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Дом здравља Вршац добио је 
вакцине против грипа на време. 
Интересовање грађана за заштиту 
против грипа је велико, а вакцине су 
бесплатне.

-Апликација вакцина је почела и 
за првих седам дана употребљено 
је 50 одсто од 2.000 добијених 
доза, објашњава др Весна Авејић, 
специјалиста опште медицине, 
начелница Службе опште медицине 
Дома здравља Вршац.  Одзив 
грађана је добар и верујемо да 
ћемо употребити све дозе. Вакцина 
је стигла на време да би се развио 
имунитет за шта је потребно да прође 
око месец дана. То значи да ћемо 
спремно дочекати сезону када се 
чешће јављају пацијенти оболели 
од грипа. Вакцина се препоручује 
генерално свима, а вакцинација 
се посебно препоручује ризичним 
групама: старији од 65 година, деца и 
сви који болују од хроничних болести 
: хипертензија, кардиоваскуларне 
болести, дијабетес, малигнитети. 
Вакцинацију саветујемо и трудницама. 
Реално гледано, вакцина није на 
одмет било коме, јер то је најбоља 
превенција да до грипа не дође. 

Према речима др Авејић, грип се 
веома лако шири. То је капљична 
инфекција која врло лако прелази са 

човека на човека преко слузокоже 
респираторних органа.  Искуства 
здравствених радника указују да се 
на сваких пар година, 2 до 3, јавља и 
епидемија. 

-Вакцина се прави од типова, 
сојева вируса који су изоловани и 
били актуелни у претходној години, 
најчешће садржи два вируса, 
наглашава начелница Службе опште 
медицине Дома здравља Вршац. 
Вакцина покрива вирусе за које се 
претпоставља да ће бити активни 
у предстојећој сезони. Сви који 
желе да се вакцинишу, долазе у Дом 
здравља, јављају се на шалтер Опште 
медицине и добијају јасна упутства 
како даље треба да поступе како би 
се вакцинисали против грипа. 

У Дому здравља остало је око 1.000 
доза вакцина против грипа. Ако се 
укаже потреба, постоји вероватноћа 
да се набаве нове количине, али ово 
је право време за вакцинацију како 
би се развио имунитет и заштита 
против ове веома опасне болести 
била комплетна.

Ј.Е.

Вршачки Дом здравља врло 
успешно спроводи програм 
психофизичке припреме 
трудница што је наишло на велико 
интересовање будућих мајки. 
Програм је кренуо током ове године, 
а задовољство не крију ни труднице, 
ни медицинско особље које са њима 
ради.

-Програм психофизичке припреме 
трудница има за циљ да упозна жену 
са током порођаја, да је научи како 
да прати рађање детета и сарађује 
са акушерским тимом, објашњава 
струковна медицинска сестра Сања 
Дивљаков, главна сестра Службе 
заздравствену заштиту жена Дома 
здравља Вршац. Жена се учи како да 
активно учествује у свом порођају, да 
правилно користи технике дисања 
и тиме умањи пратеће болове. Уз 
сагласност гинеколога, трудница 
започиње са вежбама од 26-27 
недеље трудноће и припрема се 
похађа до 35-36 недеље. 

Програм психофизичке припреме 
врши се два пута недељно, а касније 
се договара и ради индивидуално. 
Када се наврши 36 недеља, почиње 

се са вежбама напињања као део 
припреме за порођај.

-У психофизичкој припреми могу 
учествовати и труднице које су под 

терапијом, али се, у том случају, не 
раде физичке вежбе, већ само вежбе 
дисања и физичке релаксације, 
истиче Дивљаков. Припрема је 
јако посећена, труднице су врло 
заинтересоване. Једна група трудница 
се већ породила, презадовољне су 
и кажу да им је много значила ова 
припрема.

Према речима главне сестре 
Дивљаков, Школа родитељства, која 
ће бити отворена у вршачком Дому 
здравља наредне године, представља 
допуну психофизичке припреме која 
се већ спроводи у овој медицинској 
установи и даје континуитет у 
едукацији родитеља када дете дође 
на свет. У Школу родитељства, плод 
заједничког пројекта Министарства 
здравља и Роса воде, биће укључени 
и остали стручњаци: гинеколози, 
психолози, патронажне сестре...  који 
ће пружати савете и помоћ будућим 
родитељима.

Ј.Е.

У ОКВИРУ БРИГЕ О ЗДРАВЉУ ЖЕНА У ДОМУ ЗДРАВЉА ВРШАЦ

УСПЕШНО ЗАЖИВЕО ПРОГРАМ ПСИХОФИЗИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ТРУДНИЦА

Дом здравља Вршац организовао 
је Базар здравља, у сарадњи са 
локалном самоуправом, у просторијама 
Превентивног центра ове медицинске 
установе, 16. октобра. Повод је било 
обележавање два међународна дана - 
Светског дана хране и Светског дана чистих 
руку.  Акцији обележавања поменутих 
датума придружили су се и Пољопривредна 
школа „Вршац“, “Соја  фуд” Локве и Пекара “1. 
мај”. Они су приредили презентацију здраве 
хране за грађане који су дошли на Базар 
здравља да провере своје здравствено 
стање.

Медицинско особље Дома здравља 
припремило је предавање на тему 
правилног прања руку, здраве и правилне 
исхране која подразумева избор 
намирница и припреме хране.

-Базар здравља је био добро посећен, 
а грађани су имали прилику да без 
заказивања и чекања провере своју телесну 

тежину, висину, мерили смо им и дебљину 
кожног набора, ниво шећера у крви, а 
радили смо им и ЕКГ, објашњава др Рајна 
Душанов, специјалиста хигијене исхране, 
координатор здравственог васпитања у 
Дому здравља Вршац. 

Овогодишњи Светски дан хране, 16. 
октобар, обележава се под слоганом 
“Променимо будућност миграција 
- унапредимо безбедност хране и 
пољопривредни развој”.

Према речима др Душанов важно је 
указати грађанима на путеве хране од њиве 
до трпезе, на начин чувања и транспорта 
намирница, проверу њиховог квалитета и 
садржаја.

Светски дан чистих руку обележава се 
15. октобра и то од 2008. године, одлуком 
Генералне скупштине Уједињених нација. 
Ове године тема Светског дана чистих 
руку је „Наше руке, наша будућност“, а 
главни циљ је подизање нивоа културе 

хигијене. Прање руку сапуном једна је од 
најефикаснијих мера превенције појединих 
болести као што су дијареја, упала плућа, 
које су најодговорније за умирање деце до 
годину дана у појединим деловима света, 
према оцени стручњака.

Иначе, у Превентивном центру Дома 
здравља Вршац постоје саветовалишта за 
исхрану и за дијабетес која су отворена за 
грађане током читаве недеље.

- Заживело је Саветовалиште за 
дијабет, људи овде долазе, могу да добију 
савете, бесплатно да преконтролишу ниво 
шећера у крви, наглашава др Душанов, 

руководилац Саветовалишта за дијабет. 
Саветовалиште ради од понедељка до 
петка, од 8 до 13 сати, а средом од 11 до 
13 часова овде су и специјалисти опште 
медицине. Организујемо едукативне 
радионице на различите теме. Активности 
су саветодавног карактера, овде се не 
прописује терапија.

Организовањем Базара здравља и 
сличних акција, вршачки Дом здравља 
активно и врло успешно ради на 
превенцији која је врло значајан корак ка 
очувању здравља људи.

Ј.Е.

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНИХ ДАНА ХРАНЕ И ЧИСТИХ РУКУ

ОДРЖАН БАЗАР ЗДРАВЉА

Др Весна Авејић: Вакцина најбоља заштита од грипа

У ВРШАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА

СТИГЛЕ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА

Психофизичка припрема трудница у Дому здравља Вршац
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Вршац се нашао међу 30 општина и градова  
Војводине којима је покрајинска Влада уручила 
поклон - купоне намењени куповини школских 
торби за прваке. Свечаном уручењу у згради 
Владе Војводине присуствовала је, у име града 
Вршца, Татјана Николић, чланица Градског већа за 
здравство и социјалну заштиту.

Вршачки прваци добили су од покрајинске 
Владе купоне за 26 школских торби, за 15 дечака 
и 11 девојчица. Донација ће бити уручена ђацима 
првацима ОШ “Олга Петров Радишић” у Стражи, ОШ 
“Бранко Радичевић” у Ритишеву и ОШ “Кориолан 
Добан” у Куштиљу.

На свечаном уручењу купона за ђачке торбе у 
Новом Саду истакнуто је да је ова акција наставак 
образовне политике покрајинске администрације 
како би мање развијене општине биле у фокусу, 
као и да се подрже школе у којима се образовање 
одвија и на језицима националних мањина. 
Такође је наглашено да се квалитетан и успешан 
образовни систем за добробит војвођанских 
ђака може градити само заједничком сарадњом 
и интеракцијом локалних власти и надлежних 
покрајинских институција.

Представници војвођанске власти подсетили су 
да је покрајинска Влада током августа издвојила 
значајна средства и за обнављање војвођанских 
школа, као и за доделу школских ранчева за 1.217 

ђака од првог до осмог разреда, који похађају 
специјалне школе на територији Војводине.

Ј.Е.

ПОДРШКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ВРШАЧКИМ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА

ПОКЛОН - КУПОНИ ЗА НАБАВКУ 26 ШКОЛСКИХ ТОРБИ

Град Вршац обезбедио је два 
ауто седишта намењена превозу 
малишана из хранитељских 
породица, и деце и која су збринута у 
установама социјалне заштите. 

Ауто седишта су достављена 
вршачком Центру за социјални рад, 
а у име Града седишта су уручили 
чланови Градског већа Татјана 
Николић и Милош Васић.

На овај начин Град је обезбедио 
сигурну вожњу малишана и унапредио 
безбедност деце у саобраћају, што 
ће, како је најављено и у наредном 
периоду бити приоритет.

Ова донација је нарочито значајна 
када је у питању безбедност превоза 
деце на лекарски преглед или превоз 
до прихватилишта или хранитељске 
породице.

Студије о безбедности у саобраћају 
и ригорозни тестови који се спроводе 
у оквиру Европске уније, показују 

да се правилном употребом ауто-
седишта смањује смртност деце 
при сударима за преко 50 одсто, а 

новорођенчади чак за око 70 одсто.
Родитељи избегавају коришћење 

ауто-седишта из разних разлога, 

поготово у градској вожњи и на 
краћим релацијама, јер сматрају да 
спора вожња не може озбиљније да 
угрози безбедност детета. Притом 
погрешно мисле да је дете безбедно у 
њиховом наручју или везано појасом 
за одрасле.

Међутим, требало би имати на уму 
да приликом судара, при брзини од 
само 25 километара на сат - делује 
сила око 20 пута већа од тежине 
објекта.

То значи да дете чија је телесна 
тежина, на пример, десет килограма - 
у таквим околностима постаје “тешко” 
200 килограма, тако да мајчине руке 
и крило не представљају адекватну 
заштиту. Поред тога, уколико 
малишани нису достигли довољну 
висину и тежину да би користили 
појас за одрасле, он им не пружа 
заштиту.

Б. Чарапић Ризвић

ГРАД ВРШАЦ ПОКЛОНИО ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕЧЈА АУТО СЕДИШТА

СИГУРНИЈА ВОЖЊА ЗА МАЛИШАНЕ ИЗ 
ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

У Хотелу Србија, у суботу, 21. 
октобра, у 18 часова, биће одржана 
Оснивачка скупштина Организације 
резервних војних старешина Јужног 
Баната. Иницијатори и организатори 
позивају све заинтересоване, како 
резервне, тако и пензионисане 
официре и подофицире, припаднике 
СУБНОР-а, ратне ветеране, ратне 
војне инвалиде, али и све грађане 
да дођу на Оснивачку скупштину 
поменуте Организације.

-Резервне  војне старешине 
на нивоу Србије покренуле су 
иницијативу да се широм земље 
поново окупе и реорганизују у 
своја удружења, објашњава Милан 
Миликић, који је, заједно са Предрагом 
Петровићем, један од иницијатора 
оснивања организације. Већ је 
формирана кровна организација - 

Савез резервних војних старешина 
Србије са седиштем у Београду која 
окупља више десетина подружница 
из градова и општина широм Србије.

Миликић подсећа да је Вршац 
дуго година био седиште Гарнизона и 
Јужнобанатске бригаде и има богату 
традиције обуке војног и цивилног 
становништва.

-Жеља нам је да се васпитно - 
образовни програм настави и да се 
стечена богата искуства резервних 
војних старешина пренесу младим 
генерацијама, истиче Миликић. 
То је један од разлога који су нас 
подстакли да покренемо иницијативу 
за оснивање Организације 
резервних војних старешина Јужног 
Баната. Међу основним циљевима 
активности Организације јесте 
очување и неговање слободарске 

традиције народа Србије, 
обележавање значајних догађаја из 
историје ослободилачких ратова, 
едукација и неговање поштовања 
људских, етичких и мањинских права, 
као и хуманитарног и ратног права. 

Према речима иницијатора и 
организатора, присуство Оснивачкој 
скупштини најавили су пуковник 
др Милојко Николић, председник 
Савеза резервних војних старешина 
Србије, и мајор Раде Даљевић, 
заменик команданта Зрењанинског 
корпуса Војске Србије.  Очекује 
се и долазак председника већ 
основаних Организација резервних 
војних старешина из Шида, Сремске 
Митровице и Зрењанина.

Када се буде формирала, врата 
Организације резервних војних 
старешина Јужног Баната биће 

отворена и за све грађане за које ће 
бити организоване бројне спортске 
и друге активности као што су 
оријентиринг, преживљавање у 
природи, стрељаштво, Прва помоћ...

Ј.Е.

РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ СТАРЕШИНЕ ЈУЖНОГ БАНАТА ФОРМИРАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ

ПОЗИВ ЗА ОСНИВАЧКУ СКУПШТИНУ
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Уручење поклон купона за школске торбе за прваке
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Туристичка организација Града 
Вршца добила је још једно признање. 
Реч је о титули Шампион туризма 
Новосадског сајма за 2017. годину 
-  Вршцу је додељена Златна медаља 
за врхунску организацију туристичке 
манифестације “ Дани бербе грожђа”.

Награда је уручена в.д.директора 
Туристичке организације Града Вршца 
Јулкици Митрашиновић на вечери 
шампиона, након завршетка првог 
дана Сајма туризма у Конгресном 
Мастер центру.

- Ово је потврда да је  Вршац 
град који је увек добар домаћин и 
привлачан за туристе према оцени 
стручне комисије Новосадског 
сајма за квалитет услуга из области 
туризма, задовољно каже Јулкица 
Митрашиновић, в.д.директора 
Туристичке организације Града 
Вршца. Драго нам је да су „Дани 
бербе грожђа“ препознати као 
успешна манифестација и ван нашег 
града. „Берба“ је увршћена међу 
десет најзначајнијих привредно 
- туристичких манифестација у 
земљи. То је потврдио и долазак 
у Вршац премијерке Ане Брнабић 
на свечано отварање „Бербе“, а 

о значају и реномеу вршачког 
Грожђебала говоре и финансијске 
подршке Покрајине и Републике, 
као и наших спонзора. Посебно смо 
поносни на овогодишњу јубиларну 
60. „Бербу“ која је трајала дан дуже и 
била богатија бројним садржајима и 
мноштвом посетилаца.

Овогодишње награде добитницима, 
успешним туристичким посленицима 
превасходно у области хотелијерства 
и услужних туристичких делатности 
на Новосадском сајму уручене су 
још и вршачким винаријама Селекта 
и Конте Валоне из Гудурице за 
допринос развоју винског туризма. 
Поменуте винарије добитници су 
велике златне медаље. 

Велика златна медаља Новосадског 
сајма припала је Етно кући Динар 
из Вршца за амбијеталну целину и 
врхунски квалитет угоститељских 
услуга, као и  одмаралишту Црвени 
Крст за  напредак, квалитет услуге, 
нову и проширену туристичку понуду.

У присуству великог броја 
званица представника републичке и 
покрајинске Владе, потпредседник 
покрајинске Владе и покрајински 
секретар за привреду и туризам 

Иван Ђоковић истакао је значај свих 

стратешких аспеката на које се ове 
године ставља акценат у домену 
туризма.

 На свечаном уручењу признања 
указано је на значај развоја 
туризма и развој  туристичке и 
угоститељске делатности као основе 

за укупан и динамичан развој 

Покрајине и Републике. Вршац је 
поново потврдио да је атрактивна 
туристичка дестинација и лидер 
Јужног Баната са својим богатим и 
квалитетним туристичким садржајем 
и потенцијалима.

Ј.Е.

Прошле седмице у Крушевцу је 
одржан 13. Међународни фестивал 
туристичких публикација „Кофер 
слова“ на коме су додељене 
награде за најбоље публикације, 
туристичке мапе, допунски 
промотивни материјал, веб сајт, али 
и специјална признања и захвалнице 
дугогодишњим сарадницима. 

Туристичка организација Вршац 
освојила је сребрни  „Кофер слова“ за 
вишелистну туристичку публикацију 
до 50 страна под називом „Видимо се 
у Вршцу“. 

После сајмова туризма, Фестивал 
туристичких публикација представља 
најзначајнију манифестацију за 
афирмисање и рад туристичких 
организација. На овогодишњем 
Међународном  фестивалу 
туристичких публикација „Кофер 
слова“ учествовало је више од  50 
Туристичких организација из Србије 
и региона.

Туристичка организација Града 
Вршца присутна је на тржишту као 

активна туристичка дестинација. 
Примећена је од стране стручног 

жирија, а квалитет у раду пре свега 
се види у  визуелном идентитету, као 
и у квалитетном, модерном дизајну и  
квалитету садржаја. 

- Промоција туристичке 
дестинације Вршца  и унапређење 
туристичких потенцијала, истицање 
аутентичности регије кроз публикацију 
и оригиналност фотографија оцењени 
су висиком оценама, кажу овдашњи 
туристички промотери и додају да 
фестивали попут “ Кофера слова” 
имају за циљ побољшање квалитета 
и садржаја туристичке понуде. На тај 
начин се развија здрав  такмичарски 
дух међу колегама, размењују се 
искуства и унапређују знања.

Посетиоци су, током фестивалских  
дана, у фоајеу Крушевачког 
позоришта, могли да погледају 
Изложбу туристичких публикација, 
градова и општина из Србије, као и из 
Бугарске, Грчке и  Републике Српске.

Ј.Е.

НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ У КРУШЕВЦУ

ВРШЦУ СРЕБРНИ  „КОФЕР СЛОВА“ ЗА ТУРИСТИЧКУ ПУБЛИКАЦИЈУ

Вршац се нашао међу десет градова 
у којима ће бити отворене Школе 
родитељства у оквиру заједничке акције 
коју реализују Министарство здравља 
Републике Србије и Роса вода. Током 
наредне године Школе родитељства, 
сем Вршца,  добиће и Бечеј, Бољевац, 
Босилеград, Димитровград, Коцељева, 
Ниш, Ужице, Опово и Рума. Школе ће бити 
отворене у оквиру домова здравља, као 
подршка за сигурније родитељство и 
срећније детињство.

У протекле две године, у сарадњи 
са  Министарством здравља и уз велику 
подршку грађана Србије, отворено је 10 
школа родитељства, и то у Врању, Убу, 
Пожаревцу, Куршумлији, Сурдулици, 
Сјеници, Свилајнцу, Српској Црњи, Бојнику 
и Баточини.  Захваљујући овој иницијативи, 
широм Србије ће врата школа бити 
отворена за више од 5.000 беба и њихових 
родитеља у чак 20 градова.  

- Кроз партнерство са Роса водом 
смо системски оснажили постојећу мрежу 
школа родитељства и подигли бригу о 
трудницама и деци на виши и квалитетнији 
ниво, каже др Весна Књегињић, помоћник 

министра здравља, Сектор за јавно здравље 
и здравствену заштиту.  Кредибилне савете 
и подршку пружали су на територији 
целе Србије наши  педијатри, гинеколози, 
стоматолози, патронажне сестре и верујемо 
да оваквим приступом можемо допринети 
спокојнијем родитељству.

Средства за отварање школа прикупљају 
се од продаје Роса воде у паковању од 1,5 
л, од чије се куповине одваја један динар 
у ове сврхе. Тимове школа родитељства 
чине педијатри, гинеколози, стоматолози, 
патронажне сестре и шири тимови домова 
здравља, који пролазе акредитовану обуку 
Градског завода за јавно здравље, која је 
у складу са последњим професионалним 
стандардима у овој области. 

- Постојеће школе су до сада 
охрабриле и оснажиле бројне маме и тате 
да у свет родитељства уђу самоуверено и 
управо нас то инспирише да кроз укупно 
20 школа допринесемо спокојнијем 
родитељству у свим крајевима земље, 
наглашава Јулија Жигић, представница 
Роса воде. Знамо да уз сигурне родитеље 
расту срећна деца и хвала грађанима што 
куповином Роса воде подржавају будућност 

нових генерација.   
Организоване кроз бројне радионице 

и предавања, Школе родитељства 
представљају место у којима будући 
родитељи имају прилику да се „спреме“ 
за најзахтевнију улогу у свом животу, али 
и да добију одговоре на сва питања и 
недоумице. Будуће маме и тате добијаће 
кредибилне савете о исхрани и нези беба, 
значају дојења, купању, вакцинацији, току и 

фазама порођаја и многим другим темама.
У Дому здравља Вршац спремни су за 

отварање Школе родитељства и истичу да 
ће она допунити већ постојеће активности 
које се у овој здравственој установи 
спроводе са будућим мајкама у циљу 
припреме за порођај и долазак на свет 
новог члана породице.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И РОСА ВОДЕ

 ШКОЛЕ РОДИТЕЉСТВА У ЈОШ ДЕСЕТ ГРАДОВА

Вршцу уручено признање Шампиона туризма Сајма у Новом Саду

ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

„БЕРБА“- ШАМПИОН У ТУРИЗМУ  НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ 

Награђена публикација „Видимо се у Вршцу“

Током наредне године у вршачком Дому здравља Школа родитељства
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Новица Марјанов добро је 
познат пецарошима како у 
Вршцу, тако и шире. Један је  од 
Вршчана са најдужим стажом у 
Удружењу спортских риболоваца 
„Шаран“ чији је члан од 1957. 
Његова активност у управи 
Удружења, што као члан одбора, 
као потпредседник и председник, 
допринела је да „Шаран“ постане 
успешан и да вршачки риболов 
доживи своја златна времена. 
И данас је у Удружењу као 
председник Надзорног одбора. 

Како сте и када постали члан 
„Шарана“? Одакле та љубав према 
пецању?

-Своју прву риболовну дозволу 
извадио сам 1957. Била је издата од 
Народног одбора општине Вршац. 
Тада још удружења нису издавала 
риболовне дозволе. Био сам међу 
најмлађим члановима „Шарана“, као 
дванаестогодишњи дечак. Сећам 
се старих риболоваца, који су нам 
преносили своја искуства. Риболов сам 
заволео још као мали. Деда ми је становао 
на крају Улице Жарка Зрењанина, близу 
тзв. Месића и Футошке баре. Ја сам тамо 
чувао козе и почео да пецам. Ту сам 
заволео риболов. Моје прво такмичење 
било је на Белом Бегеју код аеродрома, 
код моста. Водио нас је чика Феликс. 
Радио је у Социјалном. Био је вођа 
пионирске екипе. 

Како сте тада пецали? Када сте 
добили први прави риболовачки 
штап?

-Нисмо имали праве штапове. Пецали 
смо на прут, обичан штап, са мало 
фунташког конопца. Пловак је био или од 
перца од гуске или од толузине. Нисмо 
имали ни праве удице. Правили смо их 
од шпенадле. И тако смо пецали. Било је 
лепо. Први штап и прву машиницу добио 
сам за свој 22. рођендан. До тада сам 
имао само бамбусове штапове. Сећам се 
куповао сам их у тадашњој продавници 
Црвена звезда, на делу за спорт. Први 
фиберглас штап добио сам за рођендан 
од моје супруге Милке и њене тетке.  

Бавили сте се такмичарским 
риболовом. Којих се успеха радо 
сећате?

-У време када сам био млад риболовац, 
није било такмичења као данас, 
општинска, удружењска, Риболовачког 
савеза Војводине. Вршац је град без 
реке, без воде. Ту су били језеро, вода 
на циглани, на бари Футог и Месић. 
Док сам ја био млад, Канал  ДТД је био 
прокопан, али још неуређен.  Тек кад се 

ДТД продубио, кад је прошао пловни 
багер и уредио га, заживео је риболов и 
почела су такмичења. Уклопили смо се 
у Риболовачки савез Војводине и Савез 
спортских риболоваца Србије и почели 
да одлазимо на квалитетна такмичења. 
Неколико пута сам био у пласману на 
такмичењима, нисам био први, али други 
и трећи јесам. Од 1970. престао сам да 
се активније бавим риболовом, да се 
такмичим. Имали смо млађу екипу, дошле 
су породичне обавезе, посао, није било 
времена.

Престајете са такмичарским 
риболовом, али остајете у руководству 
„Шарана“. На којим функцијама?

-Био сам прво у три мандата члан 
Управног одбора Удружења спортских 
риболоваца „Шаран“ Вршац , до 1978. 
Онда сам се мало повукао због великих 
обавеза, посебно на послу. Постао сам 
млад службеник у Банци, требало је 
мало и да се покажем. Међутим, био 
сам у контакту са Удружењем, ишао сам 
у слободан риболов, сваког викенда, 
кадгод сам могао. 

Када сам поново почео активније 
да се бавим риболовом, постао сам 
потпредседник „Шарана“ од 1996. до 2004. 
Председник је тада био Божа Петров, 
а када је он одустао, ја сам преузео 
председничку функцију. На тој функцији 
био сам до 2013. Имао сам 4 моја мандата 
и годину дана Божиног. 

Каква су то времена била за 
вршачки риболов, за „Шаран“? 

-У односу на садашње време, то 
су биле срећне године. И што се тиче 
чланова, масовности, воље, рада, 
ентузијазма, свега. Ми смо, око 2000. 
године, преузели просторију у Димитрија 

Туцовића, близу угла код Никите 
Толстоја, где је својевремено била 
продавница „Промета“. Простор је био 
толико руиниран, излупан, у дворишту, у 
подруму су царовали пацови... Сви смо се 
окупили да уредимо наш нови простор. 
Спустили смо плафон, ставили ламинат, 
увели нову струју, плин, измалтерисали, 
уредили 2 тоалета, направили малу 
просторију за економат... Уложили смо 

сву своју вољу, а богами сакупило се и 
доста средстава. Имали смо спонзоре, а 
и велико чланство, више од 500 чланова. 
Било је и добровољних прилога и 
прилога од чланарине и од спонзора 
који су здушно помагали.  Нови уређени 
простор почео је да функционише као 
седиште Удружења. Кренуо је на боље 
и такмичарски спорт кадета и сениора, 
био је у пуном успону који траје до данас. 
Наши омладинци су и ове године освајачи 
Купа Војводине.  У седишту Удружења 
изложено је од 120 до 150 наших пехара 
са разних такмичења свих нивоа. У Лиги 
младих Војводине зони Банат већ дуго 
смо прваци, у последњих 10 година нико 
не може да нас скине.  Интересантно 
је да Вршац, град без воде, има доста 
риболоваца и то успешних. Вероватно је 
то нека жеља за водом. Сениори су нам 
међу 5 најбољих екипа у лову удицом на 
пловак што се тиче беле рибе не само у 
Војводини, већ и у Србији. Ове године до 
сада имају већ 5 пехара са 7-8 такмичења. 

„Шаран“ је организатор 
традиционалног такмичења. Када је 
установљено?

-Дуги низ година наш Куп градова 
смо одржавали за време Грожђебала, 

на Каналу ДТД, а  ако је време лоше и 
водостај варира на Каналу, онда је то 
било на вршачком језеру.  Језерска вода 
је чиста, порибљена, обала уређена. 
Пошто је у граду за време Грожђебала 
велика гужва, саобраћај преусмерен, 
одлучили смо да термин такмичења 
померимо. Тако да се Куп градова од ове 
године одржава у априлу месецу. Дође 
нам и до 20 екипа, 80 такмичара, треба то 
организовати, дочекати људе, угостити 
као добри домаћини. 

Да ли сте поносни на нешто што 
је урађено док сте били на челу 
Удружења?

-Како да нисам поносан?! Божа Петров 
и ја смо кренули малтене од нуле. Кад 
смо примили Удружење, на рачуну смо 
имали 17 динара, бројем и словима. 

Договорили смо се да кренемо да радимо 
и да дигнемо Удружење. Урадили смо 
просторију Удружења, купили нов ТВ, два 
фрижидера, плински бојлер, комплетно 
средили цео тај простор. Једно време ту 
смо држали ресторан за наше чланство, 
безалкохолна пића, пиво, касније и 
ракија да бисмо скупили мало пара да 
све то покупујемо. Поносан сам да смо 
Божа и ја од 17 динара створили успешно 
Удружење. Али, времена су тешка, мора 
мало друштво да помогне рад „Шарана“, 
штета би било да сав досадашњи труд 
падне у воду. Чланство нам се осуло, људи 
немају пара, не могу да иду на пецање, 
бензин је скуп. До Влајковца човеку треба 

ИНТЕРВЈУ

НОВИЦА МАРЈАНОВ, ДУГОГОДИШЊИ ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ШАРАН“:

ЗДРАВЉЕ И СРЕЋА СУ У ЖИВОТУ 
НАЈВАЖНИЈИ!

-Риболов је леп и као спорт и као рекреација - Лепота је не само у пецању, већ и у боравку у природи, близини воде, друштву -
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3 л горива, и он је већ „пук`о“  500 динара, 
а до Дунава, до Бране, Кајтасова,  Тамиша... 
треба још више. Риболовачки спорт је 
постао скуп. Риболовом се некада бавио 
обичан свет, ондашња средња класа. 
Ње више нема. Постоје само они горе, и 
сви ми доле. Било би ми јако жао да се 
„Шаран“  угаси, да нестане. Ја се надам 
да ће друштво да помогне, не треба ту 
много, стотинак хиљада током године 
да могу да се обаве све активности, да 
се одржи чланство, риболовачки спорт, 
такмичарски дух. Верујем да ће бити тако. 

Да ли сте и даље активни у 
Удружењу?

-Да. Председник сам Надзорног 
одбора Удружења спортских риболоваца 
„Шаран“ Вршац, други мандат. Водим 
рачуна о томе како троше. Хоћу да их 
научим, да им пренесем шта треба да знају 
како да воде рачуне. Имам дугогодишњи 
стаж као банкарски службеник. 

Шта је то лепо у риболовачком 
спорту?

-Риболов је леп и као спорт и као 
рекреација.  Лепота је не само у пецању, да 
уловиш рибу, већ и у боравку у природи, 
близини воде, чистом ваздуху. Има ту 
нешто. Кажу то и амерички психијатри. 
Видите да су сви њихови председници 
риболовци. Кажу да ток воде односи из 
организма негативну енергију, стичеш 
неко блаженство, мир. Лепа је и самоћа, 
али и добро друштво. Ја сам имао добро 
друштво, покојни професор Рашковић, 
Љуба Грујић, Вита Величковић. Било нам 
је лепо. Испржи се нека кобасица, мало 
сланине, крене прича... уживали смо. 

Реците нам нешто о свом личном 
животу.

-Рођен сам 24. фебруара 1945, у 
Вршцу. Значи по ослобођењу, зато ми је 
кум дао име Нова, ново време, Новица, 
тако ме је и крстио. Отац ми је Петар од 
Шућиних, а мајка Даница од Нестарових, 

од Ерски. Детињство сам провео у Вршцу. 
Овде сам завршио основну школу, а 
после Економску. Прво сам се запослио 
у вршачкој Ливници, 15. октобра 1966. 
Радио сам 7 година као обрачунски 
службеник. После тога прешао сам у 
Вршачку банку. Тада је то била Београдска 
банка Основна банка Вршац и ту сам 
остао до пензије. Променио сам само две 
фирме у свом радном веку. 

Оженио сам се Милком Недимовић, 
јануара 1967. Пре тога смо се забављали 
две године, сачекала ме је да се вратим 

из армије. Син Зоран родио нам се 1969. 
Милка је радила у Заводу за социјално 
осигурање Пословници Вршац као 
службеник.  Нажалост, прерано нас је 

напустила. Умрла је у 58. години. Остали 
смо Зоран и ја сами. Милка и ја смо у оно 
време сазидали кућу, како смо могли, 
важно да нисмо морали да тражимо стан. 

Зоран је увек ишао са мном на пецање 
и заволео је риболовни спорт. Врло је 
успешан у такмичарском риболову. Већ 
дужи низ година, од пионира, омладинца, 
сада сениора, остварује одличне 
резултате. Члан је екипе „Шарана“. 

Зоран је основао своју породицу. 
Снајка Светлана и Зоран имају ћеркицу 
Марију, има три године. Постао сам деда. 
Пресрећан сам. Тако да је деда сада моје 
најлепше занимање.  Волим да се шетам 
са мојом унуком. Мада деда све теже 
хода, а Марија све брже трчи. 

Задовољан сам животом, али недостаје 
ми Милка. Волео бих да је и она ту са нама. 
Немам велику пензију, али могу скромно 
да живим, мало и моју децу да помогнем.  
У овим годинама, мени не треба много, 
скоро ништа. Имам пуно времена, радим 
шта хоћу, колико хоћу, колико могу, 
колико ми здравље дозвољава.

Ја сам јако реалан. Схватам и ово време. 
Прошао сам и она дивна, срећна времена 
моје младости. Она више неће да се врате, 
као што су говорили и они старији од мене 
за неко њихово време. Проживео сам једно 
лепо време, срећу, мир, не у претераном 
изобиљу, али ни у немаштини. Живео сам 
нормално, ишли смо на годишње одморе, 
лечили се ако је требало. На срећу, ја нисам 
ни боловао, имао сам 3 дана боловања за 
40 година стажа. Имао сам башту да радим, 
да се мало уморим, моје пецање да се мало 
опустим.

Шта је у животу најважније?
-Кад се помолиш Богу, треба увек да 

кажеш:“Боже, дај ми здравља и среће“. И 
ништа више у животу ти не треба. Ја сам у 
животу имао здравља, а и по мало среће. 
Никад нисам био јако несрећан како неки 
људи јесу, она тешка немаштина, муке... 
Колико год да сам одрастао са мајком, 
сами, увек ме је некако срећа пратила. 
Здравље и срећа су у животу најважнији!

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

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

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

После160 година турске 
владавине долази период када је 
Банат припадао Аустрији, односно 
Аустро -Угарској. Тај период траје до 
краја Првог светског рата. Настала 
је нова фаза развитка насеља и тада 
је створено 5 нових: Irmenhjihaza, 
данашњи Јерменовци (1817),  
Sečenjifalva, данашње Дужине (1837) 
Ujfalu, данашње Марковићево (1842), 
Đerđhaza, данашња Велика Греда 
(1850) и Рарош, крајем 19 века где су 
биле настањене породице радника.

Све до јозефинско - леополдинске 
колонизације (1781. до 1800. године) 
плански је спречавано насељавање 
Мађара у Банат. И за време ове 
колонизације долазак и насељавање 
Војводине Мађарима било је више 
него симболично. 

Насеље Јерменовци је настало 
на ерарном поседу. Банат после 
изгона Турака није припао Угарској, 
него се њиме управљало из Беча, 
прво преко главног команданта 
граничних трупа у Темишвару, а 
од 1751. преко цивилне, коморске 
Земаљске администрације. Услед 
овога, у Банату није било племства, 
па ни приватних спахија.

Цео Банат је имао једног спахију, 
а то је био цар, односно Бечка 
придворна комора. Сви становници 
Баната били су, изузев граничара, 
коморски поданици, камералисте. 
Ту је Камерални директор Irmenji 

из Темишвара  марта 1817. године  
населио 62 мађарске породице из 
Мајше, Апатфалве и Ракошке пустаре 
– 60 породица је добило земљиште 
и окућницу, а две само окућницу. 
Колонију су колонисти назвали по 
оснивачу Irmenhjihazа.

Само годину дана касније  
колонија је имала 482 становника. 
Irmenhjihazа је припадала 
административно и верски 
Зичидорфу, односно Пландишту. 
Жупски  уред у Зичидорфу је већ од 1. 
јануара 1820. водио посебну матичну 
књигу рођених, умрлих и венчаних 
за Irmenhjihazu. Те године је рођено 
20-торо деце, умрло двадесет и 
седморо, а склопљено је 5 бракова. 
Године 1827. село је бројало 573 
мештана католичке вере.

Због наглог пораста 
становништва осетила се  потреба 
за школом. Настава је почела 1833. 
године, први учитељ био је Михаљ 
Немчич. У згради школе била је и 
богомоља. Нова црква почела је да се 
зида 27. октобра 1834. године, преко 
пута данашње школе. Завршена је 
5. фебруара а 1835. и тада је Јожеф 
Мартински, жупник из Зичидорфа, 
посетио цркву у част свете Ане. 
Зидови цркве су прављени од набоја.

По подацима из Прегледа 
колонизације Војводине у 18. и 19. 
веку делу о Колонизацији Мађара 
аутора др Борислава Јанкулова стоји 

да су 1840. године Мађари из разних 
општина  Алфелда, ондашње Угарске, 
населили Јерменовцe, а по Феликсу 
Милекеру 1844. у Јерменовце 
је дошло 80 породица  када је 
формирана  источна  улица. По др 
Јанкулову сви ти мађарски колонисти 
долазе у Банат већином као вртлари, 
садиоци дувана и кубикаши, 
чијим је радом знатно унапређена 
пољопривреда. Као кубикаши, 
веома отпорни према маларији, 
имају великих заслуга у погледу 
каналисања просторних баровитих 
низија Војводине, нарочито Баната.

Први досељеници бавили су 
се узгојом житарица, након другог 
насељавања, посветили су се гајењу 
дувана. Држава је узимала десетину 
на име пореза по одлуци, односно 
посебном урбариуму Марије 
Терезије. Касније су житељи давали 
трећину, па половину од дувана и уз 
аренду обрађивали земљу, с тим да 
су били обавезни 4 јутра да засаде 
дуваном. Имали су надзорника 
дувана.

У брошури о Јерменовцима 
штампаној 1984. аутора Фехера 
Лајоша из Јерменовца стоји да 
село и околину нису мимоилазиле 
елементарне непогоде. Падао је град, 
владала епидемија  колeре, излио се 
канал Марије Терезије, а понекад је, 
мада је удаљенији, село угрожавао и 
канал Ројге.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (27)
ЈЕРМЕНОВЦИ

- ИРМЕЊИХАЗА

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.

„Паметне урбане услуге путем униформних 
стандарда квалитета јавне ифраструктуре за 
већу енергетску ефикасност –БАНАТСМАРТ“ 
један је од пројеката на којима  Општина 
Пландиште учествује у оквиру прекограничне 
сарадње. Општи циљ пројекта јесте унапређење 
система јавног осветљења у прекограничном 
подручју, постављањем заједничких стандарда 
у циљу повећања енергетске ефикасности и 
смањења загађења.

Носилац пројекта је Општина Пландиште, 
док су партнери пројекта Општина Рекаш из 
Румуније, Timis County Energy Management 

Association из Румуније и Регионални центар за 
друштвено -економски развој - Банат. Укупна 
вредност пројекта износи 1.631.506,80 еура, а 
ИПА суфинансирање 1.386.780,78 еура. Пројекат 
траје 24 месеца, тачније до 13.07.2019. године.

Након обављених истраживања дошло 
се до података да је јавна расвета у општини 
Пландиште и општини Рекаш из Румуније 
на веома ниском нивоу. Кључни проблеми 
су застарелост инсталираних система јавне 
расвете, енергетски неефикасне, што узрокује 
велике енергетске губитке, што за последицу 
има високе трошкове одржавања и додатно 
оптерећивање малих општинских буџета. На 
основу спроведених анализа предложено је да 
се јавна расвета у централним градским улицама 
комплетно реконструише, а у осталим улицама 
би се постојећи извори светла заменили новим 
изворима на постојећим стубовима.

Почетак пројекта је данас презентован 

у Пландишту. Презентацији пројекта 
присутвовали су сви партнери на пројекту.

- Енергетска неефикасност јавне расвете је 
проблем који се манифестује не само у малим 
друштвеним, већ и у већим и брзо развијеним 
срединама. Овим пројектом смањићемо 
потрошњу енергије у систему јавног осветљења, 
а самим тим и трошкове буџетских средстава за 
ове намене, и успоставићемо заједнички систем 
праћења и уштеде енергије у две пограничне 
општине, изјавио је председник општине 
Пландиште, Јован Репац, као домаћин скупа.

Две партнерске општине у овом пројекту 
закључиле су да се сусрећу са идентичним 
проблемом енергетске неефикасности, као и да 
имају сличности и у другим сферама друштвено 
- економског живота, те се тако покренула и 
иницијатива за решавање овог проблема, што је 
за последицу имала почетак пројекта.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НА КОРАК ДО РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ЕНЕРГЕТСКЕ НЕЕФИКАСНОСТИ

ПАМЕТНЕ УРБАНЕ УСЛУГЕ

Последњом, 52. седницом Општинског већа 
општине Пландиште одржаном у понедељак, 
16.10.2017,, са дневним редом од 7 тачака, 
председавао је заменик председника општине 
Пландиште, Горан Доневски.

После усвајања записника са последње 
седнице, већници су прво разматрали и 
усвојили Предлог Програма о измени Програма 
коришћења средстава буџетског фонда за 
финансирање програма и планова заштите 
животне средине на територији општине 
Пландиште за 2017. годину. Након тога, 
разматран је и усвојен и Предлог Закључка 
о усвајању Једанаесте допуне Плана јавних 
набавки за 2017. годину као и Предлог Закључка 
о усвајању Једанаесте измене Плана јавних 
набавки за 2017. годину.

Већници су на 52. седници Општинског 
већа усвојили и Предлог Решења о разрешењу 
и именовању члана Комисије за доделу 
једнократне помоћи у натури у општини 
Пландиште са образложењем да су досадашњем 
члану сада додељени поверени послови а нови 
члан ради послове на нивоу општине.

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

ИЗВЕШТАЈ СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПЛАНДИШТЕ

ДОПУНА И ИЗМЕНА 
ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2017. 
ГОДИНУ
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Dr. Ion Lelea, muzicolog, 
pedagog muzical şi dirijor, este 
profesor universitar la Facultatea de 
Învăţători din Belgrad . Este autorul 
a numeroase lucrări şi proiecte de 
cercetare ştiinţi� că, precum şi a 
patru manuale alternative pentru 
cultura muzicală în limba română. 
Pe parcursul mai multor decenii de 
activitate în domeniul educaţiei şi 
culturii, a îndeplinit mai multe funcţii 
enumerăm doar câteva: funcţia de 
preşedinte al Comisiei Artistice şi 
al juriului Marelui Festivalului de 
Muzică şi Folclor al Românilor din 
Serbia, preşedinte al Festivalului 
de Muzică şi Folclor al Copiilor, 
precum şi funcţia de vicepreşedinte 
şi fondator al Societăţii Române de 
Etnogra� e şi Folclor din Voivodina. 

Este deţinătorul a mai multor 
recunoştinţe, printre care amintim: 
Medalia Universităţii pentru 
Cooperare ştiinţi� că Internaţională 
şi Diploma pentru contribuţia 
remarcabilă la promovarea şi 
a� rmarea educaţiei şi culturii 
românilor din Serbia, a Senatului 
Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” 
din Arad (România). Este inclus în 
„Dicţionarul 123 de compozitori, 
dirijori, muzicologi, personalităţi 
celebre ale culturii muzicale a 
Banatului istoric”, precum şi în 
„Dicţionarul etnologilor români”, ca 
singurul muzicolog de naţionalitate 
română din Serbia.

Sunteţi de origine din Torac, iar şcoala 
aţi absolvit-o în Serbia şi România. Ce ne 
puteţi spune despre perioada şcolarizării?

- Sunt născut în anul 1951, la Torac 
(Begheiţi), în Comuna Jitişte. Am absolvit 
Facultatea pentru Învăţători la Vârşeţ, paralel 
cu şcoala de Muzică, după care am înscris 
Conservatorul de Muzică din Bucureşti, 
unde mi-am luat licenţa în anul 1976, la 
Departamentul pentru pedagogie muzicală, 
compoziţie şi muzicologie. Doi ani mai 
târziu am absolvit studiile postuniversitare, 
cu lucrarea de licenţă pe tema „Categorii 
funcţionale-tematice şi structurale ale 
folclorului iugoslav şi românesc”. Teza de 
doctorat intitulată „Contribuţii la studiul 
culturii muzicale a românilor din Banatul 
Iugoslav”, am susţinut-o în 1984, la 
Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca, România.

Astfel, aţi deveni cel mai tânăr doctor 
de muzicologie din fosta Iugoslavie. Cum 
a decurs carierea dumneavoastră, în 
continuare?

- Încă din anul 1980, am început să 
lucrez ca profesor de cultură muzicală în 
şcoala elementară, şi în acelaşi timp, ca 
consultatnt de specialitate, la Comunitatea 
Cultural-instructivă a Comunei Vârşeţ. 
La Academia Pedagogică din Vârşeţ am 
început să lucrez în anul 1984, ca profesor 
pentru realizarea cursurilor teoretice şi 
instrumentale la şcoala medie pedagogică, 
apoi ca profesor de Educaţie muzicală cu 
metodica  la Şcoala pedagogică de înalte 
studii şi Academia Pedagogică. Când a 
fost des� inţată Academia Pedagogică 

şi în� inţată Şcoala de Înalte Studii de 
Specialitate pentru Educatori, am obţinut 
titlul de profesor pentru Metodica Educaţiei 
Muzicale. Paralel cu aceasta, din anul 1996, 
lucrez la Facultatea de Învăţători din Belgrad 
- despărţământul din Vârşeţ, ca colaborator 
profesionist independent, pentru domeniul 
artistic muzica, şi anume, pentru obiectele 
practica vocal-instrumentală - obligatoriu 
şi cursurile opţionale: Corul şi Orchestra. La 
această facultate am obţinut toate titlurile 
universitare: titlul de lector universitar 
(2000), conferenţiar  universitar (2005) şi apoi 
profesor universitar (2010) pentru domeniul 
Metodica de predare a culturii muzicale. 
Mai mult de 25 de ani, am dirijat corurile 
de tineret de fete de la şcolile amintite şi 
coruri mixte şi de cameră din Vârşeţ, Mesici, 
Voivodinţi şi Coştei. 

În activitatea dumneavoastră 
ştiinţi� că, aţi abordat adesea tema 
supradotării. Cât este de exigentă munca 
cu copiii supradotaţi şi câtă atenţie li se 
acordă în şcolile noastre?

- Aţi adresat întrebarea corectă şi 
provocatoare cu privire la problema dotării, 
unei persoane, care a fost implicată practic 
şi ştiinţi� c legat de acest fenomen, timp de 
aproape patru decenii. Să pornim în ordine 
cronologică.  La începutul anilor ‘80 ai 
secolului trecut, ca colaborator muzical de 
specialitate angajat în cadrul Comunităţii 
cultural-instructive a Comunei Vârşeţ, am 
avut plăcerea ca în Vârşeţ şi în localităţile 
din împrejur, să mă ocup de identi� carea, 
perfecţionarea şi îndrumarea persoanelor cu 
abilităţi muzicale, şi în mod aparte, a copiilor. 
Constat că munca cu supradotaţii a lăsat o 
urmă pozitivă în mediul nostru: zeci de 
tineri talentaţi au absolvit şcolile inferioare 
şi medii de muzică, iar cei mai insistenţi, şi 
facultăţi. Că în orice mediu chiar cu număr 
mic de su� ete există un anumit potenţial de 
talentate muzicale,  este exemplu micuţul 
sat de codru Mesici, cunoscut în domeniul 
cultural până prin anii ‘80 ai secolului trecut, 
doar după fanfara „Turturica”. Timp de patru 
ani, din propria iniţiativă, m-am ocupat de 
descoperirea şi educaţia dotaţilor muzical, iar 
rezultatele au fost peste nivelul aşteptărilor. 

Au fost în� inţate mai multe secţii muzicale: 
corul, grupul vocal, orchestra, formaţia de 
dansuri. Am lucrat cu zeci de solişti vocali 
şi instrumentişti. Unii dintre aceştia s-au 
a� rmat pe parcurs în ţară şi în străinătate. 
Tinerii talentaţi din Mesici s-au prezentat cu 
succes la manifestările culturale tradiţionale 
ale românilor, dând spectacole în localităţile 
cu bogată tradiţie de la noi (Straja, Coştei, 
Voivodinţi, Nicolinţ, Alibunar, Uzdin, Torac, 
etc). La Festivalul de Muzică şi Folclor al 
Românilor din Serbia, precum şi la trecerile 
în revistă de folclor, au cucerit numeroase 
premii. Toate cele enumerate reprezintă doar 
o parte din rezultatele înregistrate în urma 
unei munci perseverennte şi sistematice, 
cu tinerii din acest sat mic, din comuna 
noastră. Să nu uităm că mai mulţi dintre 
aceştia au continuat să se perfecţioneze în 

şcolile  inferioare şi medii de muzică, iar doi 
dintre cei supradotaţi au absolvit academii 
muzicale în Viena şi Timişoara. Prin muncă 
asiduă şi perfecţionare continuă în acest 
domeniu şi rezultatele vor �  pe măsură. 
Aţi evidenţia şi contribuţia adusă satului 
Coştei în perioada anilor 1987-1998, unde 
au fost identi� caţi şi instruiţi un număr mare 
de talente muzicale, azi a� rmaţi în viaţa 
culturală a românilor din Serbia.

O altă preocupare referitoare la talentele 
muzicale a fost direcţionată spre educaţia 
actualilor şi viitorilor educatori şi învăţători, 
pentru a se perfecţiona în munca cu copiii 
supradotaţi la nivel preşcolar şi şcolar. 
Acest segement important a fost realizat în 
cadrul proiectului Naţional al Ministerului 
Învăţământului, ca � ind obligatoriu pentru 
dezvoltarea profesională a angajaţilor în 
învăţământ (Vârşeţ, Alibunar, Panciova, 
Novi Sad, Niš, etc.). Pe lângă faptul că m-am 
dedicat aspectului practic al identi� cării 
supradotării, nu am neglijat nici partea 
teoretică. Sunt autorul a patru manualte 
de cultură muzicală în limba română al 
căror moto este: „Inovaţiile în manualele 
pentru cultura muzicală, în funcţiia accelării 
supradotării şi creativităţii”. Aceste manuale 
au fost apreciate pozitiv şi au o publicitate 
deosebită în cercurile de specialitate de la 
noi şi din alte ţări, precum: Slovenia, Croaţia, 

Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, România 
şi Rusia. 

Referitor la întrebarea logică „şcoala 
şi copiii talentaţi”, aţi menţionat că la cl. 
I-IV-a , cu o singură oră de cultură muzicală 
săptămânal, învăţătorul nu are posibilitatea 
să se dedice necesităţilor individuale ale 
eleviilor, excepţie � ind cazurile în care el 
însuşi este un talent în domeniul muzicii 
şi poate să folosească câteva „impulsuri 
muzicale” în corelaţie cu alte obiecte. 

Prin ce sunt speci� ce manualele de 
cultură muzicală pentru primele patru 
clase ale şcolii elementare realizate de 
dumneavoastră, care se folosesc în şcolile 
româneşti din Serbia?

- Problema cu majoritatea manualelor 
din sistemul nostru educaţional, ca şi 
manualele pentru cultura muzicală, este 
că ele nu răspund nevoilor individuale şi 
reale ale elevilor. Sunt concepute astfel 
încât să răspundă nevoilor vârstei, nu 
individului, ceea ce nu este în concordanţă 
cu conceptul  şcolii contemporane. Concret, 
când vine vorba de manualele pentru 
cultura muzicală, asta însemnă că numărul 
cântecelor este insu� cient şi că acelaşi 
cântec este prevăzut pentru toţi. Manualele 
realizate de mine conţin trei niveluri de 
abilităţi muzicale în cadrul aceleaşi categorii 
de vârstă, ceea ce înseamnă că, conţinutul 
manualelor este alcătuit din exemple care 
corespund nivelului superior, care include 
elevii talentaţi, care frecventează şcoli de 
muzică, nivelului mijlociu, prevăzut pentru 
o anumită vârstă şi nivelul inferior, pentru 
aceea ale căror abilităţi se a� ă sub nivelul 
prevăzut pentru vârsta lor. Pe lângă aceste 
manuale alternative, am publicat şi două 
studii monogra� ce, concepute în aşa mod 
încât să-i ajute pe profesori să folosească 
manualele alternative: „Manualul şcolar 
în funcţia promovării identităţii culturale 
şi naţionale” şi „Manualul şcolar în scopul 
dotării şi inovării în învăţământul primar”.

După părerea dumneavoastră, care 
sunt cele mai acute probleme cu care se 
confruntă comunitatea naţională română 
din Serbia, la ora actuală?

- După părerea mea, există mai multe 
probleme obiective, dar şi subiective. 
Pornind  cronologic, pe locul întâi se a� ă 
exodul membrilor acestei comunităţii în 
Europa, America şi Australia, care a avut 
loc prin anii ‘60-’70, astfel că în perioada 
respectivă, comunitatea românească 
aproape că s-a înjumătăţit. Apoi natalitatea 
extrem de mică. La � ecare copil nou-născut,  
decedează  anual câte trei, sau uneori mai 
mulţi adulţi, şi asta durează de zeci de ani, 
astfel că în jumătate de secol, comunitatea 
română a scăzut la o treime din populaţie. 
Problema este şi negarea subiectivă a 
apartenenţei naţionale a unor membrii din 
cadrul acestei comunităţi fără nici o presiune 
şi în � nal, tendinţa ca părinţii români să îşi 
înscrie copiii încă de la vârsta preşcolară, la 
despărţămintele cu limba de predare sârbă.

Cum apreciaţi calitatea informării în 
limba maternă, a românilor din Serbia?

- La această întrebare voi răspunde 
scurt, justi� cat. Consider că informarea 
este foarte slabă, cu decalaj de timp, de 
exemplu, săptămânalul „Libertatea“. Despre 
programul televiziunii şi a radioului am 
aceiaşi părere, în plus posturile de radio 
locale promovează muzica nou-compusă şi 
turbo-folc.

T.S. 

PROF. UNIV. ION LELEA 

PATRU DECENII DESTINATE 
PROMOVĂRII TALENTELOR MUZICALE

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

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

VOCEA ROMÂNILOR
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Вечерас (петак, 20. октобар) 
почиње јубиларни 25. 
Међународни фестивал класике 
„Вршачка позоришна јесен“. 
Након отварања изложбе „Поглед 
Стеријиних очију“, аутора поставке 
Хаџи Зорана Лазина, „Позоришну 
јесен“ ће свечаном беседом 
отворити редитељ Дејан Мијач, 
након чега ће бити изведена 
прва представа такмичарске 
селекције, представа домаћина, 
премијера „Пигмалиона“ Џорџа 
Бернарда Шоа, у режији Ненада 
Гвозденовића. 

Поред представе Народног 
позоришта „Стерија“, за награде 
се такмичи још шест остварења. У 
суботу, 21. октобра Југословенско 
драмско позориште извешће 
представу „Тако је (ако вам се тако 
чини)“ Луиђија Пирандела у режији 
Јагоша Марковића. Представа 
„Царство мрака“ Лава Толстоја, 
редитеља Игора Вука Торбице, у 
продукцији Народног позоришта 
Београд, биће приказана у 
недељу, 22. октобра. Четвртог 
фестивалског дана, у понедељак, 
23. октобра, публика ће гледати 
Бергманову „Јесењу сонату“ у 
режији Јагоша Марковића и 
копродукцији Атељеа 212 и Град 
театра Будва; у среду, 25. октобра 
Чеховљевог „Иванова“ редитељке 
Татјане Мандић Ригонат у 
извођењу Народног позоришта 
Београд; а у четвртак, 26. октобра 
представу „У агонији“ по тексту 
Мирослава Крлеже и у режији 
Ане Ђорђевић у продукцији Бео 
арта 2015 Београд. Такмичарску 
селекцију ће у петак, 27. октобра 
затворити „Шекспир, Сонет 66“ 
Кокана Младеновића у продукцији 
Мађарског националног театра 
„Чики Гергељ“ из Темишвара. 

Селектор и директор 25. 
„Вршачке позоришне јесени“ 
Ђура Мрђа истиче да су у 
питању најбоље представе 
прошлогодишње продукције, 
а о наградама ће одлучивати 
жири у саставу: Радомир Путник, 
драматург и театролог, Слободан 
Савић, новинар и позоришни 
критичар и Александар Швабић, 
редитељ. 

Оно што је заједничко за представе 
које су ушле у селекцију јубиларне 
„Вршачке позоришне јесени“ јесте 
бављење питањима људске природе, 
што наговештава и мото фестивала, 
Стеријин цитат: „Човек... загонетка сам 
себи“. 

 - То је цитат из Стеријиног „Даворја“; 
Стерија је још једном помогао и мени и 

мојим сарадницима да дођемо до онога што 
јесте овај јубиларни 25. Фестивал. Време у 
којем живимо, глобално гледано, јесте такво 
– време у којем је човек себи загонетка. 
Овај свет није онакав какав смо замишљали 
да ће бити. Иако су ово класични драмски 
текстови, настали пре сто или више 
стотина година, актуелни су и данас, у 
овом савременом тренутку. И као селектор 
трудио сам се управо да одговорим времену 
у којем живимо. Можда би многи више 
волели да гледају неке лепе комедије, да 
се опусте од свакодневице, али овога пута 
селекција је другачија. Већ по насловима 
представа које су се нашле у такмичарској 
селекцији, очигледно је да се ради о 
тешким темама, у којима је човек у фокусу. 
Погледао сам четрдесетак представа и није 
било лако саставити ову селекцију. Али 
ово јесу најбоље представе које су настале 
у прошлогодишњој продукцији, мада 
неких јако добрих представа међу њима 
нема. Рецимо, представа „Бура“ ЦНП-а из 

Подгорице била је технички презахтевна за 
нашу сцену. Ту је и основни критеријум који 
кроји селекцију – финансије. Нисмо имали 
средстава да доведемо „Ожалошћену 
породицу“ („Žalujoca družina“) позоришта 
из Словеније, из Цеља и Крања. Верујем 
да би ова представа у којој има веома 
интересантних редитељских решења (Игор 
Вук Торбица) и у којој доминира сјајан 
глумачки израз била занимљива вршачкој 
публици, али је била прескупа за нас. 

Који су још заједнички елементи 
представама које су се нашле у званичној 
селекцији? 

- Главни критеријум био је естетска 
вредност позоришних остварења насталих 
на основу класичног драмског текста, а 
поред тога свакако и иновативност форме 
и редитељског поступка. Мислим да је 
вредност глумачке игре оно што такође 
повезује све представе у овој селекцији. 

Каква је, укупно гледано, била 
прошлогодишња продукција код нас и у 
региону? 

- Очигледно је да идеја има, али 
средстава нема. Види се да новац недостаје. 
У сценографији и костиму доминирају 
минималистичка решења... Најзадовољнији 
сам глумачким изразом. На овом поднебљу 
има изузетних позоришних уметника, а пре 
свега глумаца, који су способни да одговоре 
свим захтевима професије. Рецимо, у 
представи која ће на репертоару бити у 
петак, 27. октобра, „Шекспир, Сонет 66“ у 
режији Кокана Младеновића и извођењу 
Мађарског националног театра из 
Темишвара, из Румуније, публика ће имати 

сјајну прилику да види шта је све глумац, 
какве су његове уметничке способности. 
Сам Кокан Младеновић је рекао да је 
овако нешто режирао по први пут, и ја сам 
врло срећан што ће вршачка публика бити 
привилегована да види ову представу. 

Да ли је затворена финансијска 
конструкција Фестивала? 

- Мислио сам да ће овај фестивал бити 
најједноставнији што се тиче финансија, 
међутим није тако. Прво нам Министарство 
није одговорило по конкурсу за јубиларни 
фестивал, затим нисмо прошли на конкурсу 
у Покрајини. Ја ту нисам стао, обратио сам 
се поново овим институцијама и за сада 
имамо информацију из Министарства да 
смо на листи чекања и да до краја године 
може да се деси да добијемо средства. И та 
могућност нам у овом тренутку много значи. 
Покрајина чини све да нам ипак обезбеди 
нека средства и дубоко сам убеђен да 
ће нам ипак помоћи. Четири године сам 
директор, а три године селектор Фестивала, 
и након овог искуства сматрам да 
фестивале треба радити потпуно другачије. 
Фестивал мора да организује агенција која 
ће обезбеђивати средства, контактирати 
са медијима, повезивати сва позоришта 
која учествују... То су нови принципи 
рада. Ових десет дана су врло значајни за 
позоришни живот Вршца и региона. Од 
Града смо добили значајна средства, али 
то у овом тренутку није довољно. Изостали 
су неки наши традиционални спонзори, 
попут Хемофарма и Фондације Хемофарм. 
Колико год да нам је тешко што је ова 
помоћ изостала, захваљујемо им се на свих 
претходних 24 године колико су били уз 
„Позоришну јесен“. Веома смо захвални 
свима који су нам изашли у сусрет. Свесни 
смо времена у којем живимо, али „Вршачка 
позоришна јесен“ је јако важна за овај град. 
Култура мора да добије већи значај. 

Поводом јубилеја, припрема се и 
монографија о „Вршачкој позоришној 
јесени“? 

- Монографија је у припреми, али ће 
бити завршена када се заврши овогодишњи 
фестивал, да бисмо имали преглед свих 25 
издања фестивала. Биће одштампана током 
следеће године, а затим и промовисана на 
26. „Вршачкој позоришној јесени“. Желимо 
и на тај начин да оставимо траг и означимо 
четврт века овог значајног фестивала. 

Т.С. 

ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА ЗА 25. ФЕСТИВАЛ 

 Појединачне улазнице за представе могу се купити у претпродаји по 
цени од 500 динара, док ће њихова цена на дан представе износити 600 
динара. Фестивал и ове године нуди могућност куповине комплета улазница 
(3.500 динара), као и такозваног породичног пакета који подразумева два 
комплета улазница (6.000 динара). 

Улазнице за представу „Иванов“, која се игра на сцени и за коју је број 
места ограничен на 250, нису део комплета и купују се посебно по цени од 
600 динара. 
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: 
ПРЕДСТАВЕ, ДРУЖЕЊА, 

СЕЋАЊА... 

У пратећем програму 
Фестивала биће одиграна и 
представа ван конкуренције 
„Ујка Вања“ у режији Јована 
Грујића и продукцији Књажевско 
српског театра „Јоаким Вујић“ из 
Крагујевца (уторак 24. октобар), 
као и две представе за децу 
(недеља, 22.10. и недеља, 29.10). 
У суботу 28.10. у част награђених 
игра се представа „Краљ Иби“ 
Алфреда Жарија у режији Само М. 
Стрелеца и продукцији Казалишта 
Вировитица. 

За недељу, 22. октобра заказано 
је и Вече дружења са Радом 
Ђуричин, док ће у среду, 25. 
октобра бити одржано Вече сећања 
на Ивана Вукова (1924 – 2015) и 
Драгана Станисављева Гагија (1952 
– 2017). За љубитеље позоришне 
теорије и историје организује се 
трибина „Прошлост, садашњост и 
будућност Фестивала позоришне 
класике“ (уторак, 24.10), као 
и промоција публикације са 
стручног скупа „Почеци српске 
драматургије - Шекспиров одјек у 
Стеријином делу“ (петак, 27.10). 

Улаз на представе за децу је 
слободан! 

Вечерас (петак, 20. октобар) 

ЂУРА МРЂА, СЕЛЕКТОР И ДИРЕКТОР 25. „ВРШАЧКЕ ПОЗОРИШНЕ ЈЕСЕНИ“: 

„КУЛТУРА МОРА ДА 
ДОБИЈЕ ВЕЋИ ЗНАЧАЈ“ 
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Књижевни клуб „Момчило 
Настасијевић” из Горњег 
Милановца расписао је и ове 
године књижевни наградни 
конкурс за најлепшу песму и 
најлепши афоризам. На овај 
расписани конкурс пријавили 
су се аутори песама и 

афоризама са скоро целе 
територије бивше Југославије 
(Србије, Црне Горе, Босне 
и Херцеговине, Хрватске) и 
Немачке. 

На конкурсу су додељене 
две награде и две похвале, 
а једну од похвала добила 

је вршачка ауторка Мира 
Ракановић. У зборнику 
конкурса заступљени 
су и радови вршачких 
књижевника Слободана 
Ђекића и Радојке Ушурел 
и афористичара Зорана 
Ђуровића-Ђуркета. 

НА КОНКУРСУ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

НОВИ УСПЕСИ ЧЛАНОВА 
ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА  

Прошлог викенда, већ шести пут по реду, 
у организацији Књижевне општине Вршац 
одржани су „Дани Петру Крдуа“. 

„Песник, преводилац, есејиста и 
дугогодишњи председник Књижевне општине 
Вршац, Крду је од Вршца створио светску 
престоницу поезије. Захваљујући КОВ-у и Крдуу 
свет нам је био близу и када нам се чинило да 
је далеко. У Вршац су још деведесетих година 
долазили Вјачеслав Купријанов, Тадеуш 
Ружевич , Томас Транстремер, Рајнер Кунзе, 
Миодраг Павловић, Чарлс Симић, Станеску,  
Ева Липска, Енценсбергер, Пол Малдун и 
многи други. Крдуове мале књиге у КОВ-у, 
у едицијама „Несаница“, „Атлас ветрова“, 
„Европска награда“, даривале су нам бисере 
светске књижевности. Крду  је био посвећеник 
поезије који је са истинским жаром дао живот 
необичним и тако вредним књигама. Европску 
награду за поезију, јединствено признање у 
нас је утемељио са жељом да се духовни мост 
са Европом и светом сачува и у времену када 
тај свет није много марио за нас. Оснажио нам 
је веру у свет моралних и естетских вредности 
својим односом према свему што је врхунско, 
непролазно, честито и часно. Самим својим 
скромним и часним животом“, поручили су из 
Књижевне општине Вршац. 

У суботу, 14. октобра у преподневним сатима 
у Атељеу „Морариу“ одржана је дечја ликовна 
радионица на којој су млади, талентовани 
Вршчани сликали, инспирисани стиховима 
Петру Крдуа и Васка Попе. 

У 18 часова у фоајеу Народног позоришта 
„Стерија“ отворена је изложба новинских 
чланака наших и страних новина и часописа 
о активностима Књижевне општине Вршац 
и њеним изузетним књигама и ауторима. 
Изложбу је отворио Драшко Ређеп, а затим 
је одржана промоција збирке лирских есеја 
и записа Петру Крдуа „Друга историја бића“ 
чији је приређивач Габријел Бабуц. О књизи 
су говорили Драшко Ређеп, главни уредник 
едиције „Несаница“, Сања Домазет, Габријел 
Бабуц, Драгица Стојановић, Зоран Славић и 
други. 

У рецензији књиге Драшко Ређеп каже: „А 
Крдуов есеј данас зрачи актуелно. Говорећи 
о немиру бића и о нестајању самом. Готово да 
је ова књига налик на откровење, а свакако 
на чињеницу да је велики дечак наше поезије 
Петру Крду присутнији од многобројнијих 
пролазника данашњости“. 

У наставку вечери одржан је и округли сто 
на тему „Вршац – град са песничким магнетом“. 
Омаж песнику настављен је у његовој спомен-
кући изложбом књига које је он превео са 
румунског и француског. Аутор изложбе 
под називом „Београд-Букурешт, а преко 
Париза“ је Габријел Бабуц који је говорио о 
преводилачким подухватима Петру Крдуа. 
Двадесет девети број часописа „Ковине“ 
представио је главни уредник Драшко Ређеп, 
а своје радове из часописа читали су Сања 
Вукелић, Александар Јовановић и други 
присутни аутори. 

ПО ШЕСТИ ПУТ ОБЕЛЕЖЕНИ  

ДАНИ ПЕТРУ КРДУА 
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ИЗЛОЖБА СЛИКА ЈЕЛЕНЕ ВРАГОВИЋ 

БЕСКРАЈНО БАНАТСКО НЕБО

Прошлог петка у галерији 
Дома војске отворена 
је самостална изложба 
слика Јелене Враговић. 
Представљамо вам радове 
вршачке ауторке, а поставка у 
Дому војске може се погледати 
до петка, 27. октобра. 

Јелена Враговић рођена је 
1973. године у Вршцу. Излагала 
је на више колективних 
изложби, као и на пет 
самосталних, у Панчеву, Нишу 
и Вршцу. Члан је КЛУВ-а од 
1998. и УЛАЗ-а од 2006. године. 
Добитница је Дипломе за 
оригиналан приступ ликовном 
делу на 28. Смотри ликовног 
стваралаштва аматера Србије, 
треће награде на Изложби 
минијатура „ВОВа“ Мини арт 
у Мађарској 2011. године, 
као и неколико награда и 
похвала на смотрама ликовног 
стваралаштва. Ауторка је 
илустрација за књиге „Брачни 
лавиринт“ ауторке др Љубице 
Стојковић и „Сребрне бајке“ 
Драгославе Саулић. 

О сликама Јелене Враговић, 
сликар Томислав Сухецки је 
рекао: 

„Пред собом имамо 
радове уметнице двоструког 
сензибилитета. Тај двоструки 
сензибилитет је толико снажан 
да нам се чини како је и сама 
природа уметнице двострука. 

На платнима Јелене 
Враговић Цветковић запажамо 
војвођанске мотиве, поља 
и оранице, култивисане 
човечијом руком, изнад којих 
још увек лебде слободна 
пространства широког 
банатског неба. Чини се да 
небо понекад узбурка равницу, 

а понекад да равница жели да 
укроти небо и овај дуализам 
који уочава у природи уметница 
доследно попут концепта 
понавља на својим платнима 
истичући тако и дуализам 
сопственог сензибилитета 
као и подељеност савременог 
човека између слободе 
и духовности са једне 
стране и мукотрпног рада и 
свакодневних брига са друге 
стране.

Ужарена поља, притиснута 
забранима и међама, дају 
себи одушка у ликовним 
рефлексијама са простором 
неба и ту на неким платнима 
Јелена Враговић Цветковић 
не пристаје на компромисе, 
већ храбро говори о све 
трагичнијем положају човека 
у савременом свету и његовом 
потискивању духовности и 
ликовности зарад грчевите 
борбе за материјалним 
богатством.

Ликовни квалитет ове 
уметнице је што она на 
занимљив начин документује 
свеприсутно актуелно осећање 
стрепње и ускраћености и 
поставља симболично питање 
о стању раздвојене душе. 
Њени банатски предели, 
култивисани, али пуни неког 
метафизичког набоја, скоро 
као да призивају буре давно 
ишчезлог банатског мора по 
коме сада једино може да 
се таласа врело жито. Ова 
сликарска платна као да 
нас позивају на побуну: да 
будемо слободни попут неба и 
постојани попут равнице“. 
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MAGYAR TÜKÖR

Az idén is Eleméren emlékezett 
a vajdasági magyarság  
Az eleméri Szent Ágoston 

templomban megemlé-
kező gyászmisével kez-

dődött a vajdasági magyarság 
központi megemlékezése nem-
zeti gyásznapunk alkalmából. 
A gyászmisét msgr. Dr. Német 
László SVD nagybecskereki me-
gyéspüspök celebrálta. A refor-
mátus keresztyén egyház nevé-
ben Kiss Nándor bánáti espe-
res szólt az egybegyűltekhez. 
A gyászmisét követően Kamrás 
Annamária Faludy György. Ok-
tóber 6. című versét szavalta el.

Magyarország kormánya 
nevében Dezső János a belg-
rádi Collegium Hungaricum 
igazgatója tartott megemlé-
kező beszédet.

Dezső János beszédében ki-
emelte, hogy Elemér a magyar 
büszkeség és gyász  megszen-
telt helye. 

A Magyar Nemzeti Tanács 
nevében mgr. Hajnal Jenő el-
nök szólt az eleméren egybe-
gyűltekhez.

A nemzeti tanács elnöke 
megemlékező beszédében 
hangsúlyozta, hogy magya-
rok csak addig vagyunk, amíg 
magyarul beszélünk és gondol-
kozunk.

A megemlékező beszéde-
ket követően Kiss Ernő ta-
valy felállított mellszobrá-
nak, valamint sírhelyének a 
megkoszorú zásá val ért végett 
a megemlékezés.

OKTÓBER 6-ÁN A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK

 »Jerasz Anikó, Hajnal Jenő és Petkovics Márta koszorúztak az MNT nevében

 »Dezső János 

„
 Az eleméri Szent 
Ágoston templomban 
megemlékező 
gyászmisével 
kezdődött a vajdasági 
magyarság központi 
megemlékezése 
nemzeti gyásznapunk 
alkalmából.  

Fo
to:

 Bu
ko

vic
s J

óz
se

f

Békés-Bánáti Református Egyházmegye 
utódegyházmegyéinek V. Találkozója
Nagybecskereken tartot-

ték meg a múlt szomba-
ton a Történelmi Békés-Bá-
náti Református Egyházme-
gye utódegyházainak talál-
kozóját.

Ezt a Találkozót többek kö-
zött a reformáció emlékéve, 
az 500 éves jubileum jegyé-
ben rendezték. Öt egyházme-
gye vett részt ezen a rendez-
vényen: Arad és Temesvár Ro-
mániából, Békés és Csongrád 
Magyarországról és a házigaz-
dák a Bánáti Református Egy-
házmegye Szerbiából. A Talál-
kozón ezen egyházmegyékből 
körül-belül 700 résztvevő volt 
Nagybecskerek vendége.

Az egész napos rendezvény 
áhítattal kezdődött a helybeli 
Kultúrközpontban, ahol Kiss 
Nándor bánáti esperes köszön-
tötte a megjelenteket. Kezdő 
áhítatot Halász Béla, a Szerbi-
ai Református Keresztyén Egy-
ház püspöke mondott, melyet 
követően a résztvevő öt Egy-
házmegye bemutatkozása kö-
vetkezett. A délelőtti rendez-
vényeket az aradáci evangéli-
kus énekkar zárta.

A délután folyamán a nagy-
becskereki református temp-
lomban emléktáblát avattak 
az első helybeli református lel-
kész Nyereghgyártó János em-
lékére, aki már 1551-ben refor-

mátus lelkészként tevékenyke-
dett városunkban. A találkozó 
keretében történelmi előadást 
tartott Hegyi Ádám. A találko-
zón fellépet Hevesi Tibor ope-
raénekes és egy előadás is el-
hangzott Antalffy Zsíros Dezső 
nagybecskereki születésű re-
formátus zeneszerző életéről.

A nagybecskereki refor-
mátus templomban a találko-
zó alkalmából egy kiállítást is 
megnyitottak, amely az egy-
házmegye történetét mutatja 
be, valamint kiállítása került 
a Nagybecskereki Reformá-
tus Egyházközség birtokában 
levő 1565-ös Theodore Bezae 
Biblia is.

 »Halász Béla püspök mondott kezdő áhítatot

A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES JUBILEUMA JEGYÉBEN

AJVÁRFŐZŐ-VERSENY NAGYBECSKEREKEN 

Muzslyaiak a legjobb 
ajvárkészítők
Október 4-én benépe-

sült városunk köz-
pontja, ugyanis megtartot-
ták az „Izađi mi na teglu” 
elnevezésű ajvárfőző-ver-
seny nagybecskereki fordu-
lóját. A résztvevők a támo-
gatók jóvoltából megkapták 
az alapanyagokat, így csak 
a saját receptjüket kellett 
magukkal hozniuk. A zsűri 
döntése alapján a legízlete-
sebb ajvárt a muzslyai RÉ-
MUSZ – Hagyományápolók 

Egyesületének csapata ké-
szítette, akik egy Smedere-
vac tipusú takaréktűzhelyt 
kaptak ajándékba, valamint 
továbbjutottak a Soko Ban-
ján megrendezésre kerülő 
„Izađi mi na teglu” rendez-
vény központi döntőjére, 
ahol Szerbia városaiból a 30 
legjobb ajvárkészítő csapat 
ismét versenybe száll az or-
szág legjobb ajvárkészítő-
je címért. 

BORBÉLY TIVADAR

A MAGYAR NEMZETI TANÁCSNAK (MNT) KÖSZÖNHETŐEN

Új interaktív tábla 
és könyvcsomag a 
muzslyai iskolának
A hagyományos Gyer-

mekhét és a Könyvhó-
nap alkalmából a Magyar 
Nemzeti Tanács(MNT), Ma-
gyarország Kormánya és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásának köszön-
hetően a muzslyai Szervó 
Mihály Általános Iskola 
könyvtára és fizika-tanter-
me háziolvasmányokat és 
szépirodalmi műveket tar-
talmazó könyvcsomaggal, 
valamint egy új interaktív 
táblával bővült.

Az ajándékokat Jerasz 
Anikó, az MNT Végrehajtó 
Bizottságának elnök asz-
szonya nyújtotta át Kovács 
Jolánka könyvtárosnak és 

Csiszár Krisztina fizikata-
nárnőnek.

-A támogatásban része-
sülő általános iskolák kivá-
lasztásánál egyik fő szem-
pont volt a nagyszámú 
magyar tannyelven tanuló 
gyermek, illetve figyelem-
be vettük az iskolák techni-
kai felszereltségét, eszköz-
igényét, az előző pályázato-
kon elnyert támogatásokat, 
valamint fontos szempont 
volt az is, hogy a megaján-
dékozott tanintézmények-
ből nagy számban tanulnak 
tovább diákok magyar nyel-
vű szakközépiskolákban  – 
nyilatkozta lapunknak Je-
rasz Anikó. BORBÉLY TIVADAR

LÉGY HÍVE RENDÜLETLENÜL
EMLÉKKONCERT A SZÉKESEGYHÁZBAN

Az Emmanuel Kamarakórus október 5-én tartotta meg hagyományos 
emlékhangversenyét az aradi vértanúk tiszteletére a nagybecskereki 
székesegyházban.
A koncertet megelőzően megkoszorúzták Lázár Vilmos aradi vértanú 
emléktábláját.

MAGYARCSERNYEI 
HITTANOSOK TOLLÁBÓL
FAÜLTETÉS A 
TEMPLOMKERTBEN

Csütörtöki nap volt. 
Elmentünk hittanra. Már 
mindenki várta, hogy el-
kezdjünk dolgozni. Én hoz-
tam az ásót. Amíg vártuk 
a kertészeket addig be-
szélgettünk és fociztunk. 
Megérkeztek a kertészek, 
de nem hoztak ásót. Sze-
rencsére Pál atyának volt 
két ásója. Mindenki meg-
fogott egy fát és csináltunk 
egy csoportképet. Ezután 
Laci bácsi és Sanyi bácsi el-
vezettek minket oda, aho-
va ültettük a fákat. Hét fát 
ültettünk el, ebből ötöt a 
templom háta mögé, ket-
tőt pedig a plébános háza 
mellé. Először Laci bácsi, 
majd Sanyi bácsi ásott egy 
jó nagy lyukat, abba bel-
eraktuk a fát és betemet-
tük földel. Ezután jó erő-
sen megtapostuk a rászórt 
földet, hogy jó kemény le-
gyen és leöntöttük egy vö-
dör vízzel.

Szerintem ez a faültetés 
nagyon jó volt. Remélem 
lesz még ilyen munkaakció 
máskor is.

E sorokkal osztották meg 
a magyarcsernyei diákok 
egy faültetési akció során 
szerzett élményeiket. A fa-
csemetéket a helybeli temp-
lom kertjében ültették el a 
tanulók Pál atya és a hely-
beliek közreműködésével

NAGYBECSKEREKI  
EGYHÉZMEGYEI SAJTÓIRODA  »Az Emmenuel Kamarakórus

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
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________

Број 

1139
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
На продају реновирани дворишни 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кабловска, интернет.Тел: 061/2940-
062

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

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

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

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

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

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

Издајем канцеларију у центру 
Вршца - приземље, има заштитне 
решетке и паркинг.Тел. 064/1979-
069

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 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. 063/255-
504.

Издајем двособан намештен 
стан у Новом Саду код социјалног. 
Тел. 064/707-53-30.

Издајем празну кућу у ул. Цара 
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.

Кућа спратна, гаража, воћњак. 
Саксијске палме старе 10 година, 
алоја вера. Тел. 013/837-631.

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

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

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

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.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са посебним 
комуналијама и издајем собу за 
ученице са употребом кухиње 
и купатила. Тел. 064/296-02-85 и 
834-065.

Издајем стан у кући на 
првом спрату, засебан улаз, 
у Борачкој улици, Сопствена 
струја, велики плац. Тел. 064/03-
83-757.

Издајем дворишну 
намештену гарсоњеру, грејање 
на плин, одвојен сат за плин 
и струју, кабловска, интернет. 
Центар, Иве Милутиновића 20. 
Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.

Издајем комплет 
намештену кућу 70 м2, са 
нус просторијама, и великом 
баштом на дужи период. Кућа 
се налази у селу Потпорањ Тел. 
060/0825-724. 

Издајем једнособан 
намештен стан на 

Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у 

Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Два стана на продају, Феликса 
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629-
749

На продају кућа у центру града, 
реновирана, одмах усељива, у Змај 
Јовиној 25. 170 квадратних метара 
плис подрум плус помоћни објекти 
на 4,7 ари плаца.Тел. 060/0302-111

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

Продајем кућу у улици Цара 
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304

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

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.

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

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

Продајем башту 20 ари и 74 
м², налази се на источном излазу из 
Вршца. Тел. 013/805-350  и 065/880-
53-50.

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу испод „Виле 
брег“, приземље плус два спрата, 
струја, вода, плин, канализација, 

плац 5 ари, укњижена или мењам 
за одговарајућу некретнину у 
Београду или Новом Саду. Тел. 
064/038-37-57.

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.

Продајем два дела куће у 
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и 
063/83-64-330.

Воћњак са викендицом у 
Думбрави на продају. Површина 
13 ара а викендица од 40 квадрата 
плус поткровље. Има вода и струја. 
Тел. 064/27-17-446.

Продајем  гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/740-12-10.

Продајем спратну кућу са 
гаражом са плацем 700 м². Тел. 831-
631 и 064//285-862.

Продајем кућу у Борачкој 
улици, приземље и два спрата, 
вода, струја, канализација, 
укљижена, 200 м², плац 5 ари или 
мењам за Београд или Нови Сад. 
Тел. 064/038-37-57.

Хитно продајем кућу у Избишту 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/390-62-76.

Продаје се приземна кућа 
од 120 м², на плацу од 7 ари са 
улазом из две  улице Копаоничке 
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 
069/333-60-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повољно продајем укњижену 

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Вршцу од 
81 м2, на великом плацу, плус нус 
просторије, летња кухиња. Тел. 
064/151-39-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кућа на продају, 2. октобра83. 

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

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, у 
Вршцу, ул. Јоргована, код 
ЈАТ-а, вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. Цена 
40.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.
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Продајем моторе који су у ауту 
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа 
флориде и заставе 101. Тел. 063/275-
986.

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

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

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

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

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

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

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

Помагала би старијој особи у 
кућним пословима и неговању. 
Продајем трпезаријски сто и четири 
столице. Тел. 064/288-03-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем пољопривредне 
машине, корпа за свиње, вага 
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 

Омладинскком тргу, слободан од 1. 
новембра. Тел. 063/42-00-17.

Издајем једнособан намештен 
стан, дворишни и све засебно, 
комуналије засебно. Тел. 805-192 и 
060/580-51-92.

Издајем гарсоњеру, намештену, 
реновирану и лепо сређену, на 
Омладинском тргу, преко од 
Миленијума. Тел. 832-867 и 064/1704-
999.

Издајем једнособан намештен 
стан у Борчи, одлична локација 
студентима из Вршца. Повољно и 
коректно. Тел. 063/890-98-96.

Издаје се празнане намештена  
кућа од 120 м² са великим 
двориштем, гаражом за ауто на углу 
улице Копаоничке и Цетињске. Тел. 
060/843-51-37 и 069/333-60-30.

РАЗНО
Продајем фрижидер, електрични 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

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

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

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

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

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

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

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем руске канте од меда 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фртаља браон. 40€. Тел. 
064/131-91-28

Продајем хармонику 
марке „Carmen II“ са 80 басова 
у одличном стању, мало 
коришћена. Цена по договору. 
Тел. 063/106-70-74.

Продајем оштрачку-
кључарску радњу, више 
машина. Повољно. Тел. 063/85-
64-330 и 013/ 835-738.

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

Продајем три слике уље 
на платну: „Бој на Косову“ 
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и 
мртва природа 80х60 цм. Тел. 
063/8629-749.

Косим и крчим траву 
тримером. Тел. 064/19-55-269.

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

Продајем велики вијетнамски 
тепих 3,5х2,5м. Тел. 013/806-527.

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

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

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

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

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

Продајем решо (плин/бутан) 
три горионика, мало коришћен. Тел. 
064/186-52-44.

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

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

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

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

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. 061/31-10-
734. 

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.

Продајем повољно зидну 
плинску грејалицу, плинску пећ 
Темпо 4, плински бојлер, сто за 
дневну собу(дрвени), гаражна 
врата, дечији бицикл, тврда 
носиљка за бебу, музичка љуљашка 
за бебу (до 6 месеци) на  батерије, 
седиште за кола за бебу (до 6 
месеци). Тел. 063/356-776.

Продајем емајлиране канте од 
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и 
064/ 28-58-62.

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна , са целом опремом. 
Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 
065/452-33-37. 

Математика, помагање при 
учењу, припреме за пријемне 
испите. Тел. 013/2839-461.

На продају женски бицикл 
црвене боје, боца зе бутан велика,и 

палме старе 10 година Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99.

Услужно радим дизајн, 
припремуи за штампу, слике по 
поруџбини. Повољно. Тел. 069/62-
66-99 и 063/74-22-013.

Радила би по кућама домаће 
послове и помагала старијим 
особама. Тел. 069/62-66-99 – 
013/835-129.

Продајем два гардеробна 
регала , један трпезаријски орман са 
стакленим делом, стилски, дрвени. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44. 

Продајем електрични грил, 
роштиљ, француски, 3000 W, 
температура приликом печења до 
300Сº, димензија 40х40цм, дебљина 
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.

На продају бутан боца 10 
литара пуна, 2 канте за маст од 
50 и 30 литара, бицикл женски 
црвени, балконска врата дупло 
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Хитно купујем стари цреп 
Потисје- Кањижа тип-2, а поклањам 
полован намештај: мадраце, 
кревете, ормане, јоргане, кауче. 
Тел. 064/390-62-76 Избиште.

Симпов француски лежај 
„париска ноћ“ на продају. Одлично 
стање, као нов. 220х180 цм. Цена по 
договору. Тел. 060/333-34-41.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем ЈУГО-55/1997 за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене боје, 
аутоматски мењач, регистрован, 
мало прешао, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, 
аларм, церада, Хитно. Цена 
650€. Тел. 064/510-50-66.

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

Тел. 064/598-3898
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У последњих месец дана, Привредна комора 
Војводине (ПКВ) организовала је низ догађаја 
којима је учврстила сарадњу са регионом, увезала 
привреднике и остварила бројне контакте. 
Средином септембра окупила је више од сто 
привредника у Будимпешти у оквиру Српско-
мађарског пословног форума, који је био одржан 
у Амбасади Републике Србије (РС) у Мађарској. 
Привредну делегацију АП Војводине предводио 
је тада председник Покрајинске владе Игор 
Мировић, заједно са председником ПКВ Бошком 
Вучуревићем.

 „Велика заинтересованост привредника из АП 
Војводине и Мађарске за учествовање на овом 
Форуму, говори да постоји чврста база на којој 
можемо да градимо све чвршће пословне везе. На 
тај начин, наш регион постаје економски све јачи“, 
рекао је Вучуревић.

ПКВ је затим посетила делегација Нордијске 
пословне алијансе са представницима компанија 
чланица Алијансе, коју је предводио амбасадор 
Финске у РС Њ.Е. Перти Иконен. Тај сусрет окупио 
је више од 50 привредника у ПКВ, а све у циљу 
унапређења привредне сарадње између српских 
и финских привредника. Заједно са Развојном 
агенцијом Војводине, ПКВ је угостила и италијанску 
политичко-привредну делегацију предвођену 
чланом Европског парламента Марком Занијем 
и том приликом представила привредне и 
инвестиционе потенцијале АП Војводине.

 „Италија је традиционално један од значајних 
спољнотрговинских партнера, како за привреднике 
из целе РС, тако и за војвођанске привреднике. 
Током седам месеци 2017. године, остварен је 
извоз у Италију у вредности од скоро 300 милиона 
долара, а увезена је роба у вредности од скоро 315 

милиона долара“, рекао је Вучуревић. Додао је да 
су, закључно са јуном 2017. године, стране директне 
инвестиције из Италије реализоване у вредности 
од око 800 милиона евра.

ПКВ је заједно са Војводина метал кластером из 
Темерина, организовала пословне сусрете српских 
и румунских компанија из металског сектора у 
Темишвару и Араду, на којима је учествовала 
21 компанија, а у два дана одржано је близу 50 
пословних састанака.

Наредни корак у циљу унапређења сарадње на 
регионалном нивоу, био је одлазак председника 
ПКВ Бошка Вучуревића у Брисел, где је као део 
делегације АП Војводине коју су предводили 
председник Покрајинске владе Игор Мировић 
и председник Скупштине АП Војводине Иштван 
Пастор, у оквиру Европске недеље градова и регија 
одржао низ састанака са представницима немачке 
регије Хесен, Горње Аустрије, италијанских 
регија Ломбардија и Умбрија. Истакнуто је да је 

важно повезивања привредних комора ради 
организовања директних сусрета привредника и 
представљања потенцијала за улагање.

Када су туристички потенцијали и понуде 
региона у питању, ПКВ је окупила привредне 
коморе Тимиш, Републике Српске и Ријеке да, 
у оквиру недавно завршеног Сајма туризма, 
представе своје регионе. Са ДМО Града Морахалом 
и Европском мрежом предузетника – Канцеларија 
Нови Сад, на поменутој сајамској манифестацији, 
ПКВ је потписала Споразуме о сарадњи као један 
од корака поспешивања привреде у региону.

Јесење активности ПКВ се настављају, те ће тако 
крајем октобра у Подгорици бити одржан пословни 
форум у организацији ПКВ и ПК Црне Горе, а већ 
почетком новембра биће организован пословни 
форум у Бањалуци, заједно са ПК Републике Српске.

Привредна комора Војводине – Ваш поуздан 
партнер

НИЗ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕЗИВАЊА ПРИВРЕДНИКА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

1. Под ђенерал-мајором 
Далтоном (место становања 
:Вршац): 1450 људи из 
регементе Езтерхазија у Вршцу; 
2620 људи из регементе  De 
Vins  у Сасци и Оравици; и 
545 вурмсерових хусара у Ст. 
Јаношу и Маргити.

2. Под ђенерал - мајором 
Харахом (место становања 
Вршац): 1900 пешака из 
регементе Латермана у 
Немачком Бокшану: 720 
Ердедијевих хусара у Вршцу; и 
300 људи ловачке компаније у 
Стражи.

3. Под ђенерал - мајором 
Карлом Евђенијем херцогом од 
Виртемберга (место становања 
Вршац): 1500 људи из палфијеве 
пуковије у Вршцу; 2 батаљона 
немачко - банатских граничара 
и 4 кумпаније домобранаца 
(свега 3200 људи) у Ковину 13).

Свега је било 10.970 пешака 
и 1265 коњаника. Од ових су 
2950 пешака и 720 коњаника 
били смештени у Вршцу 
а остали по околини. Ова 
војска доцније  је повећана, 
и почетком маја отишла је у 
карансебешки предео.

У ово време званично 
је пописана штета, коју 
су Вршчани о бежанији 
септембра 1788. претрпели 
које на храни и вину, које 
опет на покретнинама 
уопште. По конскрипцији, 
сачињеној судским писаром 
Српског Вршца, Симеуном 
Ђорђевићем, само штета 
становништва Српског Вршца 
износила је 111.786 фор. 34 
нов, осим 3002 ф. 15 нов. 
чиме је оштећен писар Фрања 
Гребер 1). Укупна штета обеју 
општина износила је 210.600 ф. 
2). Из истог узорка је вршачки 
владика, чија је дијецеза била 
савршено опустошена, те није 
доносила никаквих прихода, од 
јесени1788. па кроз 7 месеци, 
добијао 300 ф месечно, свега 
2100 ф. државне припомоћи 3).

Повратком становништва, у 
Вршцу је завладао опет стари 

ред. Првашње радње поново 
су продужене, занатлија је 
даље радио свој занат, а ратар 
је као и пре обделавао своју 
њиву. Вредноћа и истрајност 
учинише те је набрзо 
заборављена претрпљена 
штета. Али, на жалост, 
становништво из Вршца и 
околине имало је млого да 
претрпи и од богиња, које 
су 1789. и 1790. владале у 
јужној Угарској, и од којих је и 
Вршчана млого помрло 4). Но 
и ово је зло сретно прекужено 
и набрзо су заборављене и све 
његове жртве.

Заузећем Београда, 8. 
октобра 1789. 5), вратише 
се и последњи бегунци у 
Вршац, изузимајући ону 
неколицину, који су платили 
главом. Становништво које 
се већ вратило било у Вршац, 

са неописаном жудњом 
ишчекивало је пад Београда, 
тако је немачка општина  о 
свом трошку дала држати 
молебствија и бденија у кат. 
цркви 6), и свечано је примила 
7) вести о заузећу Београда. 
Најзад, систовским миром од 
1791. потпуно је завладало 
спокојство у овом пределу. 

За заслуге које су стекли 
овом приликом, Вршчанни 
су обилно награђени. Оних 
75 бранилаца  ослобођени 
су доживотно главарине, 
које је онда износила 1ф.10 
н. годишње 8), млоги опет - 
као Михал Корман - урешени 
су медаљама ил су друкче 
награђени 9), а Јакову 
Хенеману, ради његове 
особите храбрости, показане 
приликом одбране места, 
подарено је племство.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (93)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)  Pesty: F. A szörényi bánság 
története, Budapest, 1878. sv. I. str. 194 I 195. 
-Наши виртембешки киразири беху тада код 
Лугоша и Ђармате.

2) По записницима о штети, који се 
налазе у ововарошкој архиви

3) Архива финансиј. Управе у 
Тамишграду, фасц.:“ Werschetzer Regulirung 
1795“

4) Акта из овдашње владичанске 
архиве.

5) Chr. Baumann’sche 
Anfyeichnungen, str.7

6) Једна белешка у матрикулама 
р.к. парохије вршачке овако говори о 
томе:“Hac dic (8. oktobar 1789.) Belgradinum 
Vixtite Bellico Immortatis Memorae Herois 
Generalis Campi Marschali Laudon Subditur 

Josepho II. Imperatori Invictissimo“.
7) Општ. рачун Немач. Вршца из 

год. 1789.
8) Исти извор. – „Народној војсци 

ради метања из пушака о освојењу Београда 
13 фор.36. нов.“.

Chr. Baumann’sche Anfyeichnungen, стр.

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

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17., БРОЈ 281, 13. МАЈ 1992

ДВОРНИЦА ЗА 
ТУРНОВАЊЕ

У српске основне школе уведена је гимнастика од 1874. године. 
Од самог почетка постојала је посебна гимнастичка вежбаоница у 
згради код мале успенске цркве у Змај Јовиној улици.

Највећу заслугу за обезбеђивање ове просторије за „цимнастику“, 
како се у то време називала, припадало је учитељу Јовану Бакићу. Он 
је желео да такозвана „Бакићева основна школа“, која се налазила са 
друге стране поменуте цркве у истој улици, има посебну зграду за 
ту намену.

Једини погодак у тој првој вршачкој вежбаоници у Вршцу је 
чланак под називом „ Пре четрдесет година„ објављен у „Народном 
гласнику“ у броју од 22. децембра 1935. Ту се каже : “Гимнастичка 
зграда била је код мале цркве, одмах до моста, где је сада берберска 
радња“. Та мала грађевина још увек постоји и данас је ту продавница 
црквењних предмета.

Више од двадесет година ова је сала служила за гимнастику, све 
до 1894. године. Тек 1895. у порти велике саборне цркве саграђене 
су две велике зграде за основну школу и посебна грађевина за 
гимнастичку дворану, чија је изградња коштала тадашњих 6.000 
форинти, било је игралиште. У њега се улазило из суседне улице. 
Ту је наставник гимнастике одржавао часове телесног васпитања 
ученицима основних школа када је било лепо време.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17., БРОЈ 282, 27. МАЈ 1992.

САВ ПРИХОД РАЊЕНИЦИМА  
Много пута су до сада Вршчани помагали унесрећеним људима. 

Из града под кулом помоћ је последњих месеци одлазила у 
ратом захваћена подручја где су је са захвалношћу прихватали 
тамошњи становници, али и војска и резервисти. Помажу 
Вршчани и породицама које су као избеглице стигле у наш град, а 
прошлогодишњом хуманитарном акцијом пружили су и прву већу 
помоћ рањеницима последњег рата.

Аукцију слика која је у суботу, 23. овог месеца, на идеју вршачког 
сликара Зорана Туркана, а уз свесрдну помоћ ђакона Владислава 
Вујовића и добронамерних Вршчана, одржана у Владичанском 
двору, побудила је велику пажњу наших суграђана. Али, не само 
пажњу. На аукцији је прикупљено укупно 3.429.500 динара и ова 
средства су намењена рањеним борцима и њиховим породицама. 
Продато је укупно 46 слика, а аукцију је успешно водио Саша 
Тимофејев, новинар НТВ Студио Б. Њему је у овом хуманом помогао 
и свакако наш запажени гост, капетан Драган.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ

ОРГАНИЗОВАНА „ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО“
Под мотом „Имамо циљ-дођи на 

старт“, одржана је „Трка за срећније 
детињство“ у организацији Црвеног  
крста Вршац, на Градском стадиону, 
12. октобра. У трци су учествовали 
вршачки основци који су се масовно 
одазвали овој манифестацији 
овдашње хуманитарне установе.

-„Трка за срећније детињство“ 
организована је у сарадњи са 
локалном самоуправом, Фудбалским 
савезом и  свим основним школама 
из града,  на Градском стадиону, каже 
Бошко Митрашиновић, секретар 
Црвеног крста Вршац. У трци су 
учествовали ученици петих и шестих 
разреда. Сви учесници трчали су 
једним темпом, није било победника, 
јер су на циљ сви заједно стигли.

Према речима Митрашиновића, 
„Трка за срећније детињство“ је 

најмасовнија и најшире прихваћена 
рекреативно - хуманитарна активност 
Црвеног крста Србије. Ова активност  
усмерена је ка остварењу трајног 
циља - непрекидном подмлађивању 
и омасовљењу чланства и волонтера 
ове хуманитарне организације.

-Масовним учешћем у „Трци за 
срећније детињство“ , деца и млади 
показали су своје опредељење ка 
здравом начину живота и највишим 
хуманим вредностима, сматра 

Митрашиновић. Ово је седма година 
како је Црвени  крст Вршац успешно 
реализовао овај занимљив и за децу 
атрактиван догађај.

Спонзор трке и ове године била 
је компанија Свислајон која је свим 
учесницима трке даривала слаткише. 
Након „Трке  за срећније детињство“, 
организоване поводом Дечје недеље, 
мали тркачи  наставили су дружење 
уз Свислајнове слатке производе.

Ј.Е.
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Житиште, гледалаца 150, судија: 
Немања Бунчић (Панчево), стрелци: 
Шаренац у 28. за Бегеј, Белић у 11. 
минуту за Вршац јунајтед

БЕГЕЈ: Пустињаковић, Даљевић, 
Мијатовић, Тањга, Марков, Станојевић, 
Нинковић (од 62. Бакош), Вукоје, 
Шаренац, Раденковић (од 73. Ољача), 
Николић

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, Б. 
Благојевић, Новаков, Бељин (од 76. 
Ћулибрк), Ранков, Радић, Радосављев, 
Моторов, Белић, В. Благојевић, 
Крачуњел.

Вршчани су се непоражени вратили са 
гостовања у Житишту иако су против Бегеја 

приказали издање које знатно одудара од 
стандарда који су ове јесени поставили 
изабраници тренера Ненада Мијаиловића. 
Једини добар период у игри Вршац јунајтеда био 
је уводни део утакмице када је Данило Белић 
постигао водећи погодак. У другом полувремену 
било је неколико изгледних ситуација да се 
постигне још који гол, али је најбољи играч 
утакмице, голман бегеја Пустињаковић, сачувао 
своју мрежу. 

- Изгубили смо два бода у Житишту , поново 
смо имали падова у игри , после врхунских 
уводних пола сата и вођства имали смо пад 
у игри, али треба рећи и да је Пустињаковић 
бранио немогуће. Имамо императив победе 
у наредној утакмици, Станков и капитен 
Бељин су ван строја, а под знаком питања 

су Моторов,Белић и Ранков. И поред овог 
хендикепа све осим победе је катастрофа, рекао 
је за “Вршачку кулу” тренер Вршчана Ненад 
Мијаиловић.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД НАСТАВИО СЕРИЈУ БЕЗ ПОРАЗА НА ВОЈВОЂАНСКОМ ИСТОКУ

БЕЛИЋ УПЕЦАО БОД НА БЕГЕЈУ
БЕГЕЈ - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 1:1 (1:1)

ФУД БА Л

Наставак голгетерске серије: Данило Белић 
(Вршац јунајтед)

ПФЛ ПАНЧЕВО 9. КОЛО

Слога (БНС) - Црвена звезда  3 : 1
БАК -  Јединство (В)   5 : 0
Борац (Ст) - Јединство Стевић  3 : 1
Партизан (У) - Југославија  7 : 3
Војводина (С) – Долина   2 : 3
Војводина (Цр) - Раднички (Б)  2 : 4
Дунав - Војводина (ЦЦ)   1 : 1
Вултурул – Стрела   0 : 1

                                      ТАБЕЛА
1. БАК   9      8  0       1  24
2. Борац (Ст)  9      6  3       0  21
3. Долина  9      7  0       2  21
4. Слога (БНС)  9      7  0       2  21
5. Партизан (У)  9      5  2       2  17
6. Војводина (С)  9      4  3       2  15
7. Раднички (Б)  9      4  2       3  14
8. Војводина (Цр)  9      4  2       3  14
9. Јединство (В)  9      3  3       3  12
10.Јединство Стевић 9      3  1       5  10
11.Стрела  9      2  3       4   9
12.Вултурул  9      2  1       6   7
13.Црвена звезда  9      1  3       5   6
14.Војводина (ЦЦ)  9      0  4       5   4
15.Дунав  9      0  4       5   4
16.Југославија  9      0  1       8   1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 9. КОЛО

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

ТАБЕЛА
1. Кикинда 1909  9       6  2        1  20
2. Слобода (НК)  9       6  1        2  19
3. Вршац јунајтед  9       5  3        1  18
4. Војводина 1928  9       5  2        2  17
5. Козара  9       5  1        3  16
6. ЖАК   9       4  2        3  14
7. Пролетер  9       4  1        4  13
8. Јединство (НБ)  9       4  1        4  13
9. Младост (О)  9       3  3        3  12
10.Јединство (БК)  9       3  2        4  11
11.Раднички (К)  9       3  2        4  11
12.Будућност  9       3  1        5  10
13.Слога  9       3  0        6   9
14.Бегеј  9       2  2        5   8
15.Раднички (С)  9       1  4        4   7
16.Полет  9       1  1        7   4

 ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК”  
8. КОЛО

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

ТАБЕЛА
1. Потпорањ  8       6  1       1  19
2. Будућност (А)  8       5  2       1  17
3. Полет  8       5  2       1  17
4. Добрица  8       5  0       3  15
5. Ратар  7       4  1       2  13
6. Хајдучица  8       4  1       3  13
7. Шевац  8       4  1       3  13
8. Борац (ВГ)  8       4  0       4  12
9. Партизан (К)  8       3  2       3  11
10.Борац (ВС)  7       3  0       4   9
11.Караш (К)  7       2  0       5   6
12.Виноградар  8       1  2       5   5
13.Владимировац  7       1  1       5   4
14.Јаношик  8       0  1       7   1 

СЗрењанин, судије: Лазаревић 
(Београд), Маринковић (Смедерево), 
стрелци: Шаренац у 20, Рашић у 32. 
и 33, Живанов у 28, 34. и 40. минуту 
за САС, Богдановић у 12. и 14, 
Анђелковић у 17. и 24. и Јанковић у 
40. минуту за Форум

САС: Радић, Кулић, Делић, Рашић, 
Шаренац, Блануша, Стојаковић, 
Живанов, Аранитовић, Милићев, 
Раденковић, Хорват.

ФОРУМ: Морарију, Јанковић, 
Борковић, Богдановић, Анђелковић, 
Рашић, Лукач, Мадић, Драгић, 
Куневски.

Форум је без петорице стандардних 
првотимаца имао велику прилику 

да се непоражен врати са тешког 
гостовања у Зрењанину. Изабраници 
тренера Ненада Варађана одлично 
су почели меч, у 17 минуту водили 
са 3:0, међутим, Зрењанинци су у 
наставку показали квалитет, преузели 
иницијативу и успели да преокрену 
резултат у своју корист. Права драма 
виђена је у последњем минуту, најпре 
је Горан Јанковић изједначио на 5:5 и 
довео Форум сасвим близу освајања 
једног бода, међутим на само 5 секунди 
пре краја, Стефан Живанов успео је да 
погоди мрежу Мораријуа и донесе 
победу Зрењанинцима. У наредном 
колу Форум у Центру Миленијум 
дочекује екипу Пожаревца, једног 
од директних конкурената у борби 
за опстанак. Меч се игра у суботу са 
почетком у 20:30 часова.

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ДРАМАТИЧНОЈ ЗАВРШНИЦИ УТАКМИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ

ФОРУМ ПАО 5 СЕКУНДИ ПРЕ КРАЈА
АС (ЗРЕЊАНИН) - ФОРУМ 6:5 (1:3)

ФУ ТС А Л

Измакао бод: Марко Богдановић (Форум)

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА  3.КОЛО

САС - Форум   6 : 5
Српска  - Сопот     0 : 4
Викинг - Винтер спорт   1 : 6
Пут инж. - Ивањица   4 : 7
Врање - Пожаревац   4 : 2
Металац - Економист  5 : 4

 
1.Винтер спорт  3       3  0        0  9
2.Ивањица  3       3  0        0  9
3.Економист  3       2  0        1  6
4.Сопот   3       2  0        1  6
5.САС   3       2  0        1  6
6.Металац  3       2  0        1  6
7.Врање   3       1  1        1  4
8.Пожаревац 3       1  1        1  4
9.Форум  3       0  1        2  1
10.Пут-инжењеринг  3       0  1        2  1
11.Викинг  3       0  0        3  0
12.Српска  3       0  0        3  0

Уљма, судија: Филип 
Орешковић (Вршац), стрелци: 
Николин у 8, Војнов у 69, Тимић у 
50, 70. и 90. и С. Јовановић у 74. и 
80. минуту за Партизан, Дотлић 
у 9, Дакић у 11. и Стојановски у 
88. минуту за Југославију

ПАРТИЗАН: Тодоровић, 
Нуридими, Јездимировић, 
Лазин, Бану, Николин, 
Јовановић (од 80. Пешић), 
Тимић (од 90+3. Ранић), Војнов, 
Перовић (од 87. Живојнов), 
Бежановић

ЈУГОСЛАВИЈА: Симјановић, 

Насковски, Апостоловски, 
Станковски, Митковић, 
Митровић, Јовановски (од 46. 
Величковић), Стојановски, 
Дотлић, Дакић, Митровић.

Убедљивом победом против 
врло добре екипе из Јабуке 
Уљмани су се приближили врху 
табеле и ушли у круг кандидата за 
титулу јесењег првака. Југославија 
је имала предност после првог 
полувремена, али се у наставку 
разиграо искусни Бојан Тимић и 
са три поготка Уљмане водио до 
важног тријумфа.

УЉМАНИ СВЕ БЛИЖИ ВРХУ ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО

ХЕТ - ТРИК ТИМИЋА
ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) 7:3 (1:2) Потпорањ, судија: Кристијан 

Тодоровић (Вршац), стрелац: 
Вренчев у 37. минуту

ПОТПОРАЊ: Николајевић, 
Мунџић, Оморац (од 64. Милаковић), 
Јанковић, Манојловић, Јоксимовић, 
Олујић, Попов, Јовановић, Јованов 

(од 46. Бихлер), Вренчев (од 67. 
Живојиновић).

КАРАШ: Лападат, Божин, 
Ђорђевић, Јовчић, Милојевић, 
Мојсић, Мадић, Иримија, 
Анђелковић, Милојевић, 
Стефановић.

ПОТПОРАЊЦИ И ИЗБИШТАНИ НАСТАВЉАЈУ БОРБУ ЗА ЈЕСЕЊУ ТИТУЛУ У 
ДРУГОЈ ЈУЖНОБАНАТСКОЈ ЛИГИ ИСТОК

ПОТПОРАЊ - КАРАШ (КУШТИЉ) 1:0 (1:0)

Избиште, судија: Веселин 
Маринковић (Вршац), стрелци: С. 
Бранков у 2, Милунов у 20, Илић у 
23, Димитријевић у 64, Дубичанин у 
75. за Полет, Јанков у 63. за Добрицу

ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин, 
Савић, Илић, Милунов, Петровић (од 
78. Попов), Балан, Димитријевић, М. 

Бранков (од 46. Јованов), Стојанов, С. 
Бранков.

ДОБРИЦА: Милош, Грчић, Куља 
(од 75. Бокшан), Лалић, Станков, 
Станисављев, Петров, Марков (од 
46. Тодоров), Јанков, Крпец, Лака (од 
75. Бончокац)

ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) - ДОБРИЦА 5:1 (3:0)
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Гледалаца 300, судије: Ј. Јурас, М. Јурас, 
Д. Седлар

БЕОВУК 72: Матијашевић 9, Јевђенић 
2, Драговић 9, Марјановић, Мусић 8, 
Неранџић 11, Војиновић, Лазаревић, 
Цамовић, Максимовић 9, Петрић 15, 
Безбрадица 8.

ВРШАЦ: Ђерић 14, Кочовић 6, Митровић 
2, Глишић 15, Кутлешић 24, Мунижаба, 
Вељковић, Јововић 3, Узелац, Савовић 1, 
Остојић 2, Симеуновић 15.

Вршац је освојио прве бодове у новој 
сезони Кошаркашке лиге Србије сломивши 
отпор Беовука у другом полувремену. После 
доброг почетка меча домаћих изабраници 
тренера Ђокића успели да први пут поведу 
у 6. минуту после тројке Глишића (11:10)да 
би у 9. минуту остварили 7 поена предности 
(17:10). Међутим, домаћи захваљујући серији 
Максимовића од пет узастопних поена и 
погоцима Мусића са линије слободних бацања 
успевају да дођу до изједначења (17:17). 

У другом периоду водила се углавном 
изједначена борба све до финиша првог 
полувремена када је Беовук стекао пет 
предности тројком Матијашевића и 
закуцавањем Неранџића (40:35). 

Друго полувреме протекло је у потпуној 

доминацији Вршчана који после свега два и 
по минута игре стижу до изједначења кошем 
Глишића, да би тројком Ђерића прешли у 
вођство (47:44) које нису испуштали до краја 
меча. 

У екипи Вршца двоцифрен број индексних 
поена оистварио је најбољи стрелац меча 
Душан Кутлешић (инд. 25, 24 поена, 4 скокова, 
2 асистенције), одлични су били Глишић (инд. 
18, 15 поена, 6 скокова), Ђерић (инд. 15, 14 
поена 4 скокова) и Симеуновић (инд. 14, 15 
поена 11 скокова).

У редовима домаћина једини играч са 
двоицреним учинком био је Неранџић.

У наредном колу Вршац у суботу, у Центру 
Миленијум, са почетком у 18 часова, дочекује 
Дунав из Старих Бановаца.

Резултати 1. кола
Беовук – Вршац   71:82 
Златибор – Металац  89:80 
Борац – Војводина  108:85 
Тамиш – ККК Раднички  85:81 
Слога – Динамик   86:88 
Дунав – Младост А. 88:80 
ОКК Београд – Спартак  75:76 

ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ОСВОЈИЛИ ПРВЕ БОДОВЕ У КЛС ЗАХВАЉУЈУЋИ ОДЛИЧНОЈ ИГРИ У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

ВРШЧАНИ УЛОВИЛИ “ВУКОВЕ”
БЕОВУК 72 – ВРШАЦ 71:82 (17:17, 23:18, 15:26, 16:21)

КО Ш А Р К А

Одбојкаши Баната поразом су стартовали у 
првој Б лиги, иако се после првог сета дуела са 
Новим Садом чинило да су на путу да освоје 
бодове. Захваљујући изванредним сервисима 
Савина и Маркова, Вршчани су имали 
иницијативу и први сет решили га у своју 
корист 25:22. У другом су гости узвратили по 
истом рецепту који у претходном применили 
изабраници тренера Сантрача, а највише 
захваљујући серији од осам узастопних поена 
захваљујући изванредном почетном ударцу. У 
трећем и четвртом сету водила се изједначена 
борба до петнаестог поена, а онда, као по 
правилу, Новосађани су били смиренији у 
пријему и дошли до одлучујућих поена у сету.

- Немам шта да замерим играчима, дали 
су све од себе у овом тренутку и храбро се 
супротставили екипу која је за ову сезону 
појачана са пет играча из суперлигаша 
Војводине. Показали смо да имамо потенцијал, 
велики добитак је игра младог Арашкова 
који је одиграо врло добро читав меч. Већ у 
наредном очекујем још боље издаље Баната, 
наш циљ ове сезоне је пласман у средину 

табеле, рекао је тренер Вршчана Игор 
Сантрач.

У другом колу Прве Б лиге одбојкаши 
Баната у недељу, са почетком у 19:30 часова, 
у Центру Миленијум дочекују Топличке 
витезове из Куршумлије.

Резултати 1. кола: 
Банат - Н. Сад   1:3 

(25:22, 18:25, 23:25, 20:25)

Т. витезови - С.Итон  3:0 
(25:18, 25:23, 25:18)

Ужице - Баваниште  3:2 
(25:23, 25:20, 21:25, 24:26, 15:5)

Бечеј - Дубочица   0:3 
(18:25, 18:25, 22:25)

Лозница - Тимок   3:0 
(27:25, 25:15, 25:11)

ФАП - Борац (Пар) 0:3 
(14:25, 9:25, 11:25)

ОД Б О Ј К А

НОВИ ПОРАЗ ВРШЧАНА У ПРВОЈ ЛИГИ 
СЕВЕР

БОДОВИ У 
ЈАРКУ

МЛАДОСТ - ТСК (Б. ЈАРАК) 24:28 
(12:16)

Центар Миленијум, гледалаца 200, 
судије: Тарајић, Андоновски (Панчево), 
седмерци: Младост 3(2), ТСК 4 (3), 
искључења: Младост 6 минута, ТСК 8 
минута

МЛАДОСТ: Матес, Константинов, 
Костић 1, Н. Раковић 5, Бегенишић 10, 
Барна, Д. Раковић 3 (1), Вит 2, Петровић, 
Велковски 2 (1), Спремо, Радовановић 
1, К. Јовановић, Јовановић, Дудић.

ТСК: Мандић, Косановић 5, Ждрија, 
Гаковић 3, Граховац 2, Бијелац 3, 
Грујичић 6 (1), Карлаш 1, Двизац, 
Момчиловић 2, Љубисављевић, 
Миличевић 1, Видовић, Шкавић 1, 
Драгољевић, Марјановић 4 (2).

Рукометаши Младости нису 
имали решење за левог бека 
и пивотмена Јарачана који су 
заједно постигли 11 голова и 
били најважнија полуга у нападу 
гостујућег тима. Вршчани су 
се добро држали до средине 
првог полувремена, одржавали 
су минималну резултатску 
предност, али је у од 17. до 20. 
минута уследила серија гостију 
од три узастопна гола, којом је 
практично и трасиран пут ка 
победи. Играчима Младости се 
као бумеранг вратио велики број 
промашених зицера, а једини 
који заслужују прелазне оцене су 
десетоструки стрелац Бегенишић, 
чврсти Никола Раковић и голман 
Спремо. У наредном колу вршачка 
Младост гостује Сивцу, утакмица 
се игра у Црвенки, у недељу, са 
почетком у 17 часова.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР

Резултати 4. коло

Лавови БП  - Сивац 69   29 : 21
Младост (В) - Младост ТСК  24 : 28
Херцеговина – Апатин  25 : 23
Црвена звезда  - Јабука  28 : 26
Банатски Карловац – ЖСК  г о с т и 
нису дошли
Срем СМ – Долово  играно касније
 

1.Црвена звезда  4      4  0      0  8
2.Лавови БП   4      3  0      1  6
3.Младост ТСК  4      3  0      1  6
4. Херцеговина  4      3  0      1  6
5. Сивац 69   4      2  1      1  5
6. Апатин   4      2  0      2  4
7. Јабука   4      2  0      2  4
8. Б. Карловац   3      1  0      2  2
9. Mладост (В)   4      1  0      3  2
10. Долово   3      0  1      2  1
11. Срем СМ     3      0  0      3  0
12. ЖСК   3      0  0      3  0

РУ КО М Е Т

Одлична форма: Душан Кутлешић 
(КК Вршац)

ВРШАЧКИМ ОДБОЈКАШИМА САМО СЕТ НА ПРЕМИЈЕРИ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

ЧВРШЋИ НЕРВИ НОВОСАЂАНА
БАНАТ - НОВИ САД 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 20:25)

Циљ средина табеле у Првој Б лиги: ОК Банат

Центар Миленијум, гледалаца 100, 
судије: Влаховић, Олћан, Ковачевић

ВРШАЦ: Бабић, Ратковић 6, Керкез 10, 
Вергић 3, Жигић, Томашевић, Јовановић 
20, Михајловић, Половина, Лучић 5, 
Лазаревић.

ШАБАЦ: Л. Шицар 7, Стевановић 15, 
Д. Јокић 7, Вукашиновић 2, Спасојевић 
4, Велисављевић, Радовић 18, И. Шицар 
4, Т. Јокић 8, Јовановић 24, Надовеза 10, 
Кечановић.

Младе Вршчанке бориле су се за што 
часнији пораз јер већину тима чине 
играчице које још увек нису навршиле 
пионирски стаж. Тренер Вршца 
Мирослав Кањевац могао је да буде 

задовољан борбеношћу и залагањем 
девојака које су забележиле прве 
минуте у сениорској конкуренцији у 
прволигашком друштву.

- Девојчице су показале да имају 
квалитет и да су добро радиле током 
лета, али немају довољно искуства за 
мечеве у суперлигашкој конкуренцији. 
Очекујемо појачања и наравно боље 
игре, рекао је тренер кошаркашица 
Вршца Мирослав Кањевац.

Резултати 2. кола:
Вршац - Шабац  44:99
Ц. звезда - Беочин  89:47
Партизан - Бор  80:53
Спартак - Врбас  65:79
Р. Кораћ - Шумадија  93:63
Студент - Краљево  54:78

ПОДМЛАЂЕНИ САСТАВ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА  НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ОДУПРЕ ШАПЧАНКАМА

ЧЕКАЈУЋИ ПОЈАЧАЊА
ВРШАЦ – ШАБАЦ 44:99 (2:31, 20:21, 13:28, 9:19)

У наредном колу Вршчанке гостују екипи Краљева.



ПЕТАК • 20. октобар2017.ВРШАЧКА КУЛА24


	kula1139 strana01
	kula1139 strana02
	kula1139 strana03
	kula1139 strana04
	kula1139 strana05
	kula1139 strana06
	kula1139 strana07
	kula1139 strana08
	kula1139 strana09
	kula1139 strana10
	kula1139 strana11
	kula1139 strana12
	kula1139 strana13
	kula1139 strana14
	kula1139 strana15
	kula1139 strana16
	kula1139 strana17
	kula1139 strana18
	kula1139 strana19
	kula1139 strana20
	kula1139 strana21
	kula1139 strana22
	kula1139 strana23
	kula1139 strana24

