да се ради на томе да
Градоначелница Вршца Драгана овдашњи винари буду у корак са
Митровић
истакла
је
да
су европским.
„Дани бербе грожђа“
најстарија,
-Идемо јако добро у том правцу,
најпосећенија туристичко - привредна задовољан сам како то функционише
манифестација по којој је Вршац на простору Фрушке Горе, Вршца,
познат у земљи, али и ван граница.
Тополе, Шумадије, сматра Недимовић.
-Скоро 100.000 људи за ова три Има ту још много простора за рад,
дана посети наш град,а међу њима морамо да помогнемо мале винаре и
је око 20.000 гостију из Румуније, виноградаре, то су неки нови стартнагласила је градоначелница Вршца. апови.
Вино и виноградарство су значајан
Министар
пољопривреде
је
сегмент овог краја, препознати од изјавио да је почела изградња
стране локалне самоуправе као добар система за наводњавање на око
привредни и туристички потенцијал 50.000 хектара, који се финансирају
нашег
града.
Само
присуство из Абу Даби фонда, а највише ће их
председнице Владе Републике Србије бити у Војводини. Он је нагласио да
Ане Брнабић и министара Бранислава се у Србији 30 година нису градили
Недимовића и Ненада Поповића системи за наводњавање, неки су само
доказ је да је и Влада препознала делимично одржавани. Министар је
ову тиристичку манифестацију као најавио повећање капацитета система
туристички потенцијал, а с друге за наводњавање који би требало да
стане, вино и виноградарство као покрију до 400.000 ха током наредних
добар привредни потенцијал овог 6-7 година.
града и региона.
Ј.Е.

Предност пројектима за
унапређење положаја особа са
инвалидитетом: Татјана Николић
на уручењу уговора у Градској кућу
са Бранком Лучић
-Уручили
смо
уговоре
удружењима грађана за конкурс
социјалне и здравствене заштите
за другу половину 2017. године,
каже Татјана Николић, чланица
Градског већа задужена за
здравство и социјалну заштиту.
Конкурс је објављен 1. августа, а
расположиви износ од 1.680.000
динара подељен је на 24 удружења.
Пројекти су били, углавном,
везани за унапређење положаја
особа са инвалидитетом, као и
пројекти превентивне здравствене
делатности које се одвијају у
оквиру удружења.
Највише
средстава
по
овом
конкурсу
добило
је
Удружење глувих и
наглувих
- 86.100 динара, затим МОУ мултипласклероза и СУБНОР по
84.000, Удружење грађана Клуб
лечених алкохоличара „Вршачка
кула“ 81.900 динара, Удружење
параплегичара и квадриплегичара
„Параквад ВШ“ – 75.600, Удружење
војних пензионера Града Вршца
73.500, Удружење за децу и младе
са инвалидитетом „Изазов“ 71.400
динара...
Чланица Већа Николићева је
подсетила да је у 2017. години
укупно опредељено и подељено
3,5 милиона динара. Први део
средстава подељен је пролетос,
у фебруару и марту, такође на
основу конкурса.

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

Ј.Е.
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ИЗ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

УПИС ОВЕ ГОДИНЕ НИКАД БОЉИ

-Прваци попунили све школске клупе - Пољопривредна школа “Вршац” партнер школама Чешке и Италије у пројекту Еразмус+ - Матуранти
Снежана Лукачев и Коста Јовановић на студијском путовању са 15 најбољих ђака пољопривредних школа Војводине - Промоција Школе на „Данима
бербе грожђа“ Пољопривредна школа „Вршац“
постаје све привлачнија за ђаке
што потврђује и овогодишњи упис
средњошколаца првака који су
попунили све школске клупе ове
образовне установе.
-Овогодишњи упис првака био је
никад бољи, уписана су сва одељења
са пуним бројем ђака, задовољно
каже Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“.
Имамо доста молби које не можемо
да одобримо зато што је забрањено
да у одељењима има више од 30
ученика. Ово је доказ да је одлука
Министарства просвете да нам се
укине једно одељење, и поред свих
апела Школе, родитеља, привреде,
али и самог града, била погрешна
и због привреде града и због жеље
ученика.
Обећање
помоћника
министра за средње обрзовање
др Александра Пајића да ће нам
се идуће године вратити укинуто
одељење, улива нам наду у боље дане
за школство Вршца и околине, као и
привреду града Вршца. Привреда
нашег града се динамично развија
управо у сектору пољопривреде,
прераде хране и туризма а потребне
кадрове образује једино наша школа.
Партнер школама Чешке и
Сицилије
Пољопривредна школа “Вршац”
конкурисала је у програму Еразмус+
са два пројекта. Један од њих
је пројекат где је ова вршачка
средњошколска установа партнер
школама из Републике Чешке и
Сицилије.
-Овај пројекат је већ одобрен за
финансирање, објашњава директор
Клиска. Везан је за део програма у
Еразмусу КА2 – Пројекти стратешких
партнерстава у области стручног
образовања и обука.

Рок трајања пројекта је три године,
а у том периоду ученици ће путовати
у краће посете вршњацима и
школама у Чешкој и Италији, у пратњи
професора.
-Еразмус+ је програм Европске
уније који обезбеђује финансирање
пројеката за сарадњу у три области:
образовање,
млади
и
спорт,
објашњава
Клиска.
Свака
од
поменутих области има своје циљеве
и приоритете.
Међу њима су: подршка развоју и
унапређењу свих нивоа образовања,
оснажити везе између формалног,
неформалног
и
информалног
учења, као и између образовања и
практичног рада, успоставити контакт
са другим земљама и упознати се са
њиховим системима образовања и
образовним политикама.
Студијско путовање у Немачку
Снежана Лукачев и Коста Јовановић,
матуранти Пољопривредне школе
“Вршац” смера Пољопривредни
техничар, отпутовали су у Немачку,
на студијско путовање. Ови вршачки
ђаци нашли су се међу петнаесторо
најбољих
ученика
средњих
пољопривредних и мешовитих школа
са простора Војводине који су кренули
на поменуто студијско путовање
чији су организатори Покрајински
секретаријат
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство, заједно
са Канцеларијом за пољопривреду и
рурални развој Штутгартског округа.
-Реч је о традиционалном путовању
које траје 7 дана, а резултат је успешне
сарадње Војводине и немачке
покрајине
Баден-Винтернберг,
објашњава директор Клиска. Наши
ученици потпуно бесплатно, о
трошку Немачке, обилазе најбоље
примере добре пољопривредне
праксе, домаћинства, фабрике и

Срђан Клиска, директор Пољопривредне школе ,,Вршац“
агроиндустријски комплекс, као и на Вршачком брегу у ноћи
компанију „Џон Дир“ у Манхајму, пред почетак Грожђебала, каже
реномираног
произвођача директор
Пољопривредне
пољопривредних
машина
и школе ,,Вршац“. Пољопривредни
Пољопривредни школски центар у теничари и руковаоци-механичари
Купферцелу.
пољопривредне технике набрали
Биће им приређен пријем у су плодове грожђа и воћа које су
Скупштини Штутгартског округа и марљиво узгајали током целе године
Генералном конзулату Републике и представили их на традиционалној
Србије у Штутгарту.
изложби „Бербе“ у Конкордији. Школа
је и ове године имала свој штанд на
Промоција Школе на Грожђебалу
коме су се продавале јабуке, мед,
грожђе и производи наших ђакаПољопривредна школа ,,Вршац“ прехрамбених техничара и пекара.
редовни је учесник „Дана бербе
Током тродневне светковине,
грожђа“. Тако је било и на овогодишњој на штанду Пољопривредне школе
јубиларној 60. „Берби“.
,,Вршац“ дежурали су ученици
-Наши
ученици,
туристички и њихови професори, љубазно
техничари били су волонтери се обраћајући заинтересованим
Туристичке
организације
Града купцима.
Вршца, кувари су били присутни
Ј.Е.

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА СЕЛА У ИЗБИШТУ ОДРЖАН

МАЛИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ

СУБНОР Града Вршца и сеоска Месна
заједница, у сарадњи са Основном
школом “Жарко Зрењанин“ из Избишта,
организовали су Мали час историје, у
спомен на 51 мештанина Избишта који
су страдали у борби за слободу у Другом
светском рату.
-Избиште је село народних хероја из
Другог светског рата : Жарка Зрењанина,
Анђе Ранковић, Исе Јовановића, али и
ништа мање по херојству значајних, но
мање знаних, неустрашивих младих људи,
који су своје животе уткали дубоко у
темеље наше слободе, рекао је Драгољуб
Ђорђевић, председник СУБНОР-а Вршац.
Мали час из историје освежио је успомену,
старије подсетио, а млађима дао на
знање да су се њихови преци, сви од реда
Избиштани, Страхиња, Реља, Момчило,
сестра Цвета, њихови отац Милан и мајка
Драгина Стефановић, браћа Пера и Драга ,
сестра Јасмина, родитељи Влада и Милева
Ацкета, Сава Кнежевић, Станислав Ивков,
Сава Влашкић и Тот Јошка Фриц, храбро
супротставили Хитлеровој фашистичкој
солдатески инсталираној на територији
Баната, Србије и Југославије. Њихова имена
уклесана су у спомен обележје у центру
села, а уз њих су и имена мештана страдалих
у немачком заробљеништву, као и имена
обешених и стрељаних Избиштана, широм

окупиране Србије, укупно њих 51.
Венце су на спомен обележје положили
представници Месне заједнице Избишта,
на челу са председником Милошем
Милуновим, његовом заменицом Горданом
Бељин и Божидаром Петровим, чланом
Савета МЗ, као и ђаци и професори
Основне школе “Жарко Зрењанин” заједно
са директором Драгославом Ђурићем.
У име СУБНОР-а Града Вршца, венце је
положила делегација, коју су чинили
пионирка Тара Живковић, Славица Фрајтаг,
Борика Лазаревић, чланови Одбора и
Драган Шкрбић, потпредседник. Помен
пострадалим мештанима код спомен
обележја служио је месни парох.
О храбрости палих Избиштанаца
који су животе положили за слободу и
бољу будућност поколења говорили
су Драгослав Ђурић, Гордана Бељин и
Драгољуб Ђорђевић пред више од стотину
ђака, наставника, мештана Избишта и
чланова СУБНОР-а. Ђорђевић је позвао
ђаке и све мештане младих генерација да
чувају и негују успомену на своје храбре
претке.
Након свечаности у центру села,
учесници скупа положили су спомен
венчић на родну кућу Жарка Зрењанина
- Уче, васпитача, непоколебљивог борца
против фашизма, кога су нацисти прозвали

Избиштани свих генерација поклонили су се сенима својих мештана - народних хероја
“Црвени генерал”. Учинили су то на дан родне куће Жарка Зрењанина, у оквиру
Жарковог рођења, 11. септембра.
сталне акције СУБНОР-а Вршац на подизању
Ђаци избиштанске основне школе Паркова мира и слободе.
засадили су неколико стабала испред
Ј.Е.
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ЈУЛКА ЗАГОРАЦ, ПРВИ ПОСЛЕРАТНИ МЛАЂИ БИБЛИОТЕКАР У ВРШАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ:

НИКАД МИ НИ ЈЕДАН ПОСАО У БИБЛИОТЕЦИ
НИЈЕ БИО ТЕЖАК!

Јулку Загорац живот је довео
у Вршац где је оформила своју
породицу и остала да живи. Има
92 године, а на виталности би
јој могли позавидети и млади.
Радни век провела је у Градској
библиотеци где се 1948. године
запослила као први послератни
млађи библиотекар. Волела је
свој посао, волела је књиге, са
задовољством је извршавала
сваки радни задатак. Формирала
је Одељење А у овдашњој Кући
књиге, који се и данас допуњује
нових примерцима, а уредила
је и стручни каталог који до
тада није постојао. Оставила
је ове две успомене младим
библиотекарима који настављају
тамо где је Јулка стала када је
отишла у пензију, 1983. године. И
данас је редовни члан хора КУД
„Пензионер“. У јуну су јој уручили
плакету, као најстаријем члану
овог пензионерског друштва.

Где почиње Ваш живот?
-Рођена сам у Ади, 30. октобра,
1925. Родитељи су ми отац Душан
Драгин и мајка Љубица, девојачко
Савић. Венчали су се 1910. Имам
слику са њиховог венчања, сачувала
сам и део шлајера моје мајке. То ми
је драга успомена. Моји су имали
двоје деце пре 1. Светског рата, који
су умрли мали, а после од 1918. до
1925. добили су још 4 деце. Имала сам
двојицу браће који су у 2. Светском
рату изгубили живот. Живојин је
погинуо у Украјини. Мобилисале су
га мађарске власти, он је касније
пребегао у руску војску и као њихов
добровољац погинуо у Украјини,
тамо је и сахрањен. Владимира су
ухапсили и одвели у Дахау, тамо је
у логору и умро. Остале смо сестра
Аница (1920) и ја.
Још као девојчица исказали
сте много талената, имали јавне
наступе. Какве?
-Мој први јавни наступ имала сам
са 3 и по године. Декламовала сам
(рецитовала) на Благовести. Нисам
умела још ни да читам. Стрина ми
је говорила ту декламацију, ја сам
понављала за њом и тако научила.
У јесен те године уписала сам се у
забавиште, са 4 године. Васпитачица
ме је од тада ангажовала за све,
за рецитовање, за глуму (Деда и
репа). Сећам се Соколског слета на
стадиону. Марширала сам испред

целог строја деце из забавишта.
Била сам мала,имала сам 6 година.
Прогласили су да је Јулка Драгин
најлепше марширала на слету, а један
студент ме је пронео на раменима
кроз цео стадион. Све до 2. Светског
рата ни једна школска приредба није
прошла без мог наступа.
Где сте и како провели рат?
-Пред рат сам завршила 5. разред.
Тада је већ почела економска криза,
отац и мати нису могли да опстану
у граду. Сазидали су салаш и ту смо
провели цео рат. Мама је умрла 1941.
Браћа су погинула у рату, сестра се
удала, отац и ја смо остали сами. Било
је тешко за време рата. Хапсили су,
узимали све, храну, стоку, све што
су нашли. Мађарска власт је била у
Бачкој. Ништа лепо не носим из тог
времена.
Кад је дошло ослобођење, отац и
ја смо се вратили у Аду. Одмах сам
се укључила у културно друштво
и запослила се као благајник у
трговини.
Како сте дошли у Вршац?
-Другарица ми је јавила да ће у
Београду бити курс за библиотекаре.
Пријавила сам се и отишла. Курс је
трајао 4 месеца, у пролеће1948. Били
смо прва генерација библиотекара
и, после курса, добили смо места
у библиотекама у Србији и у две
тадашње Покрајине Војводини и
Косову и Метохији. У Србији тада
још није била отворена школа за
библиотекаре. Отворена је тек у јесен
те године.
Срез Сента финансирао је курс
за нас троје. Вршац није никога
послао на курс за библиотекаре и
предложили су ми у Новом Саду
да дођем у Вршац. Хвалили су га
као јако леп град, као и двојицу
финих господиина који су радили у
Библиотеци. Ја нисам до тада никада
била у Вршцу. Тако сам, по упутству
руководилаца из Покрајине, дошла
у Вршац, са кофером у руци, 23.
августа, 1948.
Како је изгледао први сусрет са
градом, библиотеком?
-Кренула сам пешке са железничке
станице, питала где је библиотека
и тако стигла до ње. Затекла сам
Милована Сучевића самог да издаје
књиге. Вршилац дужности управника
Библиотеке, Миливој Јовановић,
тог дана није био на послу. Обојица
су били пензионери, радили су
хонорарно. Послужитељ је био
Фрања Олах.
Кад сам ушла у Библиотеку,
спустила сам кофер, представила се

и одмах добила први радни задатак.
Сучевић ме је увео у магацин књига
и прстом ми показао где почиње
књига број 1. Тог момента сам од
странака узимала бројеве и доносила
књиге. Кад сам завршила, радило се
двократно, узела сам кофер, отишла
у општину да се пријавим и кренула
да тражим стан.
Било је тада много читалаца у
Библиотеци, пуно ученика. Долазили
су вршачки пензионери, седели су
ту, читали, причали своје доживљаје.
Уживала сам слушајући их, дивила
се томе шта су све преживљавали
у младости. Имала сам пуно лепих
доживљаја нарочито са младим
читаоцима. Деца су волела само Карл
Маја и Зен Греја, нису хтели ништа
друго да читају. Кад сам видела
да ми не верују да нема књиге у
библиотеци, ухватила сам их за руку,
одведела у магацин да се сами увере.
Желела сам да их разуверим, да не
сумњају у библиотекаре.
Те моје прве године у Библиотеци,
завршила је прва генерација учитеља
који су распоређени по селима где је
требало да воде школске библиотеке.
Одржали смо им двонедељни курс да
их упутимо у тај посао. Предавали
смо им Драгиша Полужански из
Покрајине, проф. Сучевић, а ја сам их
упознала са писањем каталога. Били
су задовољни и похвалили ме да сам
била јасна и сажета.
После 2 године рада у Библиотеци,
била сам отпуштена.
Зашто сте били отпуштени?
-Разболела сам се и нисам могла
да одговарам партијским задацима.
Била сам члан Комунистичке партије.
Терали су ме да болесна радим,
нисам могла, и напустила сам партију.
Стигло је наређење да ми се одмах да
отказ из Библиотеке. Пар месеци пре
тога, на сусрету библиотекара, била
сам проглашена за најбољег млађег
библиотекара Војводине. А, после
тога добијам отказ у коме пише да
нисам удовољила на дужности.
Касније сам једно краће време
радила у Штампарији, али нисам
могла, имала сам спонтане побачаје.
Удала сам се 1950. Родила сам
сина, 1956, и кад је имао 7 година,
Библиотека је отворила конкурс,
ја сам се пријавила и примили су
ме. Тако сам у Градској библиотеци
радила непрекидно од 1963. до
пензије, 1983. Било ми је лепо на
послу. Никад ми ни један посао у
Библиотеци није био тежак! Ја сам и на
курс отишла из велике љубави према
књизи! Одувек сам волела да читам.
У Ади није постојала Библиотека па
ми је моја другарица давала да читам
нове књиге из књижаре где је радила.
У вршачкој Библиотеци оформила
сам Одељење А, ту је по један
примерак свих књига из библиотеке,
јер нам се дешавало да неки читаоци
не врате књиге, па од десетак
примерака не остане ни један.
Примерци из тог одељења нису се
издавали ван зграде Библиотеке. То
одељење и данас постоји, наравно
допуњено новим књигама. Кад сам
то урадила, управник ми је дао да
средим стручни каталог. Нико то
није хтео да уради. Био је то огроман
посао, гомила листића које је требало
средити. Имали смо тада само
азбучни каталог, а стручни не. Била су
то два велика посла које сам урадила
и који су иза мене остали у Градској
библиотеци.
Како је изгледао Ваш лични
живот?

-Удала сам се за Загорац Василија,
1950. Био је запослен у Вршцу,
у Контроли мера и драгоцених
метала Зрењанин која је овде имала
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испоставу. У Вршцу је била само
контрола буради. Проверавали су
их водом, означавали литражу и
стављали жигове на исправну бурад
после контроле. И данас се та бурад
могу наћи у Гудурици у подрумима.
Као муж и жена становали смо у
почетку код свекра и свекрве. После
само се издвојили, живели смо
на Тргу Зелена пијаца, на спрату у
згради где је сада Конзулат. Затим смо
се преселили с друге стране улице,
нешто мало даље, где ја и данас
живим.
После три месеца лежања у
Гинеколошко - акушерској клиници

Народног фронта у Београду, вратила
сам се у Вршац и родила сина
Димитрија, 21. маја 1956. Димитрије
је завршио Музичку академију у
Београду. Оженио се са Ержебет
Хорват, 1983. Били су иста генерација
на Академији. Изродили су троје
деце: Ирену, Теону и Димитрија. Живе
у Новом Саду. Ирена је завршила
виолончело у Новом Саду, факултет
и мастер у Бечу. Тамо сада и живи

са својом породицом. Од Ирене и
Драгана имам праунука Александра,
има годину дана. Теона је завршила
средњу балетску у Новом Саду,
запослила се у Српском народном
позоришту. Димитрије свира виолу,
треба да положи последњи испит,
да заврши мастер. Тренутно ради у
Српском народном позоришту по
уговору.
Да ли су таленат за музику
наследили и од баке?
-Наследили су га од оца и мајке. А,
вероватно и од нас. Муж и ја смо се
упознали у Културно - уметничком
друштву „Жарко Зрењанин“ у Вршцу,

певали смо у хору. Мој муж Василије
је имао диван, диван тенор, дивно је
певао. Умро је, нажалост, млад.
Ја сам и данас активна. Певам у
хору Културно - уметничког друштва
„Пензионер“, већ 24 године. Добила
сам плакету као најстарији члан
КУД „Пензионер“, на Видовдан, за
пензионерску славу.
Уситнили сте десету десетицу
свог живота. Имате 92 године. На
виталности могу да Вам позавиде
и много млађи. Који је рецепт за
дуг живот? Која је Ваша животна
филозофија?
-Рећи ћу вам само једну реченицу. У
животу је јако важно снаћи се у тешким
ситуацијама, прилагодити им се, а не
ићи контра. То је јако важно. Једино
се на тај начин може продужити даље
у животу. Прилагодити се колико
је год могуће ситуацији која нас је
задесила и помирити се са тим. Јер,
кад кренете контра, онда се стварају
непријатељи. Лакше се све преброди
ако се човек прилагоди ситуацији
у којој се нашао. Често су ме питали
како сам успела да задржим тако
ведар дух. Одговарала сам им ово
што сам сада вама рекла. На тај начин
сам задржала ведар дух поред свега
што сам преживела за 92 године, и
Други светски рат, и бомбардовање,
и прерану смрт супруга... доста тога!
Јованка Ерски
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НАЈВИШЕ СТРАДАО СТАРИ ЛЕЦ

Невреме које је у недељу поподне
погодило велики део Србије, нанело
је велику штету у општини Пландиште,
нарочито у Старом Лецу, који има око 250
становника и у ком нема куће која није на
неки начин оштећена у овом невремену.

Мештани Старог Леца тврде да
су у недељу са кровова кућа летели
црепови, а са шупа лимови, а после
олује остале су слике порушених
помоћних
објеката
и
дрвећа
ишчупаног из корена. Једно стабло

пало је на кућу у којој, срећом, није
било никога. Ни најстарији становници
овог села не памте овакво невреме.
Председник Месне заједнице
Стари Лец Милорад Новаковић каже
да су се мештани чим је олуја престала
организовали и међусобно помогли,
по мраку, са батеријским лампама, јер
помоћи са стране није било.
У Марковићеву је такође нестала

струја, када је огромно дрвеће
покидало водове. Мештани кажу да
су главна улица и парк у овом селу
потпуно уништени.
Слично је било и у Дужинама
и Милетићеву. Десет бандера је
поломљено па су и ова села и
наредног дана остала без струје и
воде.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (23)
Велики Гај има и природни споменик
културе – то је велики парк смештен
у центру насеља, недалеко од цркве
на површини близу 4,85 хектара.
Подигнут је крајем 18. века око Каштела
спахије Јосифа Маленице (дворац је
срушен након Другог светског рата, а
од материјала је изграђен Дом културе
са друге стране улице, у малом парку).
Крајем 19. века парк је откупио барон
Ернест Данијел по усменим подацима
Милошева, кустоса Народног музеја у
Вршцу.
У југоисточном делу парка је старо
језеро - остатак некадашњег рибњака.
У непосредној близини је вештачко
створено брдашце испод кога се
налазила ледара. Издигнуто брдашце
представљало је видиковац са кога се
видео рибњак.
Овим парком управља месна
заједница.
„Парк је био пројектован у мешовитом
стилу. Део парка око дворца био је уређен
у класистичком стилу са наглашеном
симетријом. Са североисточне стране
дворца се налазио цветни партер
кружног облика, оивичен бордуром
од ниско резаног шимшира о чему
сведоче остаци, сад већ престарелог
шимшира. Овај део парка није очуван. На
архивским фотографијама се запажа да
се у ивичним деловима цветног партера
налазио велики број палми са саксијом.
Већи део парка, који је окруживао
класично решен партерни део, био је
уређен у пејзажном стилу и простирао
се на великој површини. Од централно
класично уређеног платоа полазиле
су симетрично постављене шарене
стазе које су водиле у пејзажно уређени
део парка.“ (Стари паркови Баната“,
аутор Јасна Кораћ). Парк је имао богату

ВЕЛИКИ ГАЈ(3)
ГАЈ - ГРОС ГАЈ - НАГИ ГАЈ
дендрофлору. Данас поседује 20 врста
дрвећа. Највише је високих лишћара. Од
високих четинара остало је пар црних
борова. Аутохтоне врсте су храстови
лужњаци, везе, пољски јасени, кленови,
млече и горски јавори. Од старих
стабала ту су мечија леска, стара софора,
домаћи орах велике старости, амерички
копривић, пајавац, клен, млеч, багрем,
џенрика и друго. Дуж северне границе је
шетна алеја сребрнасте липе и дрворед
дивљег кестена. У западном делу парка
засађен је млађи дрворед каталпе.
Стари парк је стављен под заштиту као
природни споменик вртне архитектуре
1973. године, а од 2003. године сврстан
је у значајно природно добро (природно
добро треће категорије).
У малом парку који нема парковну
вредност, стабло храста лужњака
проглашено је природним спомеником. становника тек 1948. године значајно
Храст је стар око 220 до 270 година, обим одмакло Велико Гају“ („Географске
монографије војвођанских општина“ Мр
стабла је 3 и висине 18 метара.
На жалост, природни и историјски Лазар Лазић“).
Налази се на Језерско-лесној тераси
споменици остају далеко од оних који
на
надморској
висини од 83 м. То је место
су заљубљеници старина и лепота. Гај
смештен на самом крају општинског пута, са највишом надморском висином у
уз саму границу, осиромашен, са сталним општини.
Пружа се у правцу југозападбројем становника, нема снаге ни моћи
североисток.
Атар Великог Гаја има
да се „ избори“ са овим лепотама.
Велики Гај се налази у крајњем облик неправилног многоугла. Кроз атар
источном делу општине, на свега 500 протиче река Ројга. Важнији потеси су
метара од државне границе са Румунијом. Шаркац, Трњан, Ракош и Црквице.
Само насеље има облик неправилног
„Са аспекта саобраћајних прилика
Велики Гај има лош положај. Практично, четвороугла. Постоји 6 дужих и две
насеље представља „слепо црево“, које попречне улице. Улице су доста широке,
повлачењем границе 1923. године губи а куће су класичног панонског типа.
своје залеђе, своје привредне и друге Примећује се мало присуство нових
контакте са насељима у Румунији. Са кућа.
Село има пошту, месну канцеларију,
Пландиштем је повезан асфалтним путем
у дужини од 9 км. Некада је био главни основну школу до 4 разреда, одељење
такмац Пландишту, а интресантно је дечијег вртића и амбуланту. Постоје две
напоменути да је Пландиште по броју трговинске радње и једна угоститељска.

За потребе избеглица 1999. и 2000.
године изграђено је насеље са 28 станова
по принципу изградње и самоизградње.
По првим познатим подацима Велики
Гај је 1787. године имао 1210 становника,
1836. број становника се повећао на 1300.
По попису становника из 1869. године
Велики Гај је имао 2761 становника, до
Другог светског рата број је варирао
од 2993 (1880. године) и 3213 (1931.
године). По попису из 1948. имао је чак
1725 становника мање, а то је из разлога
што је пре рата становништво Купиника
улазило у бројно стање Великог Гаја. Од
тада па до данас број становника је у
сталном паду. По последњем попису из
2002. године Велики Гај укупно има 790
становника просечне старости 44 године.
По националној и етичкој структури
највише је Срба (670), у процентима
84,81% са значајним учешћем Рома (72) у
процентима 9,1%.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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MARIN GAȘPĂR:

IDENTITATEA VIZUALĂ A UNUI ZIAR, NE
ATRAGE SAU RESPINGE LA PRIMA VEDERE

Chiar dacă a absolvit cu succes
Facultatea de Economie și Comerț
din cadrul Universității de Vest din
Timișoara, pasiunea pentru informatică
și calculatoare l-a determinat să se
perfecționeze în acest domeniu,
devenind unul dintre cei mai cunoscuți
tehnoredactori din cadrul minorității
române de pe aceste meleaguri, și nu
numai. Un număr impozant de cărți,
reviste, broșuri… se leagă de numele
lui. Pe lângă tehnoredactare, publică
în presa românească din Serbia și
România articole cu referință la cultura,
identitatea și spiritualitate românească.
Timp de mai mulți ani a îndeplinit
funcția de prim-vicepreședinte al
Comunității Românilor din Serbia,
vicepreședinte
al
Românilor
Independenți din Serbia și o perioadă
de patru ani președinte al S.C.A.
”Luceafărul” din Vârșeț.
Este membru al Uniunii Ziariștilor
din Serbia și membru în Consiliul
de Administrație al Forumului
Internațional al Jurnaliștilor din
România

Sunteți redactor tehnic la publicațiile C.P.E.
„Libertatea” din Panciova - cea mai longevivă
instituţie a românilor din Serbia, care timp
de 70 de ani, promovează adevăratele valori
româneşti, atât în jurnalism, cât şi în literatură.
În ce constă speficicul de muncă, într-un asftel
de mediu?
Pe lângă informațiile furnizate, identitatea
vizuală a unui ziar este foarte importantă, pentru
că aceasta ne atrage sau respinge la prima vedere.
Un tehoredactor este ”responsabilul artistic” al
paginii de ziar, articolele și fotografiile trebuie să fie
bine aranjate în pagină, ca cititorii să le citească cu
plăcere. Meseria de tehnoredactor am început-o la
săptămânalul ”Vršačke vesti”, apoi un timp de câțiva
ani la ”Vršačka kula” stabilindu-mă, într-un final, la
C.P.E. ”Libertatea”, cea mai prestigioasă instituție
românească de acest gen din Serbia. Între timp, am
tehnoredactat o mulțime de ziare, reviste și cărți
în limba română, sârbă, dar și în alte limbi precum
slovacă, slovenă, macedoniană...
Este o adevărată provocare să te joci cu titlurile,
pozele, culorile. Revistele pentru tineri sunt și
cele mai dificile pentru tehnoredactat. În cadrul
CPE ”Libertatea” ai posibilitatea ca săptămână de
săptămână să te depășești pe tine însuți, să dai totul
de la sine, ca fiecare număr să fie mai reușit decât cel
precedent. Aceasta este valabil și când vine vorba
de săptămânal, reviste, dar și la Editura ”Libertății”.
Care este importanța acestui ziar, pentru
păstrarea identității naționale a românilor din
Serbia?
Săptămânalul
”Libertatea” apare
fără
întrerupere din 1945 găsindu-și locul bine meritat
în casele românilor din Voivodina și nu numai. De-a
lungul anilor, săptămânalul a urmărit nenumărate
evenimente din țară și din lume, dar a rămas, totuși,
în spațiul în care trăim, în mijlocul comunității
românești, pentru care există. Istoria „Libertății” este
și istoria comunității noastre române de pe aceste
meleaguri și fiecare istoric, care va dori să cerceteze
acest trecut inevitabil, în primul rând cel postbelic,
va trebui să răsfoiască paginile îngălbenite ale
săptămânalului.
Amintesc, ,,Libertatea“ a ajuns la vârsta
respectabilă de 72 de ani, dar va rămâne mereu
tânără, când vorbim de partea estetică și cea etică
a vieții. Are oameni deștepți, talentați care sunt
capabili să-i păstreze prospețimea și să editeze toate
publicațiile pe care le are și în prezent, folosind toate
resursele de care dispune naționalitatea română.

Chiar și în acest sistem electronic de muncă,
accentul se pune pe identitatea umană, pentru a fi
cât mai apropiați de cititori.
Actualmente lucrăm la punerea în format
electronic a tot ceea ce a apărut până în prezent
la C.P.E. ”Libertatea” (www.libertatea.rs și www.
libertatea-publicatii.rs). Prin aceasta vom salva
bogăția noastră culturală și spirituală pentru
generațiile care vin. Sincer, doresc ca ”Libertatea”
să nu-și piardă niciodată cititorii, indiferent de
sursa informării (ziar, calculator, tablet, telefon).
Păi, dacă noi, românii, nu citim ”Libertatea” și restul
publicațiilor în limba română, cine să le citească?!
Sunteți redactor adjunct al revistei „Glasul
cerbiciei“. Despre ce fel de revistă este vorbă?

centrală ”Glasul Cerbiciei”, de suplimentele și
editura RIS-ului, promovând activitatea ”Românilor
Independenți din Serbia” și activitatea mediului
asociativ românesc la Nord și Sud de Dunăre.
O altă „misiune” a dumneavoastră este siteul: „Decenei“. Care este scopul acestui site, ce fel
de teme abordează și cui îi este menit?
Site-ul ”Decenei” (www.decenei.com) are la
bază informarea, în primul rând, despre românii
din Serbia, indiferent de locul unde se găsesc, ce fel
de denumire poartă sau din ce opțiune politică și
confesională fac parte, despre istoria, cultura și viața
lor de zi cu zi, încercând să promoveze și să dezvolte
conștința națională pe întreg teritoriul Serbiei, iar pe
de altă parte, dorește să-i informeze despre România

Revista de actualitate, cultură și istorie a
românilor din Serbia ”Glasul Cerbiciei” apare sub
egida asociației ”Românii Independenți din Serbia”.
La ora actuală au apărut 14 numere, fiecare câte
40 de pagini. Principalul scop asumat de ”Glasul
Cerbiciei” este acela de a face cunoscută cultura și
istoria milenară a românilor din Serbia, sub toate
aspectele și de pe poziția minoritară, percepută sub
aspectul său de colectivitate. În jurul acestui scop
central gravitează și alte obiective: Cunoașterea
și prezentarea actualității și realității românești în
Serbia, trecut și prezent; Promovarea, protecția
și avansarea drepturilor și libertăților minorității
naționale române din Serbia; Informarea corectă
asupra evenimentelor de actualitate, istorice,
culturale; Analiza în extenso a unor perioade,
respectiv domenii cultural-istorice; Elaborarea
programelor de ocrotire a patrimoniului cultural a
minorității naționale române; Realizarea drepturilor
culturale în contextul instituționalizării instituțiilor
cu character românesc.
Site-ul ”Românilor Independenți din Serbia”
(www.ris.org.rs) este strâns legat de publicația

– țara mamă, să informeze românii din România și
din toate colțurile lumii despre conaționalii lor din
Serbia, să prezinte știri din regiune și nu în ultimul
rând informații de pe mapamond care direct sau
indirect influențează și soarta românilor în general.
Avansând materiale de calitate şi un conţinut
informaţional de interes public într-o formă liberă şi
pe înţelesul tuturor, redacția site-ului ”Decenei” din
care fac parte și eu, crede că cititorii vor fi mai bine
informaţi şi vor lua decizii în cunoştinţa de cauză în
legătură cu probleme care ne afectează pe noi toţi.
Redacția site-ului ”Decenei” încearcă, așa cum
procedează mulți iubitori de neam, să trezească
iubirea de acestă seminție măreață, să promoveze
valorile umane așa cum au făcut-o și primii
învățători și preoți ai strămoșilor noștri (decenei)
reușind să reziste în acest spațiu sute și mii de ani, în
ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei.
În urmă cu șase ani, v-ați dat aportul deplin
la realizarea unui proiect deosebit de important
- „Monografia Coșteiului”. Cum a decurs munca
la această monografie și care este importanța ei
pentru românii de pe aceste meleaguri?

Cartea ”Monografia Coșteiului”, realizată
împreună cu ziarista Mariana Stratulat, prezintă
trecutului coșteienilor, a oamenilor de seamă, a
activităţii culturale şi educative, a promovării limbii
şi vorbirii, portului, obiceiurilor şi datinilor de pe
Valea Căraşului, a evenimentelor şi întâmplărilor
frumoase şi mai puţin frumoase.
Am încercat să lăsăm niște urme pentru
posteritate, având în vedere că nu întâmplător,
în acest sat de codru oamenii au înființat prima
organizație culturală, primul cor mixt, teatru de
amatori, fanfară, iar școala a avut un rol deosebit
la instruirea și educația copiilor în limba maternă.
Biserica, bineînțeles, a avut rolul ei. În lucrarea de
față sunt cuprinse aproape toate aspectele vieții
coșteienilor, mai mult în ultimele două secole.
Cartea încearcă să contureze personalitatea unei
comunități care a știut să-și cultive limba, tradiția,
cultura și în același timp să fie în actualitate cu
cerințele societății și timpului. Cred că am reușit
ca informațiile dobândite să le transcriem întrun stil deosebit, apropiat de cel literar, cu multă
sensibilitate și mândrie pentru că însăși istoria
localității este o mândrie pentru locuitori.
Să nu uităm, în Coştei a fost înfiinţat primul
ziar sătesc „Opinca”, sătenii găzduind Comitetul de
Iniţiativă pentru înfiinţarea ziarului „Nădejdea” primul ziar românesc în Banatul nostru. Aici au fost
puse bazele şi temeliile prestigioasei noastre reviste
„Lumina”, instructorii noştri de fanfare şi coruri
contribuind din plin la înfiinţarea acestora în satele
din împrejurime...
Am fost conştienţi de faptul că monografia
unei localităţi, mai ales a unei localități cu o istorie
culturală atât de bogată, impune o cercetare
prealabilă îndelungată şi minuţioasă. Timpul prea
scurt n-a fost în măsură să ne încurajeze, dar totuşi
am îndrăznit să ne asumăm această sarcină dificilă
din dragoste şi respect faţă de satul nostru. Și nu am
greșit.
După părerea dumneavoastră, care sunt cele
mai acute probleme cu care se confruntă la ora
actuală, minoritatea română din Serbia?
Ca o persoană care a fost activă în politica
comunitară (prim-vicepreședinte al Comunității
Românilor din Serbia, vicepreședinte al Românilor
Independenți din Serbia, o perioadă de patru
ani președinte al SCA ”Luceafărul” din Vârșeț și
tehnoredactor al nenumăratelor ziare, reviste și cărți
publicate de asociațiile și organizațiile românești din
Serbia) cu toată responsabilitatea declar că cea mai
mare problemă a comunității românești din Serbia
este ego-ul liderilor și prin aceasta lipsa unității.
Jocul de-a pusta și codru, de naționaliști și cozi de
topor, de noi și ei - face ca comunitatea românească,
care este din an în an tot mai mică, sa nu aibe nici o
perspectivă. Se simte lipsa profesioniștilor în toate
sferele de interes care ar putea realiza unitatea la
nivel de comunitate, iar atunci, cu siguranță, vocea
română în Serbia ar fi avut un ecou mai mare când
este vorba de rezolvarea problemelor de interes
național.
Cum apreciați informarea în limba maternă a
românilor din Serbia?
Răspunsul nu este simplu. Pot spune, e bine
dar se poate și mai bine. C.P.E. ”Libertatea” acoperă,
în publicațiile ei, aproape toate sferele de interes
minoritar, însă lipsește jurnalismul de investigație
pe care l-a avut cândva.„Glasul Cerbiciei” încearcă să
investigheze și să scoată la lumină problemele acute
ale comunității românești din Serbia, dar nu are
suficiente resurse și posibilități. Consiliul Național,
instituția politico-economică cea mai importantă
a comunității românești din Serbia se mișcă lent,
are acțiuni pozitive însă foarte puține iar timpul nu
merge în favoarea comunității noastre. Radio-ul și
televiziunea în limba română au efectul lor pozitiv
în informarea comunității, însă nu trebuie să se
reducă doar la urmărirea festivalurilor, aniversărilor
și banchetelor în localitățile românești. De la siteurile în limba română, din păcate puține la număr la
ora actuală, se așteaptă să preia bagheta informării
rapide, eficiente și profesioniste. Avem tineri foarte
capabili și sunt optimist în această privință.
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ВЕСНА ЋОРОВИЋ БУТРИЋ:

„ИЗ ДОБРЕ КЊИГЕ ЧОВЕК ИЗАЂЕ СТАРИЈИ У САЗНАВАЊУ СВЕТА“

Дугогодишња
уредница
Образовног програма за децу,
младе и породицу на Радио
Београду Весна Ћоровић Бутрић
написала је и објавила недавно
роман за децу необичног назива –
„Измислица“. Јунаци „Измислице“
су девојчица Маладина, њена
деведесетдеветогодишња керуша
Госпођица Жирамбу, тихи дечак
Тимотије, један мађионичар, једна
мачка и одбегли зец. Ауторка
је у ову бајковиту и духовиту
причу уткала 35 година дуго
искуство рада са децом, а књигу је
маштовито илустровала Милица
Раденковић.
Весна
Ћоровић
Бутрић
дипломирала је југословенске
књижевности и српскохрватски
језик на Филолошком факултету у
Београду. У Радио Београду ради
од 1983, а од 1984. на култној
емисији „Поштована децо“. На
Телевизију Београд, у Образовни
програм, из радија је отишла 1993.
Непуних десет година је радила
емисију „Триптих“. У Радио Београд
се вратила на место одговорног
уредника редакције, 2003. године.
Ауторка је књига за децу: „Џепно
пиле“, 1989; „Шта је унутра“, 1995;
„Улица на љуљашки“, 1999. (награда
Невен); „Бићу сновослагач“, 2001.
(награда Сигридруг за монодраму
за децу); „Оставити код Руже“, 2003.
(награда за роман за децу „Раде
Обреновић“) и других. Добитница
је Награде „Змајев штап“ 2004. –
писац, домаћин Змајевих дечјих
игара.

Анђелија Добромировић, као
главна јунакиње моје књиге „Жуто
је плаво“. Одувек сам желела да се
зовем Анђелија Добромировић, и
ето, успела. И онда: јутро по јутро,
среда по среда, прича по причаиспричах „Измислицу“.
У питању је несвакидашња
прича о одрастању али и о
суочавању са тешким темама. С
тим у вези је и епизода по којој
је књига добила име?
- Радим са децом и за децу већ
скоро 35 година. И веома ме радује,
изнова, свака детиња реченица,
свако питање, свако знање које
ми кажу. Све те године сам учила
и научила, потврдила самој себи,
да Детињство није (само) чаролија,
весеље, радост.... Детињство је,
врло често и тужно и сузно и
6 година. Мајка га
немоћно... као и живот
држи за руку и мисли
сваког од нас. С тим што
„Још је
своје мисли,
ми, одрасли, ваљда,
Станиславски неке
види се да је на неком
имамо
механизме
да
одбранимо говорио својим другом месту. Дечак
сопствену душу, да глумцима, да за у другој руци држи
р а ц и о н а л и з у ј е м о децу треба глумити канапчић на чијем је
крају – жути балон.
страхове, поднесемо
одласке, научили смо као за одрасле – Дечак се дискретно
да падамо... Дете није. само мало боље... окреће и полугласно
Често смо уплашени Оно што понудите каже балону: „Молим
пред својом идејом о детету, оно у чему те, буди добар...“. Па,
како да не наставиш
дететовом страху, па
не знамо како да му расте, у шта гледа причу!??
и шта слуша,
Да ли се књижевни
приђемо. Ни страху
мења
с
ни детету. И онда се
оставља траг и укус
генерацијама?
По
умотамо у те страхове
гради укус“
чему се књиге које
и – дете остане без
данашња
деца
одговора, на пример је
ли „умрло цело једно детињство“ воле разликују од оних које су,
да парафразирам „Прољећа Ивана као деца, волеле генерације
Ваш нови роман за децу Галеба“ Владана Деснице, или је њихових родитеља или баба и
„Измислица“ настао је као део „умрла само једна бака...“. О томе деда?
програма Радио Београда?
- Верујем да о „укусима не треба
говори моја књига. О ономе кад
- Јесте. У ствари,
„Измислица“ више није расправљати“, кад су већ створени,
важно је нагласити:
Срећом, али такође верујем и да се у
„Верујем да је измислица.
Образовног програма
Маладина је то чула детињим данима може и мора на
за децу, младе и будућност онаква од неког кога много њих утицати. Још је Станиславски
породицу. Тим редом, каквом је данас воли, премда још увек говорио својим глумцима, да
јер, тако расте човек.
не зна, тихог дечака за децу треба глумити као за
ствармо. Ако у то
И прича. „Измислица“
Тимотија, који је уз њу одрасле – само мало боље... Оно
тој будућности у сваког тренутку, па и
се родила у емисији
Добро јутро децо. будемо желели да овом. Таква је, ваљда,
Понекад,
понешто, сазнајемо, у томе права љубав?!
помало, напишем за
Како бирате теме
Добро јутро децо. ће нам помоћи за књиге које пишете
приче за децу“ за децу?
Средом обично. И, тада
се не зовем Весна. Ни
- Теме су ту. Има
Маладина Белозечевић, као главна их толико да, понекад, не могу
јунакиња „Измислице“. Зовем се све да их ставим на папир. Ето, на
пример, Маладина има ту дивну
стару госпођицу Жирамбу коју је,
заиста чаробно, као и целу књигу,
нацртала Милица Раденковић.
Милица и ја се не познајемо, ја не
знам какве очи има, је ли јој коса
коврџава, уме ли да пева... А, она је,
некако, о мени знала да сам имала
једну Габицу која је (до)живела 16
година пре него што.... Нацртала
ју је истом онаквом каква је била.
(Можда је моја Габица имала мало
китњастији реп...) Гледала сам своју
малу керушу како стари и како
полако одлази, и желела сам да
остане – заувек. Ето, тако је настала
„Измислица“. Или, сад пишем приче
о Бонгу, жутом гуменом балону
који је (био) кућни љубимац једног
дечака. То је збиља: идем тако,
једном, поред свог Филолошког
факултета (не знам је ли за приче
то пресудно), а испред мене
иду дечак и мајка. Дечак има 5,

што понудите детету, оно у чему
расте, у шта гледа и шта слуша,
оставља траг и гради укус. Често
чујемо како деца данас не читају.
Мислимо на књиге одштампане
на папиру. Оне које миришу, после
деценија стајања, на ванилу и
бадем па нам, стари добри Пруст ,
замирише из сећања. Хоће ли ове
нове генерације бити лишене тог
мириса, тог„окидача“ сећања? То не
можемо са сигурношћу да кажемо.
Али, са сигурношћу можемо да
кажемо да ће, ако их је неко водио
за руку стварајући им (књижевни)
укус, заволети оно „... само мало
боље...“. Има много тешких питања,
без одговора. Једно такво је и
шта је добра књига. Можда она из
које изађеш за коленце старији у
сазнавању света око себе...
Одговорна
сте
уредница
Образовног програма за децу,
младе и породицу, Радио
Београда. Каква је улога радија
у животу савремене породице и
деце?
- Радио Београд, је исто што и
књига: ту је увек, доступан, сигуран,
вредан и важан, можете га носити
са собом и у себи, можете га питати
шта желите и добити одговор на
своје питање. Можете га оставити
па му се поново вратити, можете
бити део његове приче, можете
шта желите. То ми радимо у нашем
Образовном програм за децу,
младе и породицу: слушамо, и –
чујемо.
Култна емисија ваше редакције
ове године је прогласила и
победника јубиларног 15. конкурса
за кратку причу „Добро јутро децо“.
Судећи по причама које сваке
године пристижу на конкурс, каква
је будућност дечије књижевности
на овим просторима?
- Не верујем да је овај мој
одговор
измислица:
верујем
да је будућност онаква каквом
је данас ствармо. Због тога и
постоји Добро јутро децо, лопта,
сладолед… Ако будемо, и у тој
будућности, желели да сазнајемо,
ако будемо радознали, ако
будемо желели да летимо и неког
загрлимо, подвучемо се под
кревет и замислимо да је изнад
нас цео један, на пример, вилинград… шта ће нам у томе помоћи?
Наравно, приче за децу. Ма у ком
облику никле.
Т.С.
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ВРШАЧКА КУЛА

ГРОЖЂЕБАЛСКА ЧАЈАНКА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
СЛИКАРА ИВАНА БЛАНУШЕ

У
оквиру
традиционалне
Грожђебалске чајанке, коју по трећи
пут организују Удружење „Тачка
сусретања“ и „Смол три“ чајеви из
Београда, прошле среде је у „Салону
код Порте“ отворена изложба
академског сликара Ивана Блануше.
Ово је Бланушино шесто
самостално представљање, а друго
у „Салону код Порте“, где је већ
излагао на колективној изложби.
Прошлонедељну изложбу отворио
је академски сликар Марио
Фијатовић, који је истакао да ова
изложба представља ретроспективу
Бланушиног бављења геометријском
апстракцијом, коју овај уметник
проучава још од студија.
Иван Блануша рођен је у Вршцу
1980. године. Основну и средњу
школу за дизајн завршио је у
Београду, да би 2004. године уписао
Академију Уметности у Новом Саду,
смер сликарство. Дипломирао је
2009. године, а 2011. завршио и
мастер студије, смер сликарство,
код професорке Босиљке Зиројевић.
Члан је Удружења ликовних
стваралаца Шапца (УЛСШ) и
УЛУС-а. Од 2012. године је у статусу
самосталног уметника. У периоду
2013/2014. радио је у ОШ „Бранко
Радичевић“ из Уљме и ОШ „Жарко
Зрењанин“ из Избишта.
Излагао
је
самостално
у
Новосадском
отвореном
Универзитету у Новом Саду,
септембра 2008. године, затим
на Академији уметности у Новом
Саду 2011. године (Одбрана
мастер рада, Симболи урбаног)
и у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић“ у Београду
2012. године (Трагови урбаног).
Учествовао је и на колективним

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

изложбама:
Завршна
изложба
студената четврте године, Академија
уметности у Новом Саду, јун 2008,
Пројекат „Уметност у Војводини
данас“, Суботица, Нови Сад, мај –
новембар 2008. године, Феномен
Геометрије, Ноћ музеја, Нови Сад
и Вршац, март 2009. године, Прва
ликовна колонија Накучани, Галерија
Културног центра, Шабац, 2010.
године, Годишња изложба УЛСШ,
Шабац, 2010. године, Октобарски
салон, Народни музеј, Шабац, 2011.
године, Годишња изложба УЛСШ,
Шабац, 2011.године, Пријем нових
чланова УЛУС-а, Павиљон „Цвијета
Зузорић“, Београд, 2012, Пролећна
изложба УЛУС-а, Павиљон „Цвијета

ПРОМОВИСАН ЗБОРНИК „ВРШАЧКА ПОЕТСКА СУСРЕТАЊА“

Зузорић“, Београд, 2012, Пролећна
изложба УЛСШ, Галерија Културног
центра, Шабац мај – јун 2012,
Тријенале цртежа и мале пластике,
Павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд
јули-септембар 2012, Јесења изложба
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић
“, Београд, 2012, Пролећна изложба
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић“
, Београд, 2013, Октобарски салон,
Народни музеј, Шабац, 2015. године,
Јесења изложба УЛУС , Павиљон
„Цвијета Зузорић“, 2015. године,
Годишња изложба, Народни музеј,
Шабац, 2015. године, Новогодишња
продајна изложба, УЛУС, „Цвијета
Зузорић“, Београд, 2015. године.
Т.С.

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС “БАНАТСКО ПЕРО”

ПЕСНИЧКИ МАРАТОН ВЕЛИКИ УСПЕХ
ВРШАЧКИХ
У ДАНИМА БЕРБЕ
АФОРИСТИЧАРА
ГРОЖЂА

Већ традиционално, у Данима бербе грожђа,
Вршачки књижевни клуб и Културни центар
организовали су промоцију зборника „Вршачка
поетска сусретања“, као и манифестацију „Песнички
маратон – по идеји Милутина Савића Лулета.
Велики број учесника и љубитеља поезије,
прошлог викенда се окупио у Културном центру у
славу стиха. Једанаесто издање зборника „Вршачка
поетска сусретања“ представљено је у суботу 16.
септембра, а у зборнику су се и ове године нашли
најбољи радови вршачких аутора, али и песника из
свих крајева Србије, као и из иностранства. Дружење
је настављено сутрадан, у знак сећања на Милутина
Савића.
Вршачки књижевни клуб настао је 1999. године
под именом Вршачка литерарна радионица,
замишљен да буде оаза песничке омладине, песника
и предавача. Чланови клуба још тада су учествовали
на важним песничким манифестацијама и освајали
значајне награде широм Србије. Године 2006. клуб
је променио назив у данашњи Вршачки књижевни
клуб, задржавши исте циљеве и активан дух.
Т.С.

У ЖИТИШТУ

Вршачки афористичари Зоран
Ђуровић Ђурке и Радоје Николић
постигли су запажен успех на
књижевном конкурсу, „Банатско перо“,
17. по реду, одржаном у Житишту.
Њих двојица су у конкуренцији
176 аутора који су послали 1158
радова (362 песме, 98 прича и 698
афоризама) ушли међу 12 одабраних
афористичара који су са 42 одабрана
афоризма представљени у Зборнику
за 2017. годину који ће бити објављен
средином следећег месеца. Поред
тога, Ђуровићев афоризам „У Србији су
угрожене само две категорије грађана:
они који не раде и они који раде“,
освојио друго место и похвалу жирија.
Успех наших суграђана употпунила
је у конкуренцији песама вршачка
песникиња Јадранка Ћулум, њена
песма је такође ушла у Зборник.

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
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Вршац је, минулог викенда, угостио више од 100.000
гостију који су дошли на традиционалну светковину
винара и виноградара - „Дане бербе грожђа“, које су ове
године одржане 60. пут. Међу посетиоцима било је око
20.000 гостију из суседне Румуније који су из године у
годину све редовнији.
Свечана сала хотела „Србија“ у Вршцу, у петак, 15.
септембра, била је место лепоте и младости, место
избора за Мис Грожђебала 2017. Одлуком жирија титулу
Мис „Бербе 2017“ понела је Марина Гранић из Ритишева.
Туристичка организација Вршац и ове године је,
током Грожђебала, организовала традиционални Дечји
маскенбал, у коме је учествовало укупно 146 малишана.
Маске су биле креативне, маштовите, а мали манекени
слободно су се шетали по бини и приказивали жирију.
Вршачки атлетски клуб 1926 организовао је
традиоционалне Грожђебалске тррке које су окупиле
велики број учесника.
Један од најатрактивнијих догађаја је грожђебалски
карневал чија је поворка, са више од 20 група и 500
учесника, прошетала центром града у недељу у подне.
Живописна, весела и пуна изненађења, карневалска
поворка се протезала од Владичанског двора дуж
Дворске улице и Трга победе.
По завршетку карневалске поворке, над градом
су почели да надлећу авиони који су бацили око 150
падобранчића са грожђем и наградним ваучерима.
Винко Лозић рече, на крају вршачке винске феште,
да је задовољан јер су се попили потоци вина, испекле
тоне банатских кобасица, тако да гарант нико није кући
отишао ни гладан ни жедан. И Винко Лозић, винопија,
шерет, кобасицоједац, вратио се у свет Стеријиних књига
уз обећање да ћемо се поново видети на „Берби 2018“.

ФОТОРЕПОРТАЖА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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 063/7579-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел. 06066-07-901.
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. 013/28-32536.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Продајем кућу 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-
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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. 013/837631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2. октобра83.
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
Продајем кућу у Гундулићевој
23 код Војничког трга. Кућа има пет
соба, купатило, кухињу и двориште
са нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
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. 063/8629749
На продају кућа у центру
града,
реновирана,
одмах
усељива, у Змај Јовиној 25. 170
квадратних метара плис подрум
плус помоћни објекти на 4,7 ари
плаца.Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел:
062/883-7304

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем намештен стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
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. 063/805-5785.
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.
Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени. Строги
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно
грејање, клима, телефон. Контакт
063 68 40 40. Продајем кућу у
Гудурици, Отона Жупанчића 34,
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/
217-68-26.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем двособан
намештен стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен једнособан
стан у центру ул. Анђе Ранковић
(централно грејање, кабловска,
интернет). Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену

гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81
а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у Панчеву,
намештену, центар, за једну особу
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.
Издајем намештену гарсоњеру
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел
062/160-35-25 и 063/877-99-85.
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло
повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у строгом
центру. Тел. 060/335-11-72.
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел:
063/894-9163
Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило,
стара градња, све адаптирано.Тел:
064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период. Тел.
060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на спрату,
нова градња, посебан улаз, одвојен
плин и струја, има кабловску и
интернет. Тел. 063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/5152-245.
Издајем једнособан конфоран
стан. Тел. 063/767-55-79.
Издајем 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
студенткињама
једнособан стан у згради на 1.
спрату код Педагошке академије,
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.
Издајем празну кућу (двособан
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255504.
Издајем двособан намештен

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

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. 064/038-3757.
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97м2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.

РАЗНО

Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и служила
старије особе. Тел. 065/542-20-82
Дајем часове енглеског,
преводим са енглеског, услужно
радим дизајн и припрему за
штампу, израђујем слике, графике
и др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел. 069/6266-99 ; 063/74-22-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
два
тучана
радијатора (један двадесет ребара)
и лап топ Тошиба- сателит C75D-А-17
са ласерским штампачем-HP Laser
Jet P1005. Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делови за фићу.
Такође на продају кућице за псе и
мачке. Тел. 064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет
са четири рингле. Тел. 064/665-88-04
и 832-027.
Продајем скенер А4 формата
без кабла и пуњача и један ЦД
плејер. Цена по договору. Хитно и
повољно. Тел. 069/266-99, 063/7422-013 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. 065/33-55343
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. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л.
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за ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена 450€.
Тел. 066/216-216.
Трофазни електромотор, мотор од
веш машине „Горење“ комбинезон и
прслук за ловце и риболовце нов, патике
за рукометаше нове. Тел. 064/390-62-76.
Продајем абрихтер монофазни са
круњачем и прекрупачем у склопу. Тел.
826-266.
Продајем апарат за варење. Тел.
826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120 и
200 л, коришћена за комину. Тел. 826266.
Продајем велико саксијско цвеће,
филадендрон, фикус, алоја, јапанско
дрво. Повољно. Тел. 826-266.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон. Тел.
064/390-62-76.
Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче великог
формат, 850 дин . комад. Тел. 065/20-30750.
Продајем пластично буре за купус
од 120 л. коришћено једну сезону. Цена
600 дин. Тел. 013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг и навише.
Продајем половне дрвене прозоре,
дупло стакло, добро очувани. Тел.
063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од трешње
и брескве. Тел. 064/11-953-84 и 013/416182.
Продајем краве и телад. Тел. 064/11953-84 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. 064/4772840 и 069/290-69-53.
Купујем фрезу за мотокултиватор
„Лабин прогрес“ 14 кс. Тел. 061/112-5698.

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.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
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. 061/1844-316.
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. 064/4290614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33926-33.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито.
Тел. 845-037.
Дајем часова математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно. Тел.
064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33926-33.
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. 064/42906-14.
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. 852209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“).
Очувана,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан
прозор (80х140 цм „Словенијалес“),
очуван са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска , нова, само глава,
очувана. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом.
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка,
први власник, само лицима са

дозволом. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло дно
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 100, са
електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
Продајем два половна, очувана
лимена поклопца мотора „бубрега“
и предњи лимени блатобран од
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно! Тел.
064/170-57-34.
Продајем стилски сто и столице,
диван (отоман), шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и
у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел. 063/7085-735.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и четири
столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за

дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл„рог“ . Повољно. Тел.
064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел.
064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
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. 065/3355-343.

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 оштрачкокључарске 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.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.

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 орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
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ПКВ ДОДЕЛИЛА ГОДИШЊУ НАГРАДУ НАЈУСПЕШНИЈИМ ПРИВРЕДНИЦИМА

ОД СНАГЕ И УСПЕШНОСТИ КОМПАНИЈА У
ВОЈВОДИНИ, ЗАВИСИ И УКУПАН УСПЕХ ДРЖАВЕ

На Другој радној седници Скупштине Привредне коморе
Војводине (ПКВ), одржаној у четвртак 14. септембра 2017. године,
за председника ПКВ, а на предлог Управног одбора ПКВ, изабран
је Бошко Вучуревић. Он се захвалио на избору, рекавши да му је
тиме указана изузетна част.
„ПКВ је била и данас је место окупљања привредника, размене
идеја, искустава, простор у којем долази до повезивања свих оних
који утичу на креирање снажнијег привредног амбијента. Један
од наших основних задатака јесте да окупљамо привреднике и
отварамо им нова тржишта. За привредни развој, раст производње
и извоза, потребно је јачати и конкурентност. Наш основни циљ
је константно унапређење конкурентности привреде“, рекао је
Вучуревић.
Председник Мировић рекао је медијима пре почетка свечане
седнице Скупштине ПКВ, да је добра пословна година иза нас,
гледајући укупан привредни амбијент у Републици Србији (РС),
са политичком стабилношћу која је, како каже, омогућила оне
елементе у економком развоју који су јасно мерљиви и видљиви.
„Од снаге и успешности компанија у Војводини, зависи и
укупан успех целе Војводине и целе Србије“, рекао је Мировић.
Додао је да, статистички гледано, у РС имамо раст БДП, да
су у сегментима раста, добре вести када је реч о индустријској
производњи, у туризму, док нису баш тако добре када је реч о
пољопривреди, због снажног утицаја суше.
„Видели сте на примеру покрајинског буџета, да смо успели да
се понашамо по моделу једног успешног менаџмента, да нисмо
трошили улудо средства, да смо имали раст пореза на добит,
део тог пореза припада и буџету АП Војводине, имали смо раст и
пореза на зараде, значи имали смо више запослених у Војводини,
више од 20.000 у јулу 2017, него у јулу 2016. То у пракси значи
више инвестиција у заштити здравственог система, у школе, нове
индустријске зоне. У овом тренутку, инвестирамо у 11 нових
индустријских зона на територији Војводине због индукције овог
раста“, истакао је Мировић.
Додао је да су за све то заслужне најуспешније компаније у
Војводини и нагласио да ће данас неки од њих добити залужена
признања ПКВ.
На свечаној седници Скупштине ПКВ, 54. Годишњу награду ПКВ
привредним субјектима за успешно пословање у претходној 2016.
години, уручили су председник Покрајинске владе Игор Мировић

и председник ПКВ Бошко Вучуревић.
То је традиционално признање ПКВ које се додељује
привредним друштвима и појединцима за значајна привредна
остварења и постигнуте врхунске резултате. Овогодишњи
лауреати су „ Lafarge Srbije “ из Беочина, „ Goodwill apoteka “
из Суботице, „Ћирић-Агро МЂЖ“ из Титела, док су награду за
најуспешније појединце понели Ана Куновац Илић – „Унимет“ из
Каћа и Гојко Еремин власник „Агро-промета“ из Бечеја.
У име добитника, присутнима се обратио директор „ Lafarge
Srbije “ Димитрије Књегињић који се захвалио у име лауреата
и истакао значај постојања ПКВ, као кључног места окупљања
привредника и места где се артикулише све оно што привреда
има да каже.
„Јака ПКВ, то само значи нова радна места у Војводини,
боља артикулација потреба привреде, лакша комуникација,
лакша сарадња, што ће резултирати неким новим резултатима,
циљевима и инвестицијама“, нагласио је Књегињић.

У оквиру свечаности, наступом дечијег хора „Чуперак“ из
Кикинде, најављена је и предстојећа кикиндска манифестација
„Дани лудаје“, 32. по реду, која ће бити одржана од 21. до 24.
септембра у организацији Града Кикинде. Припремљен је богат
програм, а овогодишње „Дане лудаје“ отварају малишани играма
спретности са лудајом.
Свечаној Скупштини ПКВ присуствовали су и потпредседник
Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, потпредседник
Покрајинске владе и секретар за привреду и туризам Иван
Ђоковић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство Вук Радојевић, многи привредници, представници
покрајинских фондова, Универзитета у Новом Саду, Војвођанског
металског кластера, Туристичке организације Војводине, Уније
послодаваца Војводине, Задружног савеза Војводине, Војске
Србије, ОПЕНС-а.
Привредна комора Војводине – Ваш поуздан партнер
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 14., БРОЈ 196, 25. MAЈ 1988.

100 НОВИХ ЦРВЕНИХ
КЊИЖИЦА

Да се месец младих и без штафете може достојно обележити,
уверили су нас омладинци низом осмишљених манифестација које
смо пратили протеклих дана. Да омладина жели да буде активан
учесник у збивањима, а не само њихов неми посматрач, показали
су нам учешћем на трибинама на којима су отворено расправљали
о свим друштвеним проблемима. А да та иста омладина верује
у здравију будућност говори нам њихова жеља да уђу у редове
авангарде – Савез комуниста.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (89)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790.

Стога ће на проширеној, свечаној седници Општинског комитета,
посвећеној и Дану младости, која ће се одржати у четвртак 26. маја
у амфитеатру Педагошке академије „Жива Јовановић“, црвене
књижице бити уручене стотини омладинаца. Свечану седницу ће
отворити председник Општинског комитета Коста Радак, а затим
ће новопримљени члановима Савеза комуниста Југославије, уз
пригодну реч, књижице уручити председник Савеза социјалистичке
омладине Југославије Милан Јањић. Међу њима, највише ће бити
ученика средњих школа и то из школе „Борислав Петров Браца“
тридесет осморо, „Браће Ацкета“ четрнаест и „Никола Тесла“ десет
ученика.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 14., БРОЈ 196, 25. MAЈ 1988.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
У циљу популарисања техничке културе, у Сали Дома омладине,
отворена је „Изложба техничког стваралаштва“. У периоду од 16
до 21. маја били смо у могућности да се упознамо са комплетном
активношћу „Народне банке“ . Под окриљем ове организације
делују и радио и фото-кино клубови, чије је присуство изазвало
највеће занимање гостију. Чланови Радио клуба поставили су
своје уређаје и редовно одржавали везу са радио-аматерима
широм наше земље. Активности фото-кино клуба, који окупља и
све љубитеље видеа и микрорачунарства, снимили су свечаност

приликом отварања изложбе. Истовремено свим посетиоцима
било је омогућено упознавање са микрорачунарима и њихово
коришћење. На изложби су приказани и радови са Општинског
такмичења Клуба младих техничара. Крајем маја преко 50 такмичара
из наше општине, понеће са собом своје радове и борити се за што
бољи пласман на Покрајинском такмичењу.
Изузетно велики број посетилаца, најбољи је показатељ
организаторима СОТК-и „Народне технике“ и „Удружења педагога
техничке културе“, да су садржаји које они нуде, младима свакога
дана све интресантнији.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ПЕТАК •22. септембар2017.

„ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

Кад се је ћесарска војска повукла до Лугоша, а
то је било два дана по напуштању Панчева, велики
везир застане у планини од Слатине до Мехадије и
Жупника, а нека одељења његове војске улогоре
се код Беле Цркве и Вршца.
Па ипак, Турци не хтедоше ништа отпочети, они
очекиваху, да наша војска напусти своја места, како
би је онда тим силније напали 1).
Одељење Турака, које је оперирало према
Вршцу, бројало је 700-800 људи. Оно беше изабрало
Алибунар за свој око 2). Крстарећи одавде према
Тамишграду, Турци негубише ни Вршац из вида.
У току времена они су се још неколико пута
доближили Вршцу. Браниоци Вршца очекивали
су сигуран нападај, али, срећом, Турци се свагда
повлачише мирно натраг.
Међутим Вршчани у војничком стану у Лугошу
учинише о свему овоме пријаву 3) нашто ћесар
Јосиф II одвоји од главне ћесарске војске више
коњичких швадрона и одашље их у округе ниже
Тамишграда, које да предупреде даље продирање
Турака, а поглавито пак да стану на пут њиховом
пљачкању. Те тако капетан Карло гроф Капаун,
са над-дивизијом киразирске регементе грофа
Хараха бр. 7, упути се у Денту на Брзави 4). За њим
одоше и хусари из регименте Вурмсера бр. 8. Ове
Хусара послао је Јосиф II ли ради тога, да помогну
нашим Вршчанима 5). И доиста, Вршчане је ово
толико охрабрило, да су и надаље издржали.
Операцијама ћесарске коњице са успехом је
управљао капетан, барон Капаун 6). У ово време,
Хенеман, да би сазнао кретање Турака, јашећи на
коњу, често без сваке пратње, крстарио је овом
околином све до Страже.
Више од једне седмице стражарише наши јунаци,
но тада се у непосредној близини Вршца збило
нешто, што је могло врло лако онемогућити даљу
одбрану Вршца и донети одвећ несретне сљеди
по ово место. Наиме, Романи из суседних села,
а нарочито из Марковца, Лацунаша и Варадије,
завидећи немачким општинама из околине ради
њиховог брзог напредовања, и држећи, да је сада
најзгодније време да се опросте и њих и њихове
моралне надмоћи, под водствомкоморишког
свештеника, Дамаскина Бренке, крајем септембра
нападоше Кутрицу, и пошто су је најпре савршено
опљачкали, најпосле и саме становнике, које
разгонише које поубијаше. Идући из куће у кућу,
они однеше све, што је било од вредности, те
тако причинише Кутрици на 100.000 ф 7). штете.
Али набрзо их је постигла заслужена казна.
Септембра 30. 60 киразира под командом капетана
Хофнунгсвалда и уз припомоћ потпоручника
Котешела нападну ове разбојнике, којих је било

1)
Ausführliche Geschicte des Kriges
zwischen Russland, Oesterreich und der Türkei,
und des daraus entsaaudenen nordischen
Krieges. Beč 1791. sv. I. str. 176
2)
Kurze Geschichte der kais, kön.
Regimenter Beč 1804. sv. II. str. 32
3)
Архива финансијске управе у

300, и 130 потуку, 36 ухвате, а остале разгоне 8).
Уништењем ове разбојничке чете угушен
је уједно и сам устанак Романа наше најближе
околине, устанак који је као оно бура, грозио и
Вршчанима. Стражари Вршца чисто дануше душом,
јер, са две стране опкољени и нападнути, једва да
би се могли дуже држати.
Вршчани су и у будуће поштеђени били од сваког
разбојничког нападаја из суседних села. И само
им је још ваљало на пут стати омањим крађама
у месту самом. Јер као свугди, тако и овде, млога
олош људска, а међу овом велики део Романа из
суседних места, страшећи се рада, зађоше у крађу.
Тиме је млоги Вршчанин остао, по готову сасвим
без иметка. Особито беху узели на око бакарно
посуђе, јер тада је оно, будући је било веома скупо,
сачињавало главни део богатства, а затим подруме
где су такође чинили велике штете, јер, немогући
да однесу вино, пуштали су га да истече. Но зато
су Вршчани сваког од ових крадљиваца одмах
смакли чим би га ухватили, које да би га казнили, а
поготово да не би издао обранбено стање места. 9).

Тамишграду, фасц.“Werschetzer Regulirung
1795”.
4)
Kurze Geschichte der kais, kön.
Regimenter Beč 1804. sv. II. str.22
5)
“Werschetzer Regulirung 1795”.
6)
Beleška A na “Carte der
Scharmützel bei Alibonar, Orlovat, Pancsova u

beim beschanier Damm”
7)
Fényes
E:
Magyarország
geographiai szótárs, Pest, 1851. sv. II str. 278. –
Szentkláray: Száz év, sv. I. str. 497.
8)
Kurze Geschichte der k. k.
Regimenter
9)
По усменом предању

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ПОВЕЗАНОСТ ЈЕЗИКА И РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА

ОНИ КОЈИ ГОВОРЕ ДВА ЈЕЗИКА РАЗЛИЧИТО
РЕШАВАЈУ МАТЕМАТИЧКЕ ПРОБЛЕМЕ

Људи који течно говоре више од једног
језика математичке проблеме решавају
различито, у зависности од језика, показала
је нова студија.
Интуиција омогућава мозгу да препозна
бројеве до четири. Међутим, начин
решавања математичког проблема зависи
од језика. Ова чињеница заинтересовала је
истраживаче са Универзитета Луксембург
да истраже како на аритметичке вештине
утиче језик којим се служе билингвалне
особе. Аутори студије у своје истраживање
укључили су студенте Луксембуржане који
студирају у Белгији и говоре немачки и
француски. У два различита задатка која су

дата испитаницима, тражено да је да тест
састављен од једноставних и сложених
математичких задатака реше на оба језика.
И док су једноставне задатке подједнако
успешно решили на оба језика, више
времена било им је потребно за решавање
компликованијих задатака на француском,
али су и више грешака правили него у
индентичном тесту датом на немачком.
Њихова активност мозга праћена је
функционалном магнетном резонанцом.
Резултати су показали да су различити
делови мозга били коришћени приликом
решавања проблема на различитим
језицима. На пример, приликом решавања

једноставног задатка на немачком, био
је активан мали део левог темпоралног
режња, док је приликом решавања
сложенијег проблема на француском
језику био активан део мозга који обрађује
визуелне информације.
Истраживачи су на основу тога
закључили да је потребан додатни напор
како би испитаници решили математичке
проблеме који нису задати на матерњем
језику, пише „Индепендент“.
„Резултати истраживања јасно показују
да су језици у директној вези са рачунским
операцијама“, истиче аутор студије.
Извор: Б92

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

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

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Џаџ и Ендру Џаџ

ДЕШИФРОВАНО ПИСМО СТАРО 1.800 ГОДИНА

НАЈСТАРИЈИ ЗАПИС НУЛЕ

Књижица у којој је написана порука за
неког трговца пронађена је још 1881. у селу
Бакшали у Пакистану. Од 1902. имали су је
у музеју, да би током деценија схватили
да оне стотине и стотине тачака у тексту
означавају број нула. А тек сада научници
са Универзитета Оксфорд открили су да је
реч о далеко најстаријем познатом запису
броја без којега је тешко замислива, ако
не и немогућа, математика какву познаје
данашња глобална цивилизација.
Испоставило се да је текст стар око
1.800 година, односно да потиче из трећег
века, и то након што су му научници
старост одредили методом радиоактивног
угљеника. Испоставило се да је у питању
антички индијски текст, а антички Индијци
имали су јако паметне, веште и маштовите
математичаре, чак 500 година старији од
до сада познатог најстаријег записа броја
нула са зида једног храма Ганешу у месту
Гвалиор у индијској држави Мадја Прадеш.
Пола миленијума ту или тамо нипошто
није безначајно, а посебно не ако је реч о
открићу коришћења нуле, заправо једном

од највећих математичких открића у
људској историји. Цивилизације које нису
познавале број нула, морале су се сналазити.
У Вавилону су између цифара остављали
размак. Вавилонски математичари иначе су
користили систем који је, као што ми данас у
нашем систему имамо базу 10, за базу имао
60. Маје су у својим календарима као излаз
за ситуације, на местима на којима требало
користити нулу, користили симбол за

шкољку. О Римљанима и њиховом систему
да се не говори. Тек Индија и тамошња
богата цивилизација донела је декадни
систем са цифрама од 0 до 9, из ког данас
баштинимо симбол из ког се развила нула
какву познајемо данас.
“Данас знамо да су већ у 3. веку
математичари у Индији посејали семе
идеје која је данас у модерном свету тако
фундаментална. Оваква открића показују
колико је математика на индијском
потконтиненту вековима била напредна”,
стоји у извештају с Оксфорда о открићу.
Рукопис из Башкалија 1881. је пронађен
закопан у најобичнијем пољу. Врло рано
је постало јасно да је реч о најстаријем
познатом математичком рукопису из
Индије, мисли се на индијско порекло,
место открића је данас у Пакистану. Рукопис
се састоји од 70 врло кртих листова коре
брезе и сматрало се да потиче из раздобља
између 8. и 12. века. Посебно збуњујуће
у одређивању старости било је што је
рукопис састављен из неколико делова
који потичу из различитих раздобља.
Извор: Б92

2. Српске народне бајке, Група аутора
3. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
4. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај
5. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае и Марсел Марлије

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Стерео банана – 5 до 12 синдром
2. Френки – Малкице
3. Трифун и Иван Белошевац – Нови
дан
4. Марин Јурић Чивро – Још увијек
5. Хајвеј – Што даље

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ФУД Б А Л

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

2:0
2:0
2:0
2:2
1:2
1:1
1:0
1:0

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

0
2
1
1
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
0
1

1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
4
4

12
11
10
10
8
8
7
7
7
7
6
5
4
4
3
1

СМЕНА ЛИДЕРА У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ ИСТОК, ПРВИ ПОРАЗ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА

СКУПО ПЛАЋЕНИ ПРОМАШАЈИ
ЈЕДИНСТВО (Н. БЕЧЕЈ) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 2:0 (0:0)

Нови
Бечеј,
гледалаца
120, судија: Душан Белић
(Зрењанин), стрелци: Бошков у
56, Перуничић у 62. минуту
ЈЕДИНСТВО: Весков, Њагрин,
Иванчев,
Еремић,
Лалић
(Пецарски), Кораћ, Перуничић
(Терзић), Дрљача, Марчић,
Месарошки (Бошков), Јосовић
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић,
Станков,
Новаков,
Бељин,
Бранков,
Радић,
Ћулибрк
(Несторов), Радосављев, Тејин,
Белић, Крачуњел

Вршац јунајтед је доживео први пораз
у сезони. Изабраници тренера Ненада
Мијаиловића изгубили су у Новом Бечеју
од домаћег Јединства, али су пропустили
прилику не само да остану непоражени
већ и да славе убедљиву победу. Идеалне
прилике да реше све дилеме по питању
победника меча пропустили су Тихомир
Крачуњел и Данило Белић. Крачуњел није
реализовао једанаестерац док је најбољи
ПФЛ ПАНЧЕВО 5. КОЛО
стрелац лиге Белић пропустио стопостотну
шансу. Казна је уследила у другом
Јединство Стевић - Црвена звезда 3 : 1
полувремену када су домаћи у размаку од
Слога (БНС) - Долина 		
4:1
свега шест минута два пута затресли мрежу
БАК - Раднички (Б) 		
4:0
Катанића. Тренер Вршац јунајтеда Ненад
Борац (Ст) - Војводина (ЦЦ)
2:1
Мијаиловић био је изузетно критичан у
Партизан (У) - Стрела 		
2:1
оцени игре својих изабраника.
Војводина (С) - Вултурулн
0:0
- Били смо далеко испод својих
Војводина (Цр) - Дунав		
2:0
могућности.
Нема алибија за овакво
Јединство (В) – Југославија одложено
издање, промашен пенал и две шансе
на 0:0, као и пречка за изједначење нису
утеха. У фудбалу се рачунају голови а не

ТАБЕЛА

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

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

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

0
0
1
0
1
2
2
2
1
2
3
3
3
4
4
4

15
13
12
11
10
9
9
7
7
5
4
4
1
1
1
1
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Очекује реакцију екипе: Ненад Мијаиловић, тренер Вршац јунајтеда
шансе, али пред нама је још 10 јесењих из Српске Црње.
кола, трка је дугачка, нисмо летели после
- Будућност је квалитетна екипа, али
победа, нећемо ни пасти после овог желимо да покажемо да пораз у Новом
пораза. Позитивну реакцију очекујем већ Бечеју није пољуљао наше самопоуздање.
у суботу пред нашим навијачима, рекао је Момци вредно раде и спремни су да дају
Мијаиловић.
свој максимум пред својим навијачима који
Вршчани ће на Градском стадиону са нас увек инспиришу да јуришамо на победу,
почетком у 16 часова дочекати Будућност закључио је стратег Вршац јунајтеда.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

УЉМАНИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ
ПАРТИЗАН (У) - СТРЕЛА (ИВАНОВО) 2:1 (2:1)

Судија: Звездан Јанићијевић
(Панево), стрелци: Тимић у 3,
Војнов у 22. минуту за Партизан,
Гуран у 18. минуту за Стрелу
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра,
Нуредини, Бану, Мошеску (од
87. Пешић), Војнов, Николин,
Јовановић (од 78. Бежановић),
Лазин, Тимић (од 87. Младеновић),
Јездимировић

СТРЕЛА: Лукић, Јовановић,
Џафић, Панић, Максимовић (од
76.
Груловић),
Рамадановић,
Мачак (од 88. Цветановић), Гуран,
Николовски, Балог, Гушавац
Фудбалери Партизана остварили су
трећу узастопну победу и пробили се у врх
табеле Подручне лиге Панчево. Уљмани
су силовито почели меч, повели голом
искусног Бојана Тимића већ у 3. минуту, али

су гости одговорили 15 минута касније када
је Гуран постигао изједначујући погодак.
Победу Партизану донео је Радош Војнов
22. минуту поставивши коначан резултат
меча. Црвена звезда из Павлиша доживела
је пораз у Качареву од Једиснтва Стевић док
је утакмица између влајковачког Јединства
и Југославије из Јабуке одложена на захтев
гостију.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК”
4. КОЛО
Шевац - Караш (К)		
Ратар – Хајдучица 		
Партизан (К) - Добрица 		
Јаношик – Виноградар 		
Потпорањ – Владимировац
Борац (ВГ) - Борац (ВС) 		
Полет - Будућност (А) 		

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

ДЕРБИ ЗА СЛАДОКУСЦЕ
ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) - БУДУЋНОСТ (АЛИБУНАР) 2:2 (0:1)

Судија Никола Грујић (Вршац),
стрелци: Бранков у 66, Дубичанин у 79.
минуту за Полет, Алексић у 5. Јовић у 54.
минуту за Будућност
ПОЛЕТ: Печеновић, П. Стојанов, Б.
Стојанов, С. Бранков, Илић, Ивановић
(од 68. Ивановић), Димитријевић,
Милунов, Дубичанин, Балан, Петровић
(од 69. М. Бранков)

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

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

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

0
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
3

10
9
9
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
1

БУДУЋНОСТ: Илић, Баташ, Јовичевић,
Џапа, Радивојев, Алексић (од 68.
Србеску), Јовић, Ћирковић (од 82.
Комлеши), Тарбук, Алексић, Ановић (од
60. Трифуновић)
Избиштани су били пред поразом у дербију
против одличне алибунарске Будућности, али
је тренер - играч Полета, Ивановић, изменама
преокреуо ток меча па је Полет у финишу, голом

Дубичанина, заслужено дошао до бода.
Потпорањци су убедљиво славили против
Владимировца и пробили су се на другу
позицију на табели, Партизан из Кајстасова је са
четири поготка испратио госте из Добрице, док
су у Врачев Гају два Борца одиграла ефикасан
меч у коме су за нијансу бољи били домаћини.
Први тријумф остварили су Гудуричани који су
славили у Јаношику.

ФУ ТС А Л

ВРШАЧКИ ФОРУМ СПРЕМАН ЗА СТАРТ ДРУГЕ ЛИГЕ
Чланови вршачког Форума вредно су радили
током шест недеља припремног периода
и према речима тренера Ненада Варађана
спремни су за старт Друге лиге. У првом колу
Вршчани ће гостовати у Сопоту а шеф стручног
штаба Форума је за “Вршачку кулу” говорио о
протеклим припремама, појачањаима као и
будућим ривалима.
- Откако сам тренер Форума никад се
озбиљније нисмо припремали за почетак
сезоне. Момци су озбиљно радили, имали две
изузетно јаке провере против прволигашких
екипа где су оставили веома добар утисак.

Против Смедерева смо одиграли нерешено 2:2,
а од београдске екипе Само право изгубили смо
са 6:4, рекао је Варађан.
Форум је сачувао костур тима из претходне
сезоне, међу новајлијама има искусних
играча, али и младих момака од којих ће
неки дебитовати у сениорској конкуренцији.
Интересантно је да од ове сезоне правила
дозвољавају да чланови неке футсал екипе буду
и играчи великог фудбала. Једино ограничење
је да у истом дану не могу играти две утакмице.
- Нова имена у нашем тиму су: Борис Клабец,
који је стигао са великог фудбала из карловачког

Пролетера, такође и Богдан Миловац из
Банатског Новог Села, голман Милош Цветковић
из Качарева, повратник у Форум из Потпорња,
Игор Јованов, и млади Марко Радаковић, који ће
после завршеног јуниорског стажа у подмлатку
Вршца дебитовати у сениорској конкуренцији у
футсалу. О будућим ривалима не знамо много,
наши навијачи моћи ће да екипу Форума
виде на делу у другом колу када у Миленијуму
дочекујемо Врање, закључио је шеф стручног
штаба Форума.

СПОРТ
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Б А Д М И Н ТО Н

КОШАРКАШИ ВРШЦА У ЛАКТАШИМА (27. - 29. СЕПТЕМБАР) ЈУРИШАЈУ НА ПЛАСМАН У ДРУГУ АБА ЛИГУ

ЂОКИЋ: ПРВА УТАКМИЦА НАЈВАЖНИЈА
Судбина читаве сезоне Кошаркашког клуба Вршац
решаваће се од среде до петка (27. - 29. септембар) у
Лакташима, где ће се одржати квалификациони турнир за
пласман у Другу АБА лигу. Уколико успеју да изборе пласман
на Јадран, Вршчани ће остварити најважнији циљ, а са каквом
дозом оптимизма путују у Републику Српску најбоље говори
чињеница да нико у клубу и не размишља о другачијој
опцији. На турниру у Лакташима, поред Вршца, учествоваће,
Приморска из Копра, Сутјеска из Никшића и победник
првог квалификационог турнира у БиХ, Широки. Познат је и
распоред, Вршац ће се у првом колу састати са словеначком
Приморском, потом ће одмерити снаге са Никшићанима и у
последњем мечу турнира, са Широким.
-Најважнија је прва утакмица, победа доноси
самопоуздање, док би у случају пораза били под
императивом победа у преостала два меча. Турнир ће бити
потпуно неизвестан, изразитог фаворита нема, све екипе су
подједнаког квалитета, каже шеф стручног штаба Владимир
Ђокић.
Вршац је доласком Симеуновића комплетирао играчки
кадар, а у два припремна меча са Беовуком показао да се
налази у пуној такмичарској форми. Тренер Ђокић задовољан

ВРШАЧКА КУЛА

је и играма на турниру у Темишвару на коме су Вршчани
освојили прво место.
- У утакмицама са румунским прволигашима играли смо
врло добро, за мене изненађујуће добро у тој фази припрема.
Оба румунска клуба имају озбиљне саставе са великим
бројем интернационалаца, а ми смо показали да имамо
квалитет да савладамо такве противнике. Добро радимо,
имамо добру атмосферу у тиму, сви играчи једва чекају да
почне квалификациони турнир, истакао је Ђокић.
Имена противника на квалификационом турниру одавно
су позната, стручни штаб Вршца већ недељама прикупља
информације о играчком кадру и игри ривала.
- Наравно, знамо доста о противницима, у финишу
припремног периода припремали смо игру управо за те
утакмице. Најважније је да су сви у нашем тиму здрави, имали
смо неке ситније повреде које су нас ометале у одређеним
фазама рада, али сада су сви потпуно спремни, о томе говори
и добра игра у две утакмице против Беовука, закључио је
стратег Вршчана.
Први меч на квалификационом турниру за пласман у
Другу АБА лигу против Приморске из Копра Вршац игра у
среду, 27. септембра са почетком у 17 часова.

ВУК ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПРВИ НА ТРОФЕЈУ
БЕОГРАДА
Чланови Бадминтон клуба “Фанатик”
наставили су серију добрих резултат и на
престижном турниру “ТрофејБеограда”.
У кионкуренцији играча до 11 година,
Вук Димитријевић освојио је прво место,

док је у конкуренцији девојчица Дуња
Димитријевић освојила треће место.

СТРЕЉАШТВО

Р У КО М Е Т
РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ ГОСТОВАЊЕМ У ЖАБЉУ ПОЧИЊУ СЕЗОНУ У ПРВОЈ ЛИГИ СЕВЕР

ОПСТАНАК ДОСТИЖАН ЦИЉ

Рукометни савез Србије је овог
лета извршио реорганизацију
такмичења у Супер Б лиги
Србије и на тај начин вршачка
Младост је добила прилику да
се такмичи у Првој лиги север,
иако је такмичарски испала на
крају претходне сезоне заузевши
последње место. У међувремену,
Вршчани су одржали Изборну
скупштину на којој је промовисан
нови председник Стеван таталовић,
а промене су изврешене и у
стручном штабу и играчком кадру.
Екипу ће у новој сезони уместо
Дамира
Инђића
предводити
тренер Борис Каракаш, помоћник
ће му бити доскорашњи играч
Бојан Керчу, а екипа ће бити
саставњена искључиво од домаћих
снага.
- Вратили смо у тим неколицину
играча на које клуб није рачунао
у претходној сезони, а неки, који
су већ били на корак од преласка
у други клуб, остали су у Вршцу.

Такође, у клуб су враћени и момци
из некадашњег кадетског састава
тако да имамо спој младости и
искуства. Припремни период је
одрадило 22 играча, одиграли
смо 6 припрмених мечева,
остварили биланс 4 победе и 2
пораза. На основу онога што смо
приказали мислим да у изузетној
јакој
конкуренцији
можемо
изборити опстанак. Наш кључни

адут је атмосфера у тиму која је
на највишем нивоу, рекао је шеф
стручног штаба Младости.
Вршчани ће у првом колу, које
је на програму 23. и 24. септембра
гостовати у Жабљу, екипи ЖСК,
док ће премијеру пред својим
симпатизерима имати у другом
колу када ће у Миленијуму
гостовати екипа Јабуке.

Добар залет за почетак сезоне: РК Младост Вршац

ПИОНИРКЕ УЉМЕ
ПРВАКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ
На
Првенству
Војводине
малим
калибром, које је одржано у Сремској
Митровици 02 и 03.09.2017. екипа пионирки
С трељачког клуба “Уљма” у саставу Милица
Јовановић, Милица Илин и Јелена Јованчов
освојила је 1. место у дисциплини тростав.
У појединачној конкуренцији Милица
Јовановић освојила је 2. место у дисциплини
тростав.

24 ВРШАЧКА КУЛА
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