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Представници Града Вршца и
овдашњег Црвеног крста угостили
су високу делегацију Црвеног крста
Горње
Аустрије:
председника,
потпредседника, секретара и четворо
чланова, у уторак, 24. октобра.
Том приликом гости су обишли
одмаралиште Црвеног крста на
Вршачком брегу, у пратњи домаћина
Татјане Николић, чланице Градског
већа задужене за социјалну заштиту,
и Бошка Митрашиновића, секретара
Црвеног крста Вршац.
-Седмочлана делегација Црвеног
крста Горње Аустрије дошла је у
пратњи председника и секретара
Црвеног крста Војводине и сви
заједно обишли су обновљене
делове објекта: вешерај и магацин
одмаралишта на нашем Брегу,
наглашава чланица Већа Н иколић.
За реновирање поменутих делова
објекта Црвени крст Горње Аустрије
донирао је 6.000 евра.
Овдашњи Црвени крст има
дугогодишњу врло успешну сарадњу
са
истоименом
хуманитарном
организацијом
Горње
Аустрије
која је донацијама много помогла
реновирање комплетног објекта
одмаралишта на Брегу.
-Црвени крст Горње Аустрије
био је донатор за опремање нашег
Најстарији мештани насељених
места на територији Града Вршца
окупљају се у Клубове за старе који
су практично једина места у већини
села где се старије генерације друже,
проводе заједно слободно време и
проналазе разне занимације. Сеоски
клубови су доста активни, а о њима
брине Центар за социјални рад,
заједно са локалном самоуправом.
Протекле седмице уприличена су
дружења чланова Клубова у Марковцу
и Избишту. Томе су присуствовали
чланови Градског већа Татјана
Николић, Милан Васић и Славиша
Максимовић, као и представници
Центра за социјални рад.

ДЕЛЕГАЦИЈА АУСТРИЈСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА ОБИШЛА ОДМАРАЛИШТЕ НА БРЕГУ

ПОХВАЛЕ ЗА ДОМАЋИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Одмаралишта на Вршачком брегу
са 200.000 евра од 2002. до 2004.
године, подсећа секретар вршачког
Црвеног крста Бошко Митрашиновић.
Скоро сваке године представници
аустријског Црвеног крста долазили
су и обилазили Одмаралиште и
увек су затекли нешто ново, објекат
који добро функционише били су
задовољни. Тако је било и овога пута.
Похвалили су домаћинско пословање
вршачког Одмаралишта.
Задовољство
донатора
због
успешног и доброг пословања
вршачког објекта током посета
протеклих година, резултирало је
новим донацијама.
Тако смо 2009. године добили
половни аутомобил који је био у врло
добром возном стању, који и данас
дан возимо, истиче Митрашиновић.
Током ове године добили смо
донацију од 6.000 евра за адаптацију
крова на вешерају који је био од
лима, стар 60 година, и за адаптацију
дела магацинског простора. Ми
смо то урадили, потрошили смо
средства
наменски,
изводима,

Посета делегације Црвеног крста Горње Аустрије
рачунима, фотографијама пре и досадашњој традицији, резултирати
после радова докуметновали све. новим донацијама.
Када су сада дошли и видели остали
Након посете Вршцу, наредног
су одушевљени.
дана, високу делегацију Црвеног
Сарадња између аустријског и крста Горње Аустрије примио је
вршачког Црвеног крста се наставља у Влади Војводине у Новом Саду
на обострано задовољство, а председник Игор Мировић.
задовољство дародаваца могло би, по
Ј.Е.

АКТИВНОСТИ КЛУБОВА ЗА СТАРЕ У СЕЛИМА

ДРУЖЕЊЕ И РОЂЕНДАНСКА СЛАВЉА

Чланови Клуба за старе
из Гудурице присуствовали су, у
понедељак, свечаности коју су
приредили
пензионери
Клуба
за старе Тоћик у Марковцу, каже
Татјана Николић, чланица Градског
већа
задужена
за
социјалну
заштиту и здравство. Жене, чланице
марковачког клуба припремиле
су послужење, организована су
такмичења у шаху, таблићу и пикаду,
као и рођенданска славља за чланове
Клуба за старе из Марковца којима су

Дружење у Марковцу
уручени пригодни поклони. Деца из
Марковца уприличила су рецитал на
румунском језику.
Гости из Гудурице и домаћини
уживали су у дружењу, баш као и на
свечаности у Избишту, организованој
два дана касније, у среду. Домаћини
су били чланови избиштанског Клуба
за старе „Наш дом“ којима су у госте
дошли најстарији мештани Шушаре,
чланови Клуба за старе „Божур“.
У Избишту су, такође, прослављени

Заједно младе и старе генерације

рођендани
чланова
Клуба
за
старе. Слављеницима су уручени
рођендански поклони, уз укусно
послужење које су припремиле
избиштанске домаћице. Било је и
спортских надметања, пријатног
разговора,
шала, мало музике...
Пензионери Избишта и Шушаре
провели су пријатно време у
заједничком дружењу.

УСПЕШНА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА
КРВИ У ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

У просторијама ЈКП „Други
октобар“ организована је акција
добровољног давања крви за
запослене у овом предузећу.
У сарадњи са одељењем за
трансфузију крви Опште болнице

Вршац, овакве акције постале су
традиција и организују се 4 пута
годишње. Позиву се одазвало око
60 радника са намером да помогну
онима којима је помоћ неопходна.

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

Ј.Е.
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ЧЛАНОВИ ВЕЋА УРУЧИЛИ ТОРБЕ ДАР ПОКРАЈИНЕ МАЛИМ ШКОЛАРЦИМА

ПОКРАЈИНА И ГРАД ВРШАЦ ОБРАДОВАЛИ ЂАКЕ ПРВАКЕ

-Покрајински секретаријат обезбедио 26 школских торби за ђаке прваке - Град Вршац доделио 1.457.500 динара динара за 914 школараца из
социјално угрожених породица као помоћ за припрему за полазак у школу Влада Војводине обезбедила је око 3.000 школа и средина које су вишенационалне.
школских торби за прваке у 30 општина у Тако је Град Вршац ушао у ову конкуренцију
Покрајини међу којима је и Вршац. Прошле те је за 3 основне школе са наше територије
недеље Татјана Николић, чланица Градског обезбеђено и додељено 26 торби: за 15
већа за социјалну заштиту и здравство, дечака и 11 девојчица. Десет школских
и Милош Васић, члан Већа задужен за торби је обезбеђено за истурено одељење
екологију и заштиту животне средине, ОШ „Бранко Радичевић“ у Ритишеву,
уручили су ђацима првацима торбе - дар ранчеве је добило 6 дечака и 4 девојчице.
покрајинске Владе.
У ОШ “Кориолан Добан” у Куштиљу 12 ђака
-Град Вршац је од стране Покрајинског првака је добило школске торбе: 8 дечака
секретаријата за високо образовање и и 4 девојчице и у истуреном одељењу ОШ
научно - истраживачку делатност примио “Олга Петров Радишић” у Стражи торбе
донацију у виду школских торби за ученике је добило четворо првака: један дечак и
првих разреда основних школа, објашњава три девојчице. Деца су била одушевљена.
за полазак у први разред, у остале разреде
чланица Већа Татјана Николић. Овом Иако су већ кренула у школу, нису баш слабијег материјалног стања.
Торбе су врло лепе, високог квалитета основних и средњих школа и за студенте.
донацијом обухваћена су првенствено деца сва деца имала нове школске торбе, неки
из социјално угрожених породица и из су наследили старе, јер су то породице те ће послужити за још коју школску Једини услов је био да су родитељи
годину, а о овом лепом гесту Покрајине корисници социјалне новчане помоћи.
најбоље су говорили осмеси и радост на
Почетком октобра додељена су поменута
дечјим лицима. Град Вршац потрудио се средства за подршку поводом почетка
да обрадује овдашње школарце, доделио школске године за куповину школског
је једнократна средства за опремање прибора и то у следећим износима.
за школу ученицима чији су родитељи
Када су у питању ученици
корисници новчане помоћи са евиденције основних школа, 745 ђака са територије
Центра за социјални рад.
нашег града добило је износ од по 1,500
-Желим да напоменем да је Град Вршац динара, наглашава Николићева. Од
за ученике основних и средњих школа средњошколаца, средства је добило 167
обезбедио новчана средства за опремање ученика је добило износ од по 2.000 динара
деце за полазак у школу, а то се односило и два студента из социјално угрожених
и на прваке, каже Николићева. Тако су породица добило је по 3.000 динара. За ову
родитељи корисници новчане помоћи у намену Град обрадовао је укупно 914 деце
току септембра могли Центру за социјални са укупним износом од 1.457.500 динара.
рад да поднесу захтев за опремање деце
Ј.Е.
ГРАД ПОКЛОНИО ДЕЧЈА АУТО СЕДИШТА ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БЕЗБЕДАН ПРЕВОЗ МАЛИШАНА ИЗ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

За потребе Центра за социјални
рад, Град Вршац је овој установи
обезбедио два ауто седишта за
превоз малишана из хранитељских
породица, и деце и која су збринута
у установама социјалне заштите.
Чланови Градског већа Татјана
Николић и Милош Васић уручили су
ауто седишта директорки Центра за
социјални рад Мирјани Кнежевић.
-Град Вршац је два ауто седишта за
децу поклонио Центру за социјални
рад имајући у виду да Центар брине
о деци из хранитељских породица
и о другој социјално угроженој
деци са територије нашег града
за које је потребно измештање из
биолошких породица и евентуално
смештај из биолошких породица
у установе социјалне заштите,
односно
прхватилиште,
истиче
Татјана Николић, чланица Већа за

Дечја ауто седишта уручена Центру за социјални рад

социјалну заштиту и здравство.
Управо због тога, због организације
рада надлежни социјални радници
вршачког Центра врше транспорт
те деце до хранитељских породица
возилима Центра за социјални рад.
Са циљем унапређења и повећања
безбедности превоза те деце, Град
Вршац је доделио Центру дечја ауто
седишта управо са том намером.
Ауто седишта за ове малишане
користиће се за њихов превоз
до
хранитељских
породица,
прихватилишта, до лекара... а све у
циљу безбедније вожње најмлађих
учесника у саобраћају.
Чланови Већа Николић и Васић
подсетили су да су брига о деци
и унапређење безбедности у
саобраћају
међу
приоритетима
актуелне политике Града Вршца.
Ј.Е.

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ДРУГИ РЕБАЛАНС ГРАДСКОГ БУЏЕТА

Ненад Барош, председник
Скупштине Града Вршца,
заказао је 17. по реду седницу
локалног парламента за
уторак, 31. октобар, а на
предложеном дневном реду
налази се десет тачака.
Пред одборнике наћи
ће се одлука о другом
ребалансу буџета Града
Вршца, затим доношење
одлуке о покретању поступка
прибављања неизграђеног
грађевинског земљишта у
јавну својину Града Вршца,
као и допуна одлуке о

усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа
„Други октобар“ са Законом о
јавним предузећима.
Актуелни
сазив
разматраће и измене и
допуне одлуке о обављању
делатности
зоохигијене,
измени одлуке о држању
домаћих животиња, затим о
одређивању накнаде за рад
ликвидационог
управника
и
висине
трошкова
спровођења
ликвидације
Јавног
предузећа
за
изградњу, развој и уређење

града и подручја Града Вршца
„Варош“ и Јавног предузећа
за стамбене послове „Вршац“.
На предложеном дневном
реду је и усвајање Локалног
антикорупцијског плана за
Град Вршац (ЛАП) за период од
2017- 2020.године, доношење
решења о давању сагласноти
на одлуку о висини накнада
за коришћење општинских
путева, као и измена решења
о
именовању
школског
одбора
Пољопривредне
школе „Вршац“.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ПРВА У ЈУЖНОМ БАНАТУ УВЕЛА НОВУ ТЕХНОЛОГИЈУ

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИЦИ ЗАМЕНИЛИ ПАПИРНЕ
-Од 15. октобра у ОШ „Јован Стерија Поповић“ користе се електронски дневници - „Стеријина“ школа прва у Јужнобанатском региону
укључена у пројекат „Е дневник“ - Нова технологија је једноставнија, бржа, доступнија, прегледнија -

У ОШ „Јован Стерија
Поповић“ папирни дневници
отишли су у историју.
Ова вршачка образовна
установа, уз основну школу
у Самошу, једина је у Јужном
Банату која је увела нову
технологију
у
наставни
процес. Реч је о пројекту
под називом „Е дневник“
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког
развоја Републике Србије,
покренутом на државном
нивоу, а ОШ „Јован Стерија
Поповић“ укључила се јуна
месеца када је пројекат и
започет.
-Од 15. октобра у нашој
школи више нема папирних
дневника, користимо само
електронске
дневнике,
наглашава Љиљана Бешлин,
директорка
ОШ
„Јован
Стерија Поповић“ . Ми смо
школску годину кренула са
папирним дневницима док
се нисмо обучили за рад са
електронским. Имали смо
два едукатора који су први
обучени и који су стечено
знање, везано за коришћење
Е
дневника,
пренели
осталим наставницима наше
школе кроз обуку. Потом
су наставници имали радну
верзију Е дневника на којој су
могли да вежбају.
У првом кругу пројекта „Е
дневник“ укључено је око 60
школа у Србији. Електронски
дневници су сада законском
регулативом изједначени са

папирним дневницима.
-Новим
Законом
документација електронског
дневника валидна је као и
у папирном дневнику, каже
директорка Бешлин. Добит
је у томе да евиденција може
да се води лакше, доступнија
је, прегледнија. Дешавало
се да наставници чекају да
колега заврши са увођењем
у класичан дневник како
би га они преузели и унели
потребне податке, а сада
сваки наставник има приступ
Е дневнику, довољно је да
седне за компјутер и улогује
се са својом шифром. Значи
на једном дневнику може
истовремено да ради више
наставника, свако са свог
компјутера.
У електронском дневнику
наставник може да види
само своје оцене, одељенски
старешина може да приступи
дневнику у сваком тренутку
и да, ако треба, извести
родитеље.
-Према
обећању
Министарства, од другог
полугодишта родитељи ће
моћи путем СМС порука
да добијају информацију
о оценама свог детета,
објашњава
директорка
Бешлин. Рад са електронским
дневником је много бржи.
Истраживања су показала
да је за уношење часа у
класичан дневник наставнику
потребно око 2 и по минута,
док је за Е дневник довољно

Рад са Е дневницима у школи “Јован Стерија Поповић”
30 секунди. Електронски које
пружа
ова
нова
дневници
су
веома технологија.
Моје
искуство
прегледни. Наставници имају
и ту добит да када се сведу са Е дневником сасвим је
електронски
одређени квартали, могу позитивно,
једноставно да врше обраду дневник у потпуности и
података. На нивоу школе коректно замењује стандардне
лако видимо ко има јединице, писане дневнике, каже Срђан
неоправдане изостанке, све је Крстов, учитељ у издвојеном
много видљивије, доступније. одељењу ОШ „Јован Стерија
у
Потпорњу.
Учитељи и наставници Поповић“
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Електронски дневник је бржи,
једноставнији
навикавају се на рад са прегледнији,
електронским дневницима и за рад а информације су
задовољни су могућностима доступније. Е дневник стриктно

је завистан од струје и
интернета, на едукацији нам је
предавач рекао да је недостатак
интернета
изједначен
са
недостатком струје.
У Потпорњу ће ускоро
бити
решен
проблем
интернета тако да ће рад са Е
дневником учитеља Крстова
бити поједностављен. Као
следећи корак реализације
овог пројекта јесте да
Министарство
обезбеди
неопходну опрему.
Ј.Е.

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЕШИНА ЈУЖНОГ БАНАТА

МИЛАН МИЛИКИЋ ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

На Оснивачкој скупштини, одржаној
у Хотелу Србија, у суботу, 21. октобра,
основана је Организација резервних војних
старешина Јужног Баната. Формирању
Организације присуствовао је велики број
делегата, али и гостију. Између осталих
присутни су били: пуковник у пензији
Драган Ћирковић, генерални секретар
Савеза организација резервних војних
старешина Србије, мајор Раде Даљевић,
заменик команданта Зрењанинског корпуса
Војске Србије, председници истоимених
организација из Шида, Зрењанина, Шапца
и Нове Пазове, као и вршачке Полицијске
станице, СУБНОР-а, Удружења ратних
војних инвалида, ратних ветерана и осталих
градских удружења.

Значајна подршка кровне организације

-Удружење које смо основали покрива
јужнобанатске општине Вршац, Белу Цркву,
Пландиште, Алибунар, Ковачица и Панчево,
са седиштем у Вршцу, рекао је обраћајући се
присутнима Милан Миликић, председник
новоформиране Организације резервних
војних старешина Јужног Баната. Некада
је свака општина имала своју организацију,
али су временом оне престале са радом,
све до неких великих гужви, као што је био
Обреновац, поплаве, паљевине... тек се
тада неко сетио да пита где су нам резервне
војне старешине. Решили смо да оснујемо
нову организацију. Значајна нам је подршка
кровне организације - Савеза организација
резервних војних старешина Србије, као
и активних официра који су дошли да

Чланови руководства Организације резервних војних старешина Јужног Баната
нас подрже. Међу основним циљевима војне старешине. Један од задатака, који
активности Организације су очување и је за грађане најпрепознатљивији, је
неговање слободарске традиције народа неговање традиције ослободилачких
Србије, обележавање значајних догађаја ратова Србије. Наш дан је 15. септембар,
из историје ослободилачких ратова, дан када је почео пробој Солунског фронта.
едукација и неговање поштовања људских, Тим поводом организују се свечаности
етичких и мањинских права, као и жеља да широм Србије.
се васпитно - образовни програм настави
Ћирковић је подсетио да су организације
и да се стечена богата искуства резервних резервних војних старешина почеле да
војних старешина пренесу младим замиру одлуком да се пређе на пројектно
генерацијама.
финансирање као невладине организације.
Иницијатори
формирања
нове До тада је Савез организација резервних
Организација резервних војних старешина војних старешина Србије био на буџету
Јужног Баната били су Милан Миликић и Министарства одбране. Новоусвојени
Предраг Петровић.
начин финансирања довео је до недостатка
Пуковник у пензији Драган Ћирковић, средстава за рад.
генерални секретар Савеза организација
Према речима Ћирковића, временом
резервних војних старешина Србије, су почеле да се реактивирају и оснивају
пожелео је успешан рад новооснованој нове организације резервних војних
организацији и између осталог рекао:
старешина широм земље, тако да данас
- Ову организацију основао је војвода Савез организација резервних војних
Степа Степановић годину дана након старешина Србије окупља скоро стотинак
завршетка Првог светског рата, значи 1919. организација.
године. Чланови организације су резервне
Ј.Е.
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АФОРИЗМИ ЗОРАНА ЂУРОВИЋА - ЂУРКЕТА У НАЈУЖЕМ ИЗБОРУ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ХУМОРА И САТИРЕ У БЕОГРАДУ

ТРУД И УПОРНОСТ УВЕК ПОБЕЂУЈУ

Зоран Ђуровић - Ђурке одувек
је волео да чита афоризме. Дивио
се тој краткој форми и јачини
њеног израза. А, онда је почео и
да их пише, почетком 2011. Када
је одлучио да своје афоризме
пусти у свет, наишао је на изузетан
успех. Први конкурси, учешћа
на фестивалима, резултирали
су наградама. Ова година, без
сумње, му је најуспешнија. Ушао
је у елиту српске афористике.
Испунио је своје жеље. Остало
је још да објави књигу. Од 4.000
афоризама, колико их има,
потребно је одабрати 400. То
свакако није проблем, али ту је
и она друга страна - штампа за
коју треба скупити новац. Е, то
је већ проблем. Али, није новац
најважнији у животу, каже Ђурке,
треба само веровати у своје снове,
труд и упорност увек побеђују.
Како сте и када почели да пишете
афоризме?
-Одувек сам волео да читам
афоризме, од основне, средње школе.
Свиђале су ми се те кратке форме где у
једној реченици треба да кажем нешто
паметно, духовито, да ставиш неку
жаоку, поруку, поуку. Први афоризам
написао сам почетком 2011. – „Дуго
смо их вукли за нос, док они нама
нису извукли уши“. Онда сам почео
да их објављујем у нашим вршачким
локалним новинама, у „Вестима“, имао
сам рубрику, по 5 афоризама у сваком
броју. То је излазило неколико месеци.
После само месец дана објављен
ми је први афоризам у „Вечерњим
новостима“, 3. априла 2011. Био сам
задовољан. Сећам се да сам читао
новине у 3 сата ујутро, видим почетак
као мог афоризма, ко ми је то украо,
питао сам се. Тек сам касније, онако
бунован, видео своје име и схватио
да је то мој афоризам: “Купио сам
жени потковицу за срећу, коња већ

има“. Први јавни наступ где сам читао
своје афоризме био је у Гимназији,
мојој некадашњој школи, 2. октобра
2012. Били смо председник Клуба
књижевника Слободан Ђекић, Анастас
Настевски и ја. Добили смо велики
аплауз од ђака, млади су најискренији,
лако те извижде ако им се не допаднеш.
Био сам задовољан, прошао сам прву
аудицију.
Дуго нисам слао афоризме на
конкурсе, некако сам у почетку мислио
да је све то намештено. Међутим,
видео сам касније да није. На првом
конкурсу на који сам послао афоризме,
добио сам награду. Била је то шабачка
„Чивијада“, септембра 2015. Освојио
сам 2. место. У Банатском Соколцу, у
оквиру Рок вилиџа, добио сам награду
ове године за избор афоризама.
Љубеновић је у рубрици „Трн“ , коју је
почео да уређује после Хаџи Костића
у „Новостима“, објавио мој афоризам:
„Аргентинци не могу без Месија, а Срби
без месије“. Било је то у марту, уз 70так својих, објавио је само 3 афоризма
других аутора и међу њима је био и овај
мој. На конкурсу у Мркоњић граду мој
афоризам „Чујем да ми многи замерају
да немам своје мишљење. Баш ћу да
питам жену шта мисли о томе“, добио
је награду Бронзани афоризам. Међу
успесима је и „Афоризам недеље“, а
пре пар дана освојио сам 2. место на
Фестивалу „Банатско перо“ у Житишту.
По мом позиву, гости Вршца
били су познати афористичари
Александар Чотрић, Зоран Т. Поповић,
Витомир Теофиловић, врх српских
афористичара.
Који Вам је највећи успех на кога
сте посебно поносни?
-То је, свакако, Међународни
фестивал хумора и сатире, одржан 10.
октобра, у сали Коларчеве задужбине
у Београду, на коме су учествовали
аутори из Србије и бивших
југословенских Република. Било је око
4.000 афоризама од 130 аутора, ушао

сам у ужи избор од 35 афористичара.
Пошто сам раније напустио Фестивал,
трчао сам на аутобус, тек касније
сам сазнао (послали су ми писмено)
да сам у најужем избору, заједно са
Нинусом Несторовићем и Витомиром
Долинским. Мој афоризам нашао се
међу 4 најбоља. Нису ми написали који
је то афоризам, али претпостављам да
је то „У Србији су социјално угрожене
само две категорије становништва:
они који не раде и они који раде“.
Посебно сам поносан на то што је, у
конкуренцији од 4.000 афоризама од
130 аутора, мој афоризам ушао у 4
најбоља. Велико признање за мене
од стране жирија било је и то што је
само колега Љубеновић из „Вечерњих
новости“ читао један више афоризам
од мене, а сви остали чак и дупло мање,
а баш су познати афористичари.
На овогодишњем Сајму књига у
Београду биће „Велики годишњи
зборник“ аутора Ђорђа Оташевића,
где је он одабрао најбоље афоризме
из ове године. И ја сам ушао у његов
избор, као један од 70 најуспешнијих
афористичара из Србије и бивших
југословенских република. Задовољан
сам, то је огроман успех. Ово ми је
најуспешнија година: први пут сам
победио на неком конкурсу, први пут
сам изашао као „Афоризам недеље“,
а не у обичној новинарској рубрици,
први пут сам ушао у „Велики годишњи
зборник“, имао сам први и то врло
успешан наступ на Сатира фесту. Све
сам то постигао сам, нисам никога ни
молио, ни кумио. Труд и упорност увек
побеђују.
Имате ли неког узора међу
афористичарима? Које су теме
Ваших афоризама?
Немам свог узора, волим да
читам туђе афоризме, али се трудим
да задржим свој стил. Не волим да
личим ни на кога. Желим да будем
препознатљив. Волим да читам
афористичаре који су и сад у врху:

Слободан Симић, Александар Чотрић,
Витомир Теофиловић... Моји афоризми
имају социјалну тематику, мушко женски односи, има и политичких,
некако су ми најзанимљивији,
а организатори то баш не воле.
Афоризми су начин да искажем неко
своје мишљење, став, незадовољство,
да избацим нешто из себе, да ми буде
лакше, да то касније неко прочита,
запамти, да се насмеје... А, то уствари не
волим. Афористичари нису хумористи,
нисмо ту да насмејемо људе, већ да
изнесемо неке тешке ствари, неку
истину... Драж афоризма је у томе да у
реченици, две, кажеш нешто, изнесеш
свој став, а да буде јасно. Ретко кад
афоризам остане у првобитној форми,
касније се дорађује да буде сажетији,
јаснији.
Да ли је у плану издавање Ваше
прве књиге афоризама?
-Јесте, али књиге су мало скупе.
Имам 4.200 написаних афоризама,
може да се изабере око 400 колико
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треба за једну књигу, али проблем је
новац за штампу. Жеља ми је да објавим
књигу, али тренутно нисам у ситуацији.
Немам посао, не радим нигде. Верујем
да ће се отворити нека врата. Можда
ће се наћи неки спонзор?!
Да ли сте Вршчанин родом?
-Рођен сам у Вршцу. Родитељи су
ми били здраствени радници. Мама
Златиборка била је главна сестра у
Медицини рада, а отац Петар је био шеф
Трансфузије. Ја сам јединац, међутим
нисам размажен, саможив, отац ми је
био строг Црногорац. Драго ми је што
су ме тако васпитали. Имао сам лепо
детињство. Становали смо на Тргу
Лењина 6 Б, изнад Фото Томића. Имао
сам велико друштво и сви смо били
некако вршњаци. По цео дан били смо
у паркићу код Позоришта, играли смо
фудбал, увече лецове и жмурке. Кад се
уморимо седнемо на степениште код
Позоришта и играмо глуве телефоне.
Сећам се као да је било јуче. Имао
сам дивно, безбрижно детињство.
Дружили смо се, посећивали, није било
компјутера, паметних телефона. По
цео дан смо били напољу, родитељима
на оку. Био сам задовољан са малим,
нисам имао ни своју собу као син
јединац, али нисам ништа тражио,
нисам имао никакве специјалне
прохтеве... Играо сам фудбал за
пионире и подмладак „Радничког“.
Певао сам у хору. Учитељица ми је била
Сеја Ружић, изузетно фина, добра жена.
После ми је разредна била професорка
математике Бранка Ђонин, супер жена,
а касније у Гимназији професорка
латинског Грозда Маринковић. Сећам
се, највише сам волео историју због
професора Аурела Фаре. И данас сам
у контакту са бившим наставником
Жарком Николићем, предавао ми је
немачки.
Војску сам служио у Мостару. Био
сам члан драмске секције тамо. Пробе
смо имали у ђачком дому, имао сам
дозволу за изласке из касарне. Уместо
2 пута месечно као сви војници, ја сам
излазио 15 пута.
Како је изгледао Ваш лични
живот? Када сте основали породицу?

ИНТЕРВЈУ
ЂУРКЕТОВИ АФОРИЗМИ:
-Која је разлика између моје
жене и Бога? Божјих заповести
има мање.
-Шта мислим о стању у култури?
Некултурно је рећи.
-Заробљеног
непријатеља
сурово смо казнили. Натерали
смо га да живи са нама. (Афоризам
недеље, Вечерње новости)
-Родна кућа славног писца
права је руина. Сва срећа што је
под заштитом државе.
-Свет
се
диви
нашим
уметницима. А и ја се чудим од
чега живе.

ВРШАЧКА КУЛА

било је 4 Зорана у разреду. Драгана
и ја смо били у потпуној дијагонали
у разреду, она је седела у последњој
клупи лево, а ја у првој десно. Нисмо
комуницирали, само здраво - здраво.
Све је почело тек касније. Сећам се
вратио сам се из војске, 3. септембра,
јутро, и сретнем Драганиног брата од
стрица. Зачудио се где ћу ја тако рано
ујутро. Кад смо се растајали, рече ми
да обиђем мало Драгану. Баш ме је
зачудио, Драгана и ја се нисмо никад
дружили, зашто бих је обилазио?! Тек
наредне године у марту отишао сам код
Драгане, било ми је непријатно да идем
сам па сам повео другове. Послужила
нас је колачима. Добио сам највеће
парче. Видео сам да ме симпатише и
тако је то почело. Забављали смо се 12
година, као зидање Скадра. Онда смо
се венчали, 1998.
Волим природу. Скоро сваки дан
Драгана и ја идемо на Брег, шетамо
до Црвеног крста, Планинарског
дома. Ништа лепше од чистог ваздуха,
зеленила, цвркута птица. Одлично за
опуштање и чишћење од стреса, лоших
мисли и нервозе. Природа је чудо.
Волим да слушам класичну музику, исто
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саветимапомаже познати српски
афористичар Витомир Теофиловић.
Први ми је честитао, како рече,
„улазак у високу лигу и елиту српске
афористике“.
Која је Ваша животна филозофија?
-Важно је да човек може себе да
погледа у очи испред огледала, да не
мора да спушта поглед и да се стиди
нечега што је у животу урадио. Ником
не мислим зло, радујем се туђем
успеху као свом, не радујем се туђој
несрећи. Најважније су ми здравље и
мир у души. Волео бих да су људи мало

-Оженио сам се супругом Драганом,
мојом школском другарицом, 1998.
године. Ишли смо заједно у разред.
Ја сам увек седео у последњој клупи,
после сам дошао у прву јер нисам могао
да чујем кад ме прозивају професори,

супер опушта, највише волим Баха,
Моцарта, Хендла, Вивалдијева Годишња
доба... Волим спорт. Уживам кад наши
репрезентативци постижу успехе,
освајају медаље у конкуренцији много
богатијих и организованијих земаља,
да им покажемо да није све у новцу и
идеалним условима за тренинге. Јако
ми је драго када такви уметници као
наша драга Рада Ђуричин и Драган
Великић, чувени писац, кажу да су моји
афоризми одлични. Наша драга Рада
ми је узор у психо - физичком изгледу
и трајању. Очигледно је сачувала дете у
себи, стварно је геније.
Волим кад на својим наступима
видим у публици тетка Ирену и бака
Јулијану, оне су ми редовна публика.
Ментора немам, али ми повременим

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

бољи једни према другима. Човек
мора да верује у себе и то што ради,
никоме не треба дозволити да ти руши
снове, жеље и наде. Човек сам треба да
се бори за себе, јер нико други, колико
год ти био близак, не може боље за
тебе да се бори него што ти сам можеш.
Треба да се бориш до краја, па макар ти
та борба понекад изгледала узалудна.
Никад немој да одустанеш од својих
снова и циљева!
Јованка Ерски

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДОНИРАО ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ЗА ЂАКЕ У
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ЗА
ПРВАКЕ

Покрајински
секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност донирао је
општини Пландиште
ђачке
торбе
за
прваке, а Кабинет
председника општине
Пландиште обезбедио
је
средства
за
куповину
додатних
торби како би се
обрадовали
сви
прваци.
Председник општине
Пландиште,
Јован
Репац
том
приликом
посетио
је прваке и лично
им уручио донацију
Покрајинске Владе.
-Желео
бих

да
се
захвалим
Покрајинском секретаријату за високо
образовање и научноистраживачку
делатност на донацији
за наше прваке, јер је
ово за њих значајан
поклон, и надам се
да ће их подстаћи да
вредно и марљиво
уче.
Сарадња
са
Покрајиснком Владом
је изузетно добра,
а добар пример је
управо ова донација.
Обезбедили
смо
средства за куповину
додатних торби, како
би сваког првака
могли да обрадујемо,
истакао је председник
општине Пладниште.

АКТУЕЛНОСТИ

ОДЛУКАО РАСПИСИВАЊУ
ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
ПЛАНДИШТЕ

Општина Пландиште расписала
је оглас за јавну лицитацију у
првом кругу за давање у закуп и
на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у
општини Пландиште у следећим
катастарским
општинама:
Пландиште,
Велики
Гај,
Купиник, Маргита, Милетићево,
Марковићево,
Стари
Лец,
Јерменовци, Хајдучица, Дужине,
Велики Гај, Барице, Банатски
Соколац.
Увид у документацију: графички

преглед катастарских парцела по
катастарским општинама и списак
парцела по формираним јавним
надметањима (комплексима), која
су предмет издавања у закуп и на
коришћење, може се извршити
у згради Општине Пландиште, у
канцеларији бр 1 сваког радног
дана од 10,00 до 12,00, док се
обилазак
пољопривредног
земљишта, које се даје у закуп и
на коришћење може се извршити
према распореду који се може
видети у згради општине.

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

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (28)
ЈЕРМЕНОВЦИ (2)- ИРМЕЊИХАЗА

За
време
револуције
1848. село је страдало - 14.
септембра исте године Срби из
алибунарског табора запалили
су Ирмењихазу, а стзановништво
је побегло. Становништво из
бекства се вратило тек на Духове
1849. године. При повратку
затекли су само згаришта. Прво
су сазидали куће, а затим су
почели да обрађују земљу да
обезбеде себи средства за живот.
Земљу су три године издавали
на пола становницима суседних
села, јер нису имали стоку за вучу

и оруђе. За време револуције
1848. изгорела је и црква, али је
народ после поново обновио.
Посредством краљевске ризнице
1868. село добија свештеника
Јожефа Њарија родом из Макоа.
Цркву су рестаурирали 1854.

године, а 1855. је извршено њено
посвећење.
Године 1854. насеље је имало
1192 становника.
Према подацима из 1854.
године земљиште је било
подељено на следећи начин:
општини је припадало 2713
катастарских јутара, а краљевски
властелински посед се простирао
на 3532 јутра.
Канал Марије Терезије и
река Ројга излили су се 1870.
године због чега три године
мештани овог насеља нису могли

да обрађују њиве. Те године
ископан је канал Маки Бегеј, а са
каналом Марије Терезије био је
повезан браном, а данас каналом
Дунав -Тиса -Дунав. Већина
становништва је рибарењем
обезбедила свој опстанак.

Године 1873. ово насеље
добија општинског бележника
за кога је сазидан трособан стан,
а годину дана касније изграђена
је нова школа коју и данас
ученици користе. Средства за
изградњу школе обезбедили су
насељеници и држава.
Нова данашња црква почела
је да се гради 3. јуна 1886.
године, а радови су завршени 10.
септембра исте године. Освећена
је 3. децембра 1886. Зграда
парохије зидана је 1902. и како
стоји у брошури о Јерменовцима,
она сасвим одговара и данашњим
потребама. Главни олтар је
освећен 26. јула 1905. године.
Поштанско здање почиње са
радом 1886. године. Ова пошта
је била у контакту са поштом у
Зичидорфу, одакле су доносили
пошту пешице до 1904. када
крећу поштанске кочије.
По Феликсу Милекеру број
становника у Јерменовцима био
је следећи: 1969. године било
је 1740 становника (највише
бројно стање од I светског рата),
1880 - 1576; 1890 - 1709; 1900 (услед исељавања) - 1586; 1910
- 1605: 1931 - 1836 су 1991 - 1165
и по последњем попису 2002.
године 1033 што чини 7,7 посто
укупног становништва општине.
Данас, као и кроз прошлост,
највише живи у овом насељу
Мађара 69,11 %, Срба има 10,93%,
Словака 6,19%, Румуна 1,84%,
Рома 1,64% и других. Недељна
пијаца за купопродају стоке и
занатских производа је отворена

1892. године. Ради већег
промета покренута је скела на
каналу Марије Терезије између
Јерменоваца и Јаношика, а те
године је саграђен млин који је
1931. године изгорео.
Штедно - кредитна задруга је
почела са радом 1898. године и
из њеног Фонда даван је зајам
имућним становницима. Та
задруга је постојала све до 1945.
под називом Штедионица.
У селу су избушена два
артерска бунара 1899. године,
један пред школом, а други на
пашњаку.
На предлог учитеља основана
је библиотека 1900. године која
је имала на почетку рада 50
чланова.
Од тог доба насеље напредује.

Пред Први светски рат - 1913.
године, село је добило зграду
општине са осам просторија и
са водоводом као и станом за
општинског бележника. Стан је
имао и купатило. Сазидане су
и модерне економске зграде у
дворишту, избушен артерски
бунар за потребе водовода,
а башту су засадили воћем и
виновом лозом. Тада је сазидано
обданиште поред кога је изграђен
и стан за васпитача. У прво време
то је била зграда за дневни
боравак, а деца су долазила и пре
и по подне, спавала су у посебној
просторији. Ове зграде и данас
постоје.
У новембру 1918. године ушла
је војска у Ирмењихазу, која је
припојена 1919. Торонталско
- тамишкој жупанији која је
формирана 1779. Дакле 1779.
Банат је инкорпорисан Угарској
и на његовој територији су
организоване три жупаније:
Торонталска,
Тамишка
и
Карашковско - Северинска.
Организација жупанија је у Банат
довела стотинак мађарских
породица из Угарске и из Ердеља,
пошто је само племић могао бити
чиновник жупаније. Те године
општина је на западном крају
села поделила 25 плацева за куће
месној сиротињи. Тада је настао
данашњи шор улице Петефи
Шандора. Irmenjihaza постаје
Јерменовци 1921. године и тада
је пописано 336 кућа са 1833
становника.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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VOCEA ROMÂNILOR

ВРШАЧКА КУЛА
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PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
DR. DANIELA BARBULOV POPOV:

„COSTUMUL POPULAR – MARTOR
VIZUAL AL EVOLUȚIEI ISTORICE ȘI
CULTURALE A POPULAȚIEI”

Dr. Daniela Barbulov Popov, a
absolvit studiile univeristare de
licență și de masterat, la Facultatea
Tehnică „Mihailo Pupin” din
Zrenianin, în domeniul tehnologiei
de textile, iar studiile doctorale
pe tema: „Evoluţia interferenţelor
stilistice ale portului popular în
zonele Banatului românesc şi
sârbesc (1890-1930)”, la Facultatea
de Arte și Design a Univeristății de
Vest din Timișoara (România). A
organizat expoziția etnografică de
fotografii, întitluată „Cătrințe din
Banat” și s-a prezentat cu succes
la mai multe expoziții foto, la
nivel național și internațional. În
cadrul cercetărilor sale, a publicat
numeroase
lucrări
științifice,
precum și o monografie cu tematica
evoluției costumelor populare
românești, prin care a reușit să
recompună și să restitue profilul
identitar al românilor din Banatul
istoric, oferindu-ne o comoară
inestimabilă.
Teza dumneavoastră de doctorat
„Evoluţia interferenţelor stilistice ale
portului popular în zonele Banatului
românesc şi sârbesc (1890-1930)”,
apărută la Editura Universităţii
de Vest, a stârnit mare interes
printre românii de ambele părți ale
frontierei. Descrieți-ne drumul de la
ideea inițială și până la produsul final.
- După ce am susținut teza de
doctorat în 2014, am avut dorința de
a publica acest material, pentru a fi
accesibil publicului larg, experților și
iubitorilor artei populare românești,
deoarece despre costumele populare
din Banatul istoric, există prea puțină
literatură. Analiza morfologică și
stilistică a costumelor naționale
tradiționale ale locuitorilor acestei
zone geografice, oferă etnografilor și
antropologilor un material documentar
bogat pentru reconstituirea profilului
identitar al românilor din Banatul istoric.
Am încercat să găsesc editor care ar fi
interesat pentru publicarea unei astfel
de monografii, fiind conștinetă de faptul
că este o lucrare complexă, deoarece pe
lângă text, conține foarte multe ilustrații
și fotografii. Toate cele necesită anumite
condiții de tipărire. La propunerea
prof. dr. Otilia Hedeșan, am trimis
manuscrisul la Editura Univeristății
de Vest din Timișoara și am așteptat
aprobarea Conililului Științific al Editurii,
care spre mare mea satisfacție, a aprobat
publicarea manuscrisului. Apoi, lucrurile
au evoluat de la sine. Monografia
a văzut lumina tiparului, iar în luna
iunie a anului 2016, monografia a fost
prezentată la „Bookfest” de la București.
Într-o epocă în care fiecare știre începe
cu tema globalizării mondiale, este
foarte important să ne păstrăm valorile
naționale.

Din producţie, v-ați continuat
cariera în învăţământ, la Şcoala
Medie de Chimie şi Textile din Vârşeţ,
precum și la Facultatea Tehnică
„Mihailo Pupin” din Zrenianin. Cum
a evoluat carierea dumneavoastră,
de-a lungul anilor?
- După terminarea Şcolii Superioare
de Textile din Belgrad, în anul 1988
m-am angajat la fabrica „Кluz”, din
Vârşeţ (la confecţionarea articolelor de
vestimentaţie feminină). Din producţie
mi-am continuat cariera în învăţământ,
și anume, din anul 1992, am început

am publicat articole în reviste de
specialitate şi am participat la proiecte
naţionale şi internaţionale. În prezent
mă ocup de cercetări etnologice.
Sfera dumneavoastră de activitate
se extinde și în alte domenii. În urmă
cu doi ani, v-ați prezentat în fața
publicului vârșețean cu expoziția
individuală, intitulată „Cătrințe din
Banat”. Vă rugăm să ne vorbiți despre
acestea.
- Expoziția individuală de fotografii
etnologice din colecția costumelor
naționale, pe care am întitulat-o

să lucrez la Şcoala Medie de Chimie
şi Textile din Vârşeţ. Paralel cu munca
de profesor, am terminat studiile de
licenţă şi de specialitate la Facultatea
Tehnică din Zrenianin, în domeniul
Tehnologiei de Textile şi Vestimentare.
În urma studiilor de magistratură, am
fost angajată la Facultatea Tehnică
din Zrenianin, pe postul de asistent
universitar în domeniu: design şi
tehnologii vestimentare.
După
expirarea contractului de muncă la
această facultate, în anul 2011, am
înscris studiile doctorale la Facultatea de
Arte și Design a Univeristății de Vest din
Timișoara. Titlu de doctor în arte vizuale
l-am obţinut în anul 2014. Prin aceasta,
m-am profilat din domeniul domeniul
științelor
tehnico-tehnologice,
la
cercetarea în domeniul științelor socialumaniste. Am participat la numeroase
conferinţe naţionale şi internaţionale,

simbolic și sugestiv: „Cătrințe din Banat”,
este rezultatul unei munci asidue de
cercetare pe teren în localitățile din
Banat, populate cu etnici români.
Proiectul a fost cofinanțat de PAVîn domeniul patrimoniului cultural
imaterial a comunităților minoritare
- titular fiind „Cotăriţa cu mirazuri”.
Catalogul „Cătrinţe din Banatul Sârbesc”
a fost publicat de Institutul de Culturăl
Românilor din Voivodina. Scopul
expoziției a fost acela de a prezenta
valoarea etnografică și culturalartistică a identității costumelor
tradiționale femeiești, cătrințe (șorțuri)
din compoziția costumului popular
românesc, ilustrând dezvoltarea sa
artistică de la sfârșitul secolului al XIXlea până la mijlocul secolului al XX-lea.
Ați expus în cadrul a mai multor
expoziții colective. Care au fost cele mai
seminficative pentru dumneavoastră?

- Paralel cu cercetările de teren, era
necesar să mă ocup și de fotografie.
Așadar, am participat la mai multe
expoziții colective. Debutul a avut
loc în anul 2015, când mi-am expus
lucrările proprii la Bienala Internațională
de Fotografie Miniaturală, WITH &
WITHOUT , de la Timișoara (România).
Am participat la expoziţii colective
organizate de „Fabrica Creativă”
de la Belgrad, precum şi la bienale
internaţionale: BIAMT- International
Biennial of Miniature Arts, Timișoara,
13th , la ediția a VIII-a a Expoziției
Internaționale „Arta în miniatură MajdanArt 2017” și multe altele. Mă
bucur când juriul îmi apreciază pozitiv
lucrările, pentru că prin aceasta ni se
oferă ocazia de a urmări creația artistică
contemporană. Sper că pe parcurs voi
avea ocazia să mai realizez expoziţii
individuale.
În ce măsură contribuie costumul
popular, la păstrarea identității
românilor de pe aceste meleaguri?
- Costumul popular românesc este,
fără îndoială, unul dintre cele mai
importante elemente culturale. Prin
legătura strânsă a costumelor populare
cu viața socială, acestea devin un mod
care reflectă transformările socioeconomice și adaptează formele și
mijloacele sale de exprimare, la nevoile
oamenilor, care se află într-o schimbare
permanentă. Costumul popular din
Banat este un „martor vizual” al evoluției
istorice și culturale a populației din
această regiune. Aceasta este o dovadă
a identității naționale, a diferențelor
culturale într-o arie geografică specifică
în care s-a format o civilizație deosebită,
care se dezvoltă în conformitate cu
propriile legi, adaptate la un anumit
mod de viață.
După părerea dumneavoastră,
care sunt cele mai acute probleme
cu care se confruntă minoritatea
română din Serbia, în momentul de
față?
- Probleme există și ele depind de mai
mulți factori. Eu mă voi referi la bunurile
culturii populare - tradiționale, păstrarea
acestora și integrarea lor în sistemul
de valori. Bunurile culturale trebuie
păstrate, pentru că sunt ale noastre, ne
caracterizează și ne definesc. Prin ele ne
simțim mai bogați ca națiune.
Cum apreciați calitatea informării
în limba maternă a românilor din
Serbia?
- Programul în limba maternă a
românilor din Serbia este prezent în
toate mijloacele de informare – de la
presa scrisă, până la cea electronică;
prin programele serviciului public al
Radio-televiziunii Voivodina (RTV),
emisiuni permanente, presa scrisă,
electronică și nu în ultimul rând, prin
accesul la mijloacele de informare din
țara de baștină. Este necesar ca nivelul
actual să se păstreze și să se extindă.

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

T.S.

10 ВРШАЧКА КУЛА
НЕНАД ЏОНИ РАЦКОВИЋ:

„НЕМИР МОЖЕ ДА
УНИШТИ ЧОВЕКА“

Фото: Борис Бурић

Када је познати уметник и култни
лик београдског андерграунда
Ненад Џони Рацковић крајем јула
за Издавачку кућу Лагуна објавио
роман „Пето годишње доба“,
критика га је, између осталог
оценила и као „бекство ка слободи
и љубави“. Сам Рацковић за своју
књигу каже да је љубавни роман са
крими заплетом, а у овој исповести
ексцентричног бунтовника неки
од главних ликова, поред самог
Рацковића, јесу и његова жена,
Београд и – скејтборд.
Ненад
Рацковић,
мултимедијални уметник, рођен је
у Београду 1967. године. Студирао
је глуму на Факултету драмских
уметности. Прву песму објавио је
1984. године у Књижевној речи,
а прву изложбу имао је у СКЦ-у
1985. године. Уређивао је и водио
култну емисију Радија Б92 Ритам
срца (1990–1998), био је стални
сарадник Беораме (1995–1998).
Приредио је 18 самосталних и
19 групних изложби; снимио три
филма: „Како је пропао рокенрол“
(1990), „Црни бомбардер“ (1991),
„Марбле Асс“ (1995); телевизијски
филм „Последња дадаистичка
представа“ (ТВ Нови Сад, 1992);
одиграо позоришну представу
„Свети Ник, Николас Едвард Кејв
– живот и везе“ (Битеф театар
1992); извео бројне перформансе.
Објавио је романе: „Аспирин“
(2002), „Књига рецепата“ (2002) и
„Несавладива прича“ (2006).
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„Скејт парк је
убио дух стрит
вожње“

„Пето годишње доба“ је, између
осталог, и љубавни роман?
- Нисам још рекао да је „Пето
годишње доба“ љубавни роман са
криминалистичким заплетом: између
жене филозофа и познатог уметника
који одлучује да у средњим годинама
пређе са скејтом на опасну страну
улице. Главни јунак је увучен у један вид
крими активности око диловања дроге
и, због намештене игре мора да напусти
Београд док се ствари не забораве;
возећи скејт све док не полуди или
док његов таст Миленко не изврши
самоубиство. У том тренутку проповести
он рекапитулира деведесете у једној

Фото: Борис Бурић

„Пето годишње
доба је љубавни
роман са крими
заплетом“

ролеркостер нарацији, те износи на
видело да су му сви другари побијени
а нису били револвераши. И све то пре
отварања клуба „Индустрија“.
Више пута сте изјављивали да је
овај роман настао из „немира“?
- Да, али немир може и да уништи
човека ако је то његов основни
материјал за рад, као и спид, скејт,
Обилић, дивљаштво...
Који су највећи изазови за писца
када настаје оваква исповедна
проза?
- Нема пицопевачког карактера.
Ово је истовремено и прича о
Београду. Како се Београд мењао
последњих деценија из перспективе
скејтера, а како из перспективе
уметника? Које су за вас биле златне
године Београда?
- Да је Београд лик у роману не би
био ни полицајац, не би био ни убица.
Био би осумњичени хулиган који зна
шта се заиста десило, али неће то да
каже. Београд плаветнила и шампањца,
Кока-коле и неона, Кнез Михаилове с
тротоаром на улици и колима која возе
око Мажестика изгубио се у страху,
океану просташтва и забораву. Ноћни
живот је постао далеко мрачнији. Људи
се превише измрцваре преко дана
и немају снаге за град. А скејт парк је
дефинитивно убио дух „стрит“ вожње.
Почетком септембра у Паризу
је отворена колективна изложба
уметника из Србије, а ви сте један
од аутора. О каквој изложби је реч?
Каквим се радовима представљате
на овој изложби?
- „TURBULENCES DANS LES BALKANS“
назив је изложбене поставке музеја
Арт-Брут уметности на Saint Pierre Halle.
Изложба је отворена 7. септембра 2017.
и трајаће све до 31. јула 2018. Радови
уврштени у колекцију уметничких
дела представљају сам врх светске
андерграунд, наивне и стрип уметности.
Права је реткост видети на једном месту
Босиља и Саву Секулића или Магичног
Чичу и култног стрип цртача и режисера
Хороводског,
постконцептуалца
Барладеануа или делове оригиналног
рукописа аутобиографије крви „Краљ
Ничег“ – Ненада Рацковића. Ако сте
за новака у Паризу, обавезно, немојте
пропустити. У великом парку около
музеја може да се заврши од локалног
црног становништва опасан тајши. Није
фрка.
Најављивали сте и да ћете се
ускоро, после дуже паузе, вратити
и филму у једном међународном
пројекту?
- Нажалост, касно сам схватио да
немам више ништа заједничко са
Желимиром Жилником који ми је
понудио улогу, а камоли са Гај Ричијем
који се у целој причи око „Лоренса
од Намибије“ помиње као продуцент.
Рекао сам то већ, али ако треба
поновићу: Џони Рацковић је само мој
књижевни лик.
Т.С.
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ВРШАЧКА КУЛА

БЕСЕДОМ ДЕЈАНА МИЈАЧА ОТВОРЕНА 25. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

МИЈАЧ: МЕЊАЊЕ У
НЕПРОМЕЊИВОСТИ - ТО ЈЕ КЛАСИКА
Фото: НП „Стерија“
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Прошлог
петка
свечано
је отворен јубиларни 25.
Међународни фестивал класике
„Вршачка позоришна јесен“, под
слоганом „Човек... загонетка сам
себи“.
- Они који данас гаје таква
необична осећања, као што је
љубав према позоришту, чине
прилично малу „секту“. Јер
позориште је наизглед скрајнуто
у урнебесној битки, буци и трци
која је око нас. Позориште тражи
контемплацију, позориште тражи
нежни додир између публике и
сцене... Ипак, док буде човека
биће и позоришта. За класику се
понекад погрешно мисли да је то
нешто што је преживело векове
и остало нетакнуто такво какво
јесте. Али није тако када се ради
о позоришту. Позориште се мења
и никада није исто. Из године у
годину, из века у век, мења се и
тако што се увек враћа на праву
ствар. То значи – мењање у
непромењивости. А то је класика
– рекао је славни редитељ Дејан
Мијач, отварајући Фестивал.
Публици су се обратили и
Зоран Хаџи Лазин, подсекретар
за културу и јавно информисање
у Влади АП Војводине, аутор
изложбе „Поглед Стеријиних
очију“, која је исте вечери

отворена у фоајеу Народног
позоришта „Стерија“, као и
градоначелница Вршца Драгана
Митровић, која је истакла значај
Фестивала за град Вршац и
Вршчане.
„ПИГМАЛИОН“ ОТВОРИО
ТАКМИЧАРСКУ СЕЛЕКЦИЈУ
„Пигмалион“
Џорџа
Бернарда Шоа, у режији Ненада
Гвозденовића
и
извођењу
НП „Стерија“, истовремено је
означио отварање такмичарског
програма
јубиларног
Фестивала, као и почетак нове
позоришне сезоне 2017/18. у
вршачком театру. Такмичарски
програм настављен је у суботу
представом „Тако је (ако вам се
тако чини)“ Луиђија Пирандела
у режији Јагоша Марковића
и продукцији Југословенског
драмског позоришта. У недељу је
вршачка публика имала прилику
да види „Царство мрака“ Лава
Толстоја,
редитеља
Игора
Вука Торбице, у продукцији
Народног позоришта Београд,
а у понедељак Бергманову
„Јесењу сонату“ у режији Јагоша
Марковића и копродукцији
Атељеа 212 и Град театра Будва.
У уторак је приказана ревијална

представа „Ујка Вања“ у режији
Јована Грујића и продукцији
Књажевско
српског
театра
„Јоаким Вујић“ из Крагујевца.
Чеховљев „Иванов“ редитељке
Татјане Мандић Ригонат у
извођењу Народног позоришта
Београд, одигран је у среду, а
представу „У агонији“ по тексту
Мирослава Крлеже и у режији
Ане Ђорђевић у продукцији Бео
арта 2015 Београд публика је
гледала у четвртак.
Такмичарску селекцију ће
вечерас (у петак, 27. октобра)
затворити представа „Шекспир,
Сонет 66“ Кокана Младеновића
у
продукцији
Мађарског
националног
театра
„Чики
Гергељ“ из Темишвара.
ВРШЧАНИ УЖИВАЛИ У
ДРУЖЕЊУ СА РАДОМ
ЂУРИЧИН

Фото: НП „Стерија“

Посебно
интересантно
вршачкој публици је било
дружење са Радом Ђуричин, које
је у оквиру пратећег програма
одржано у недељу. У среду је
приређено Вече сећања на Ивана
Вукова (1924 – 2015) и Драгана
Станисављева Гагија (1952 –
2017). Љубитељи позоришне
теорије и историје уживали су
у уторак у трибини „Прошлост,
садашњост
и
будућност
Фестивала позоришне класике“,
а данас (петак, 27.10) у 11 часова
имаће прилике да присуствују
промоцији
публикације
са
стручног скупа „Почеци српске
драматургије – Шекспиров одјек
у Стеријином делу“.
У суботу у 20 часова биће
проглашени и победници 25.
„Вршачке позоришне јесени“,
о којима ће одлучивати жири
у саставу: Радомир Путник,
драматург и театролог, Слободан
Савић, новинар и позоришни
критичар и Александар Швабић,
редитељ. Након проглашења и
уручења награда, биће одиграна
и представа у част награђених,
„Краљ Иби“ Алфреда Жарија
у режији Само М. Стрелеца
и
продукцији
Казалишта
Вировитица.
Т.С.

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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„ВРША

25. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ

Јубиларни
25.
Међународни фестивал
класике
„Вршачка
позоришна
јесен“,
под слоганом „Човек...
загонетка сам себи“,
свечано је отворен
у петак 20. октобра
беседом прослављеног
редитеља Дејана Мијача.
У такмичарској селекцији
налази
се
седам
представа, о којима
ће одлучивати жири у
саставу: Радомир Путник,
драматург и театролог,
Слободан
Савић,
новинар и позоришни
критичар и Александар
Швабић,
редитељ.
Свечано
уручење
награда
Фестивала
предвиђено је за суботу
28. октобра, када ће у
част награђених бити
одиграна и представа
„Краљ Иби“ Алфреда
Жарија
у
режији
Само М. Стрелеца и
продукцији Казалишта
Вировитица из Хрватске.
На фотографијама су
сцене из представа и
програмских садржаја
из прва три дана
фестивала: Пигмалион
Народног
позоришта
“Стерија” из Вршца, Тако
је (ако вам се тако чини)
Југословенског драмског
позоришта
Београд,
Еколошке приче Фабрике
за
снове,
Дружења
са Радом Ђуричин и
Царства мрака Народног
позоришта из Београда.
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MADÁCH IRODALMI SZÍNPAD

Igen nagy érdeklődés a
személyi igazolványok iránt
A
nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben a múlt
kedden kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai. Ez alkalommal 85 kedvezményes honosí-

»A kettős könyvbemutató

Kettős könyvbemutató
R

„

Czikajló Gergely:
A Szabadkai
Főkonzulátus igen
túlterhelt, ezért
időpontot már csak
jövő februárra tudunk
biztosítani.
tási eljárásra vonatkozó kérelmet vettek át a főkonzulátus
munkatársai.
Czikajló Gergely konzul lapunknak nyilatkozva elmondta:
- Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy akik már ma-

»Kihelyezett konzuli fogadónap a Petőfiben
gyar állampolgárok azok élhetnek választójogukkal a jövő tavaszra esedékes országygyűlési választásokon. A szavazati jog gyakorlásának az
előfeltétele a regisztráció. Az
előzetes regisztrációt a Sza-

badkai Főkonzulátuson lehet
megtenni.
Ami a személyi igazolványok
kiadását illeti rá szeretnék mutatni, hogy a Szabadkai Főkonzulátus igen túlterhelt, ezért időpontot már csak jövő februárra

tudunk biztosítani. Ezért arra
kérnénk a kérelmezőket, hogy
ha lehetőségük van a határ menti magyarországi településeken
(Szeged, Mórahalom) adják be
kérelmüket, mivel így gyorsabban tudnak ügyükben eljárni.

TUDÓSÍTÁS A MUZSLYAI EMMAUSZ FIÚKOLLÉGIUM OKTÓBERI MEGMOZDULÁSAIRÓL

Október a rózsafüzér imájának hónapja is
A

világ katolikusai minden
év két hónapját ajánlják fel,
ajándékozzák Szűz Máriának. E
hónapok egyike május, a másik
pedig október. Májusban a litániák kapnak nagyobb szerepet
Égi Édesanyánk dicséretében,
októberben pedig a Szentolvasót, azaz a rózsafüzért imádkozzák sűrűbben.
Honnan is ered a rózsafüzér elnevezés? A legenda szerint egy XIII. századi szerzetes
szívesen imádkozott el egymás
után ötven Üdvözlégyet. Egy
alkalommal, imádsága után látomásában megjelent Mária, és
ugyanannyi szál rózsából font
koszorút tett a szerzetes fejére, mint ahány Üdvözlégyet az
elmondott.
Minden év október hónapjában az muzslyai Emmausz
kollégium lakói is szívesen

imádkozzák a rózsafüzért. Naponta az esti imát megelőzően
elmondanak egy-két tizedet,
melyeket családjaikért, barátaikért, jótevőikért, az elhunytakért, a tanulásban való segítségért ajánlanak fel.
Az aradi vértanúk – tizenkét magyar tábornok és egy ezredes voltak – akiket az 184849-es szabadságharc után Aradon, avagy a magyar Golgotán
kivégeztek az szabadságharcban betöltött szerepük miatt.
Ez a nap, október 6-a a magyar
nép körében örökké megmarad, mint nemzeti gyásznap.
Ezen a napon nem csak tizenhárom hősre, hanem az 184849-es szabadságharc minden
hősére emlékezünk.
Az aradi tizenháromról itt
Vajdaságban is számos helyen
megemlékeznek. Az Emmausz

kollégium bentlakói nevelőtanárukkal, Gabona Ferenccel
együtt lerótták tiszteletüket az
aradi tizenhárom előtt. A megemlékezés Eleméren gyászmisével kezdődött, melyet dr. Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök paptársaival mutatott be, a szentmisén
Kiss Nándor református esperes is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. A megemlékezés Kiss Ernő honvédtábornok emlékművének koszorúzásával fejeződött be.
Ifjúsági találkozó Belgrádban-2017.október 7-én, szombaton az Emmausz kollégium
bentlakói ifjúsági találkozón
vettek részt Belgrádban.Kis
csapatunk a reggeli után útnak indult, s valamikor tíz óra
tájban érkeztünk meg. Érkezésünk után a Mária, az Egy-

ház anyja templom udvarában fogadták a résztvevőket.
Itt mindenki megkapta a saját pólóját, melyen a találkozó mottója szerepelt. Ezt közös ima követte, majd ft. Tapolcsányi Emánuel atya beszédét, tanítását hallgattuk a
szeretet és barátság fontosságáról, és annak szerepéről a
mindennapi életünkben. A közös programok után minden
résztvevő számára ebéd következett. Ebéd után, utunk
a Szent Antal templomba vezetett. Itt közös éneklés és
rózsafüzér következett, majd
utána a nap utolsó pontjaként
szentmisén vettünk részt. A
szentmise után a résztvevők
uzsonnát kaptak, majd elindultunk haza.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

ven jelent meg és a két említett szerző mellett Milan Micić is a szerzők között van.
A másik szintén bánáti
vonatkozású kötet pár nappal az irodalmi estet megelőzően hagyta el a nyomdát. A
nagybecskereki volt az Ilyenek a háború viszontagságai című kötet „ősbemutatója”. Németh Ferenc és Szilágyi Mária, Fábián Ernő és
Bayer Irén életét mutatják
be, külön hangsúlyt fektetve Fábián Ernő fronton vezetett naplójára, amelynek
nyomán betekintést nyerhetünk, abba is hogy miként
élte meg az egyszerű bánáti
ember az első világháborút.
A két kötetből Balázs József olvasott fel részleteket.

VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

Megtartotta őszi
konferenciáját
Kisoroszon
A

»Belgrádban

»Eleméren

endhagyó irodalmi estet
szerveztek a nagybecskereki színház kamaratermében, ezúttal két társszerző két kötetét mutatták be.
A Madách Irodalmi Színpad
vendégei a két szerző Szilágyi Mária és Németh Ferenc voltak.
A nagybecskereki közönség először a Bánáti kisvasút
című kötettel ismerkedhetett meg, amelyben a szerzők részletesen ecsetelik a
Nagybecskerek-Zsombolya
vonalon egykor közlekedő
keskeny vágányú helyi érdekű vasút történetét. Nagybecskerek egykori szimbólumának is tekintett kisvasút 1898 és 1968 között közlekedett. A kötet szerb nyel-

múlt szombaton, október 14- én tartotta meg
a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság őszi konferenciáját. A találkozót a torontáloroszi, avagy kisoroszi Torontál Magyar Oktatási – Művelődési Központban
rendezték meg, Nagykikinda
tőszomszédságában. Az őszi
konferencia egyben tudományos tanácskozás is volt, melyen Nagybecskerek is képviseltette magát.
A részvevőket Talpai
Sándor, a „Torontál” Magyar
Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központ elnöke fogadta. Az őszi tanácskozás résztvevőit Tomik Nimród a Vajdasági Magyar Helytörténeti
Társaság elnöke is köszöntötte, míg Kisorosz nevében a
vendégeket Kabók Imre polgármester üdvözölte. Tomik
Nimród ezt követően megnyitotta az őszi konferenciát.
István Márta viszont röviden
ismertette a falú történetét,
valamint a konferencia menetrendjét.
A résztvevők, sok értékes
és hasznos tudnivalókról halhattak. Többek között meghallgathatták Pastyik László
előadását Hagyományos le-

»A kisoroszi konferencia résztvevői

véltári kutatás címen, melynek során betekintést nyerhettek, hogy miként kutathatjuk falvaink múltját. Szegedről dr Pelyach István Az
1848 –as őszi bánsági hadműveletek témával tartott
előadást. Dukai Edit fiatal
kutató a topolyai mozik történetét mutatta be, Kotek
Szabolcs viszont a moravicai utcanevek történetéről
számolt be. Fúró Andor a temerini múzeumsztrájk történetét ismertette, Német
Klaudió Nem adjuk a földünket – Az ómoravicai úrbéri per története címmel
tartott előadást
Az előadások után megkoszorúzták Körösi Szabó János honvédszázados sírját a
kisoroszi katolikus temetőben. Az őszi találkozó közös
ebéddel és fotózással zárult.
A résztvevők azzal a megerősítéssel búcsúztak el egymástól, hogy jövőre a nyolcadik
azaz a legújabb kiadványunk
bemútatóján ismét találkoznak. A találkozó és a Helytörténeti Társaság támogatói Topolya Község önkormányzata, a Bethlen Gábor
Alap és Vajdasági Autonóm
Tartomány.
PRÉCZ ISTVÁN

Foto: Papp László
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан 31 m2,строги центар
града, код Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана 18.
Нова градња, одмах усељива без
улагања. Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред асфалтног
пута за Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа у Улици
Николе Тесле 49. Кућа има 100 квадрата,
такође има сређено двориште са 2
помоћне просторије. Цена 38.000 евра.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље потез
Кевериш, удара у асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од 335 m2.
Кућа је новије градње, ПВЦ столарија,
централно грејање, паркети, гаража за 2
аута. Могућа замена за стан са доплатом.
Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова градња,
приземље и спрат 100m2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 m2 у центру
(код Вука Караџић школе) ул. Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем кућу са помоћним
објектима (око 110m2) воћњаком,
баштом и пољопривредним земљиштем
све укупно 5807m2. Кућа је легализована,
(дневни боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има пољски wc
и бунаре. Налази се на белоцркванском
путу.Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2. Октобра
83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, ул. Феликса
Милекера 20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2 саграђена
у близини центра града са мањим
двориштем и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на плацу од
1500 m2, на вшшачком брегу, Карпатска
39, плин вода, струја, телефонски
прикључак. Предиван поглед на град.
Тел. 064/11821-81.
Продајем двособан стан 51 m2, у
Вршцу, приземни са нуз просторијама
и гаражом, укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу од 350
квадрата, централно грејање, пвц
столарија, комплет инфраструктура.Тел:

060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
На продају кућа на Маргитском
насељу новије градње, на парцели
од 350 квадрата. Пвц столарија,
сређена, могућност замене за
стан уз доплату.Тел: 060/6607-901,
060/3256-070
Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата, воћњак,
виноград, може и замена за
двособан стан у ужем центру Вршца
уз доплату. Врата балконска, дупло
стакло, Словенијалес, нова.Тел:
064/280-5862, 013/837-631
Продајем новију спратну кућу
са двориштем и баштом у Панонској
улици у Вршцу бр. 62. Тел: 064/9030-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/022-9643
Продајем двособан стан у
згради 67 m2 или мењам за мањи.
Цена по договору. Тел. 063/723-7655.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/7579-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел. 06066-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m²,
Трг Константина Спајића 6/12. Тел.
060/078-00-99 и 060/36-80-122.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Продајем 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
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евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.
064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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. 013/837631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2. октобра83.
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
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име и презиме даваоца купона
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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.

40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
Продајем кућу у Гундулићевој
23 код Војничког трга. Кућа има пет
соба, купатило, кухињу и двориште
са нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина плаца 830 м2. Тел. 064/51069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5
соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33. Тел.
069/642-661.
Два стана на продају, Феликса
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629749
На продају кућа у центру града,
реновирана, одмах усељива, у Змај
Јовиној 25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни објекти
на 4,7 ари плаца.Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел:
062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем намештен стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од
75 м² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са
комплетном
инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на уласку
у Јабланку, воћњак, виноград,
градска вода, телефон, базен за
кишницу, легализовано, поред
асфалтног пута погодно за пчеларе.
Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фијоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 м² у
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-5785.

Продајем кућу испод „Виле
брег“, приземље плус два спрата,
струја, вода, плин, канализација,
плац 5 ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени. Строги
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно
грејање, клима, телефон. Контакт
063 68 40 40. Продајем кућу у
Гудурици, Отона Жупанчића 34,
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/
217-68-26.
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.837631 и 064/280-56.
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.
На продају двособан стан 86
м² и два и по ланца земље удара
у асфалтни пут Вршац-Влајковац,
потез Кевериш. Тел. 062/511-751.
Продајем
пољопривредно
земљиште КО Уљма потес „Доње
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа,
76 ари и 28м², КО Уљма потес
„Велика бара“ (Локва) пар. бр.
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55м²,
КО Павлиш потес „Белуцае“ пар. бр.
1452, друга класа, 74 ари и 98м². Тел.
062/133-09-79.

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.
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,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период. Тел.
060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на спрату,
нова градња, посебан улаз, одвојен
плин и струја, има кабловску и
интернет. Тел. 063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/5152-245.
Издајем канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.Тел. 064/1979069
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

У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.
гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне
и стамбене послове и послове заштите животне срединеГрадске управе
Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Реконструкција локације
РБС “Vršac 2 LTE – PA06/PAU06/PAL06’’, Вршац, на к.п. 8699/1 К.О. Вршац,
на објекту силоса АД МИ ‘’Житобанат’’, у ул. 2. Октобра бр.94. у Вршцу,
носиоца пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. Београд, ИЈ Панчево, ул. Светог
Саве бр. 11 у Панчеву није потребна процена утицаја на животну
средину (Решење број 501-38/2017-IV-04 од дана 20.10.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог
решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима
јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине
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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. 064/70753-30.
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/ 834975.
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 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 064/1704999.
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 а у т о
на углу улице Копаоничке и
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30.

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.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.

Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел.
063/85-64-330 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. 065/3355-343.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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/ 8564-330.
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 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.
Продајем оргинал Вилерове
гоблене, патике „дијадора“ бр
42, стару машину за шивење
„Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776.
На продају бутан боца од 10 л.
пуна, цена 30 еура, женски бицикл
марке „Партизан“, црвени, канте
емајлиране за маст од 50 и 30
литара црвене, палме саксијске 10
и 15 година старе. Тел. 837-631 и
064//280-58-62

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први
власник, могућ договор. Тел.

064/819-9260
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940
и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору. Тел.
013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.
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.

Дана 27. октобра навршава се година од када није са нама
наш деда, свекар и отац

У суботу, 28. октобра, у 10,30 часова,
служиће се парастос (четрдесет дана)
нашем драгом сину, супругу и оцу

МИЛАН БАКИЋ

РАЗНО
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. 064/12317-56.
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
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
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. 069/6266-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама домаће
послове и помагала старијим
особама. Тел. 069/62-66-99 –
013/835-129.

1938-2016

БОРИСЛАВ ХИШ
Бог те има у свом наручју а ми у
нашим срцима.
Мајка Невенка, супруга Анушка,
ћерке Биљана и Драгана

Остају...
велика празнина и огромна туга.
Син Драган са породицом
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ИЗ РАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ,,ВРШАЦ“:

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Олујни бедем,
Дејан Стојиљковић

БОЉИ УСЛОВИ ЗА РАД УЧЕНИКА

Уз редовну наставу, у Пољопривредној
школи „Вршац“ спроводе се бројне
активности у које су директно укључени
и ученици и њихови професори. Нова
школска година почела је реализацијом
разних пројеката са циљем да се унапреди
настава и рад у Школи, затим радионице, а
не изостаје ни традиционални хумани гест
ђака и професора - акције добровољног
давалаштва крви.

Уређење свлачионица

2. Е баш вам хвала,
Марко Видојковић
3. Човек по имену Уве,
Фредрик Бакман
4. Водич кроз љубавну историју
Београда,
Ненад Новак Стефановић
5. Зовем се Мама 2,
Јелица Грегановић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Мали принц,
Антоан де Сент Егзипери

-Прошле недеље настављени су радови
на уређењу једне од две свлачионице
у школи, каже Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“ . Од
Фондације Дивац набављене су клупе, већи
део плочица и лепка, а остала средства,
потребна за уређење, добијена су од
ученичког динара.
Према речима директора, један од
разлога за благо кашњење радова је
промена плана преуређења свлачионица.
Новим планом остављен је простор за туш
кабине и умиваонике.
-Ово је мање битно за саме часове
физичког васпитања, а много је важније
и значајније за ученике који праксу раде
на школској економији, поготово лети,
објашњава Клиска. Када се цела инвестиција
заврши ученици ће моћи после праксе да се
истуширају и чисти одлазе својим кућама, а
најчешће су то места ван Вршца.
Директор Клиска истиче да је за
комплетну
инвестицију
преуређења
још једне свлачионице са тушевима,
умиваоницима и бојлерима за топлу воду,
као и ученичког клуба у сутерену школе,
потребно је око 500.000 динара.
-Ова средства школа тренутно нема,
али се надамо да ће се наћи донатор који
би помогао у завршетку ових лепих и
потребних планова за квалитетнији рад и
боље услове рада у нашој Школи, наглашава
директор Клиска.

Трибина о младима у руралним
срединама
Прошлог петка у Пољопривредној
школи „Вршац“ одржана је трибина на тему
младих у руралним срединама, са циљем
изналажења конкретних мера које могу да
допринесу решавању проблема везаних за
положај овог дела популације.
-Трибину су одржали представници
Мреже за рурални развој Србије, а
све у оквиру АЛТЕР пројекта којег
финансира Европска унија, каже директор
Пољопривредне школе „Вршац“ . Трибини
су присуствовали и представници ПСС
,,Агрозавод“, наставници агрономских
предмета наше школе и ученици смера
пољопривредни техничар који живе на
селу и имају намеру да тамо и остану и
привређују. Било је врло значајно чути
њихова виђења проблема сеоских средина
као и начина за њихово решавање.
Ђаци агротехничари, који живе на селу,
указали су на бројне предности живота у
руралној средини и истакли своје намере

да се, по завршетку школе, врате у своја
села и тамо остану да живе.

Хуманост за похвалу
Ученици
Пољопривредне
школе
„Вршац“ , заједно са професорима, редовно
се одазивају хуманој акцији - добровољном
давалаштву крви. Наредна оваква акција
биће организована у сарадњи са Службом
за трансфузију Опште болнице Вршац.
Најављена акција добровољног
давалаштва крви биће одржана у
просторијама Пољопривредне школе
„Вршац“ , 23. новембра, у времену од 8 до 13
часова, наглашава директор Клиска. Биће
то први пут да се оваква акција одвија у
просторијама Школе.
Ученици
Пољопривредне
школе
позивају све заинтересоване суграђане
да им се придруже у овој хуманој акцији.
Они подсећају на немерљиви значај ове
акције за све којима је неопходна крв најдрагоценија течност која живот значи.
Ј.Е:
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2. Прича о Јангу,
Урош Петровић и Алекса Гајић
3. Ово је моја шпијунска мисија,
Крис Џаџ и Ендру Џаџ
4. Испричај ми причу – Три
прасета, Група аутора
5. Змајева ризница,
Јован Јовановић Змај

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

Енглески писац Казуо Ишигуро добитник
је овогодишње Нобелове награде за
књижевност, саопштила је Шведска
академија. У кратком саопштењу Шведске
академије наводи се да је Ишигуро у
романима велике емоционалне снаге
открио понор испод нашег илузорног
осећања повезаности са светом.
Казуо Ишигуро рекао је да ту награду
није очекивао, изразивши наду да ће она
охрабрити “силе добра” у свету. Ишигуро
каже да је, када је чуо да је проглашен за
добитника, у први мах помислио да је реч
о лажној вести, преноси Ројтерс. Ишигуро
је истакао да је добитник Нобелове награде
постао у време када свет није сигуран у
своје вредности, лидере и безбедност.
Ишигуро је рођен 1954. у Јапану, а у
Британију се преселио као дечак, 1960.
године. Аутор је осам романа и више
филмских и ТВ сценарија. Британски
романописац и сценариста није помињан
међу фаворитима за овогодишњу Нобелову
награду, а уочи објављивања добитника
на кладионицама су најбоље стајали
кенијски писац Нгуги ва Тионго, Јапанац
Харуки Мураками и канадска књижевница
Маргарет Атвуд.

Пет романа објављено у Србији
Од осам романа које је до сада написао
нови добитник Нобелове награде за
књижевност Казуо Ишигуро пет је већ
објављено код нас. Издавачка кућа “Дерета”
објавила је романе: “Остаци дана”, “Сликар
пролазног света” и “Закопан џин “, а “Плато”:
“Не дај ми никада до одем и “Без утехе”.

За Ишигура су чули и читаоци који нису
раније читали његове књиге, али били су
фасцинирани филмом “Остаци дана” који
је снимљен по овом роману. “Дерета” га

је објавила тек 2009. године када је филм
већ имао осам номинација за Оскара и низ
других мање познатих филмских награда.
Извор: РТС
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ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ СА ВОЈВОЂАНСКИМ ПРИВРЕДНИЦИМА У ПОСЕТИ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У БУРСИ

НОВЕ ОБЛАСТИ САРАДЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ И
ТУРСКИХ ПРИВРЕДНИКА

Привредна комора Војводине (ПКВ), у сарадњи
са организатором Међународног пољопривредног
сајма у Бурси, Турска, средином октобра
организовала је посету војвођанских привредника
поменутом
Сајму.
Привредну
делегацију
предводили су секретар Удружења пољопривреде
ПКВ Јелена Дробњак и Милан Стојанов, самостални
стручни сарадник за међународну сарадњу ПКВ.
„Посета сајамским изложбама у Бурси била је
нарочито значајна, јер је ПКВ омогућила својим
чланицама директну сарадњу са излагачима овог
четвртог по снази индустријског града у Турској,
нарочито у сегментима прехрамбене индустрије
и сточарства. Највећи број излагача чинили су
најважнији турски произвођачи и увозници у
секторима пољопривреде и сточарства, који су
представили најновија достигнућа и иновације
на турском тржишту. Сајам представља и веома
ефективну платформу за размену информација
о актуелној понуди и тражњи компанија, које
широм Евроазијског региона обављају делатност
у пољопривреди и индустрији“, истакла је Јелена
Дробњак.
На Сајму су остварени многобројни контакти, као
и пословни сусрети у делатностима од интереса
за компаније из Војводине. Представници ПКВ
асистирали су у међусобним разговорима турских
и војвођанских компанија, а организована су и
два засебна састанка – са организаторима Сајма
у Бурси и представницима Привредне коморе
Бурсе. Договорено је да се досадашња сарадња
настави и у наредном периоду и са другим
привредним делатностима, односно њиховим
специјализованим сајмовима. Представници ПКВ
су представили привредне потенцијале региона
Војводине и упознали се са регионом Бурсе.

Привредну делегацију из АП Војводине чинили
су Газдинство Мужлаи, Бачко Градиште, Пин Аграр,
Нови Сад, ЗЗ Бешка Аграр, Крчедин, ПТП Албатрос
ММ, Шид, АППП Војводина Аграр, Бечеј, Агропромет, Бечеј, ОЗЗ Бечеј, Бечеј, Вребалов Аграр,
Нови Бечеј и ОЗЗ Агроном Деспотово-Пивнице,
Пивнице.
„Било ми је лично задовољство да први пут
посетим Међународни сајам пољопривреде у
Бурси у Турској, испред делегације ПКВ. Сајам нам
је омогућио размену искустава и нових приступа у
области ратарства и сточарства. Ми, као посетиоци
ове манифестације, имали смо могућност да
видимо пољопривредну механизацију, опрему за
сточарство, хортикултуру, производњу вина, млека
и млечне производе, саднице и семена. Такође,
сајам нам је омогућио пословно повезивање

и на тај начин почетак развијања пословања
са реномираним турским пољопривредним
компанијама. Лично сам веома задовољан посетом
и надам се успешној сарадњи и обостраном
интересу“, рекао је власник „Агро-промета“ из
Бечеја Гојко Еремин, који је овогодишњи добитник
признања Годишње награде ПКВ као најуспешнијем
привреднику појединцу за значајна привредна
остварења и постигнуте врхунске резултате у 2016.
години.
Војвођанска делегација добила је позив да
учествује на Индустријском Форуму Бурса 2017.
који ће бити организован од 30. новембра до 3.
децембра 2017. у Бурси.
Привредна комора Војводине – Ваш поуздан
партнер
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 18, БРОЈ 306, 22. ОКТОБАР 1993.

ШТА ЈЕ ПАРАГЛАЈДИНГ?

Поред летења моторним
и безмоторним змајем у
Вршцу се одомаћује још један
летачки спорт са необичним
именом параглајдинг. Многи
су први пут чули ову реч,
па ево објашњења шта се
иза ње крије. То је летење
специјалним
падобраном
који се зове параглајдер.
Овај нови спорт се разликује
од падобранског спорта што
се не скаче из авиона, већ са
неког узвишења, најчешће
врха, под условом да дува
ветар, наравно. На месту
страга се рашири падобран,
затрчава се у правцу ветра и
након пар корака одваја се од
земље и почиње лет.
Параглајдер се носи
у ранцу чија је тежина 12
килограма тако да је идеалан за ношење на планинске врхове.
Параглајдинг има све предуслове за брзо ширење међу
радозналим и одважним Вршчанима, јер имамо три солидне
стартне позиције – јужна страна Ђаковог врха, Куштиљско брдо и
Кула, а и ваздушна струјања су идеална за овај спорт.
Међу нашим суграђанима већ има страсних заљубљеника у
параглајдинг. Двојица од њих, Зоран Пејаков и Милош Лазаревић
се параглајдером отискују и у озбиљније такмичарске воде.
Летос су учествовали на првом југословенском првенству у овом
занимљивој летачкој дисциплини.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 18., БРОЈ 308, 29. ДЕЦЕМБАР 1993.

НЕИСКОРИШЋЕНЕ ЗЕЛЕНЕ
ПОТВРДЕ

Након готово тромесечног ишчекивања, измена Уредбе владе
Србије о дистрибуцији намирница из робних резерви донесена
је крајем прошлог месеца. Међутим, њом није решена продаја
намирница за имаоце октобарских потврда. Оно што је њеним
доношењем постало извесније, то је дистрибуција основних
артикала: уља, шећера, соли и детерџента за оне грађане који су
поседовали зелене потврде.
Десетог децембра у Прометовој продавници “Парк” почела
је расподела намерница за бонове који су добијени у замену за
зелене потврде, сазнајемо од Жељка Мунћана, из ове трговинске
куће, иначе и члана Општинског штаба за снабдевање. За Вршац

и насељена места обезбеђено је укупно 1.133 литре уља, 776
килограма шећера, 393 килограма соли и 777 килограма детерџента.
Рок за преузимање ових намирница био је 14. децембар, али сви
наши суграђани који су добили бонове нису их преузели, па је рок
продужен за још недељу дана. Међутим, ни до момента писања овог
текста (23. децембра) нису све количине подигнуте.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (94)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790.

„ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

Но како је наскоро умро
и ћесар Јосиф II. и његов
наследник, Леополд II, право на
племство није му одмах издато.
У том умре и бранилац Вршца
Хенеман, 16. новембра 1792.
Али дела његова неосташе
ненаграђена. Краљ Фрања I,
признавајући заслуге Јакова
Хенемана, подари његовој
удовици Варвари, рођеној
Фестер, и њиховим потомцима
синовима Јовану, Самуилу и
Леоподу и кћери Катарини угарско племство
1). Осим тога, ова породица
добила је још 80 ланаца
општинске земље на уживање
уз незнатну закупнину. 2).
Племићко
писмо
Хенеманових издато је 22.
новембра 1792. и предато
је најстаријем сину Јовану, а
1794. априла 9. у жупанијској
конгрегацији у Тамишграду,
породица Хенеман увршћена
је међу остале племиће
тамишке. Овом приликом
Јовану
Хенеману
као
старешини окићена су прса
једном као талир великом
златном медаљом, уз дозволу,
да је и у будуће сме носити
најстарији мушки потомак
породице. На једној страни ове
медаље налази се лаворовим
венцем увенчана глава краља
Фрање I. са натписом около:
FRANCISCUS HUNG. BOH. REX.
ARCHID. AUST. M. D. HETR., а
на другој страни налази се
слика усправљеног на лево
окренутог, крунисаног лава са
два репа, који се левом шапом
ослања о овални аустријски
грб (бела положена греда у
црвеном пољу), а у десној држи
крст. Поврх лава је Фрањина
изрека:LEGE-ET-FIDE.
Ова
медаља носи се о мађарску
народну тробојницу.
Грб Хенеманових подељен
је на четири одељка. У црном
пољу првог и четвртог одељка,

на зеленој равни, находи се
краљевска круна, о коју се
један лав са стражњим ногама
ослања. У десној предњој шапи
лав држи један мач, на који је
набодена одрубљена глава.
У плавом пољу 2. и 3. одељка,
на трострукој белој стени,
стоји рода с црвеним кљуном
и ногама. Рода носи у кљуну
златну змију, десно од ње је
сребрни полумесец, а лево
златно сунце. Над круном, која
се налази на шлему поврх грба,
раширена су два орловска
крила, а међу њима је у
оклопу мишица са сребрним
буздованом. Драперије су
десно црно - златне, а лево
плаво - сребрне. 3).

Дело Хенемана и дружине
му јединствено је у аналима
јужне Угарске, њиме су, без
сумње, исписане најлепше
стране у повесници Вршца. Оно
ће вечито светлети као узор
храбрости и пожртвовања.
Истина, Хенеман и дружина
му нису, као оно Никола
Зрински год. 1566. у Сигету,
Леонидином смрћу погинули,
давши својом храброшћу нов
обрт читавој војни, шта више
они и нису изгубили свој живот,
али кад се узме, да они не беху
војници по занимању, нити
беху обвезни на ово дело, ипак
су не мање славни и заслужују,
да им се успомена у истој мери
чува међу потомцима.

1)
Прилог записнику економ.
Седнице од 7. октобра 1801. и тржишна
привилеђија од год. 1804, у којој су заслуге
Вршчана веома почасно признате.

2)
Племићко писмо Хенеманових
3)
Записник економ. Седнице од
год. 1799.
4)
По племић. Дипломи пород.

Хенемана и по златној медаљи, осим
тога сравнити ваља и Нађа Стеванова:“
Magyarorszác saládjai“ св. 5. стр. 89 и 90.
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ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 10. КОЛО
Вршац јунајтед - Јединство (БК)
Војводина 1928 – Козара
ЖАК -Будућност
Слога - Раднички (К)
Пролетер - Раднички (С)
Јединство (НБ) - Младост (О)
Слобода (НК) - Полет
Бегеј - Кикинда 1909

6:0
0:0
0:3
4:2
2:1
1:1
1:0
3:3

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
6
6
5
5
5
4
4
3
4
4
3
3
2
1
1

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

2
1
1
2
3
4
4
4
3
5
6
5
5
5
5
8

22
21
21
18
17
16
14
14
13
13
12
11
11
9
7
4

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

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

ТАБЕЛА
9
8
6
7
5
5
5
4
4
3
3
2
1
0
0
0

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

1
2
1
3
2
2
3
3
4
4
5
6
6
5
6
9

27
24
21
21
18
18
17
15
14
12
11
8
6
5
4
1

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

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

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

9
9
9
9
8
9
9
9
9
8
8
9
8
9

6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2
1
1
0

УБЕДЉИВА ПОБЕДА ПРОТИВ ДЕСЕТКОВАНИХ ГОСТИЈУ ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА ДОБРА
УВЕРТИРА ПРЕД ДЕРБИ ЈЕСЕНИ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

ЕФИКАСНИ ВРШАЧКИ КЛИНЦИ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЈЕДИНСТВО (БК) 6:0 (3:0))

Вршчани нису имали тежак посао против
за њих традиционално неугодног Јединства и
остварили су најубедљивију победу ове сезоне.
Гости из Банатског Карађорђева допутовали
су у Вршац са свега девет фудбалера, остатак
тима покосио је вирус стомачног грипа, што је
тренеру Вршац јунајтеда
Ненаду
Мијаиловићу
омогућило да у тим уврсти
шесторицу младих играча.
Најбољи стрелац лиге,
Данило Белић, отворио
је серију голова у 15.
минуту после изванредног
продора и центаршута
Алексића. У 34. минуту
су Владан Благојевић и
Радосављев одиграли леп
дупли пас после којег је
млади везиста Вршчана

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

2
1
2
3
2
3
3
4
3
4
6
6
6
8

19
18
17
16
16
16
16
15
14
12
6
5
4
1

пласирао лопту у мрежу. Трећи погодак дело је
искусног Радосављева, за који је имао обилату
помоћ гостујућег дефанзивца Радишића, лопта
га је закачила и преварила голмана Патакија. У
другом полувремену истакао се млади Радак
који се два пута уписао у листу стрелаца,
док је још један вршачки полетарац, Јефтић,
изванредним волеј ударцем ставио тачку на
ефикасну игру домаћег тима.
Тренер Мијајловић имао је разлога да буде
задовољан посебно учинком младих играча.
- Шесторица бонус играча била су у стартној
постави, двојица су добила прилику са клупе
и радује ме како су неки од њих искористили
своје минуте. Следи нам најтеже гостовање ове
јесени, Кикидна је клуб са великом традицијом
и резултатима, фаворит је, али као и до сада
даћемо све од себе да снове свих у клубу
претворимо у стварност, закључио је шеф
струке Вршац јунајтеда.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ЦРН ВИКЕНД ЗА ФАВОРИТЕ

Млади у центру пажње: Марко Алексић (Вршац јунајтед)

ПФЛ ПАНЧЕВО 10. КОЛО

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

Вршац, Градски стадион, гледалаца
200, судија: Урош Шуљагић (Б. Карловац)
7, стрелци: Белић у 15, Б. Благојевић у 36,
Радосављев у 36, Радак у 52. и 62, Јефтић у
64. минуту, жути картон: Катанић (Вршац
јунајтед)
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, Б. Благојевић,
Барић, Ранков, Алексић, Радосављев (од
60. Крачуњел), Јефтић, Белић, В. Благојевић
(од 46. Радак), Гутеша (од 46. Ћулибрк),
Тодоровић
ЈЕДИНСТВО: Патаки, Ковачевић, Радишић,
Живанов , Ђорић, Зекановић, Иванчевић,
Ђусић, Матић.

РАТАР (КРУШЧИЦА) - ПОТПОРАЊ 3:1 (2:1)

У ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО ПАВЛИШАНИ ПАЛИ НА ДОМАЋЕМ
ТЕРЕНУ, УЉМАНИМА ВЕЛИКИ БОД У КАЧАРЕВУ

ВЛАЈКОВЧАНИ ПРЕКИНУЛИ ПОСТ
ЈЕДИНСТВО (В) - БОРАЦ (СТАРЧЕВО) 2:1 (2:0)

Влајковац, судија: Марјан
Сарка (Вршац), стрелци: Хорнунг
(аутоголови) у 13. и 43. минуту
за Јединство, Мијаиловић у 88.
минуту за Борац
ЈЕДИНСТВО: Павлов, Москић,
Бирђан, Ивановић, Живанов
(од 80. Биља), Јованов (од 55.
И. Попов), Гуја, Лазин, Калин,
Црнобрња, Ракитован.
БОРАЦ: Трбојевић, Поповић,
Бајић,
Хорнунг,
Негован,
Ђукић, Залокар (од 46. Минић),
Станисављевић,
Божић,
Радојчић, Мијајловић.
Фудбалери
влајковачког
Јдинства прекинули су низ од
четири утакмице без победе и на
свом терену савладали чврсту

екипу Борца. Старчевцима је
то први пораз ове јесени што
тријумфу изабраника тренера
Бате Ракочевића још више даје
на значају. Влајковчани су пут ка
победи трасирали још у првом
полувремену, а у другом су
пропустили неколико повољних
прилика да убедљивије славе.
За разлику од њих, Црвена
звезда је у Павлишу приредила
непријатно изненађење својим
симпатизерима
претрпевши
убедљив пораз (1:4) од Стреле из
Иванова. Партизан из Уљме је у
узбудљивом и ефикасном сусрету
у Качареву освојио важан бод
против Јединства Стевић (4:4).

Крушчица, судија: Игор Андрејић
(Вршац), стрелци: Васиљевић у 24.
и 44, Радољев у 90. минуту за Ратар,
Попов у 35. минуту за Потпорањ
РАТАР:
Милосављев
(од
80. Милованов), Илић, Бељин,
Живанов, А. Јовановић, Урошевић,

М. Јовановић, Васиљевић, Вокоун,
Радојев, Петровић.
ПОТПОРАЊ: Николајевић, Ђурић
(од 59. Јованов), Мунџић, Олујић,
Манојловић, Јоксимовић, Јанковић,
Попов,
Јовановић,
Бихлер,
Живојиновић

ХАЈДУЧИЦА - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 5:0 (4:0)

Хајдучица, судија: Јован Субић
(Вршац), стрелци: Малијар у 14,
Петровић у 24, Липтак у 32, Ружић у
38, Коцевски у 61. минуту
ХАЈДУЧИЦА: Мелих, З. Липтак,
Ђукић (од 82. Брезичанин), Малијар
(од 67. Стојковски), Мршић, Фолћан,
Поморишац, Петровић (од 46.

Коцевски), Стефановски, А. Липтак
(од 76. Миксад), Ружић (од 57.
Радовић).
ПОЛЕТ: Љ. Илић, Дубичанин,
Савић, С. Илић, Ивановић, Милунов,
Петровић, Димитријевић, Ма.
Бранков (од 46. Ми. Бранков), С.
Бранков, Јованов.

КАРАШ (КУШТИЉ) - БОРАЦ (В. ГАЈ) 1:3 (0:0)

Куштиљ, судија: Марциан Клепан
(Алибунар), стрелци: Јовчић у 90.
минуту за Караш, Гошевски у 55,
Максимовић у 74, Вељковић у 89.
минуту за Борац
КАРАШ: Лападат, Ђорђевић,
Божин, Милојевић (од 79. Костић),
Стефановић,
Мојсић,
Јовчић,

Мадић (од 57. Божана), Иримија,
Анђелковић, Милојевић
БОРАЦ: Јовановић, З. Јовичић,
Г. Јовичић (од 83. Пауновић),
Гошевски,
Стојановић,
Шајин,
Миљковић, Стојановић, Вељковић,
Максимовић, Живојиновић.

ФУ ТС А Л
ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ

ФОРУМ У
ПОСЛЕДЊОЈ
СЕКУНДИ
ОСТАО БЕЗ
ЗАСЛУЖЕНОГ
БОДА
ФОРУМ – ПОЖАРЕВАЦ 2:3 (1:1)

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 4. КОЛО
Форум – Пожаревац
Економист - Врање
Ивањица - Металац Колорадо
Сопот - Викинг
САС - Српска
Винтер спорт - Пут-инжењеринг
одложено

2:3
3:4
9:3
3:1
4:3

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

12
9
9
9
7
7
6
6
1
1
0
0

4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

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

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

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

Шок у последњој секунди: Милован Везмар, капитен Форума
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца
100, судије: Владан Радуловић, Никола
Рабреновић (Београд), стрелци: Јованов
у 12. и Богдановић у 24. минуту за
Форум, Јовановић у 17, Радојичић у 37. и
Гостојић у 40. минуту за Пожаревац
ФОРУМ:
МОРАРИЈУ,
ЈАНКОВИЋ,
АНЂЕЛКОВИЋ,
БОГДАНОВИЋ,
БОРКОВИЋ, Миловац, Радак, Радуловић,
Лукач, Везмар, Жеравица, Рашић,
Јованов.

ПОЖАРЕВАЦ:
ТОДОСИЈЕВИЋ,
РАНЂЕЛОВИЋ, ГОСТОЈИЋ 7, КРСТИЋ,
ЈОВАНОВИЋ, Живаиновић, Радојичић,
Ђорђевић, Симић, Јеремић, Дракулић,
Јовић.
Дерби друголигашког зачеља решен
је у узбудљивом финишу, Пожаревљани
су били спретнији, срећнији и голом
Гостојића, секунд пре краја, освојили
важне бодове. Пожаревац је пре тога имао
две велике прилике да дође у вођство,

због нагомилавања прекршаја Вршчана,
Ранђеловић је два пута извео казнени
удараац са 10 метара, међутим, Морарију је
оба шута изванредно одбранио. Не би било
незаслужено и да је Форум тријумфовао,
Богдановић је велемајсторским потезом у
24. минуту довео Вршчане у вођство са 2:1,
Радуловић је мало касније погодио стативу,
али у финишу као по правилу Вршчани
остају без снаге, и у трећем узастопном
мечу губе бодове у последњим секундама.

СПОРТ

ПЕТАК • 27.октобар 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

Р У КО М Е Т

КО Ш А Р К А
(фото: КК Охрид/ Мега продукција)

УБЕДЉИВОМ ПОБЕДОМ У МАКЕДОНИЈИ ВРШАЦ ПРЕУЗЕО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ

ВРШЧАНИ СА ОХРИДСКОГ
ЈЕЗЕРА НА ВРХ АБА 2 ЛИГЕ
ОХРИД - ВРШАЦ 61:111 (18:28, 14:25, 18:23, 11:35)

Дворана Биљанини извори, судије:
Хаџић, Јавор, Лакићевић
ОХРИД: Зафиров, Бери 23, Тома,
Донески 3, Цонков 21, Цого, Лефковски,
Рос 6, Јанески, Михајловски 6, Бојковски,
Глигоријевић 2.

1.Вршац
2.Приморска
3.Теодо
4.Босна
5.Рогашка
6.Борац
7.Ловћен
8.Сплит
9.Динамик
10.Крка
11.Зрињски
12.Охрид

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3

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

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

ВРШАЦ: Кочовић 9, Митровић 2, Глишић
13, Кутлешић 9, Мунижаба 7, Вељковић 14,
Јововић 10, Узелац 6, Савовић 8, Остојић
16, Симеуновић 17.
Вршац је освојио прве бодове у новој
Вршац је у Охриду остварио најубедљивији
тријумф ове сезоне и најубедљивију
6
победу од свих тимова у
5
досадашњем току АБА 2 лиге.
5
Супериорност изабраника тренера Непрелазан: Миленко Вељковић (Вршац)
Владимира Ђокића наговештена најбољи утисак оставио је центар Миленко
4
је већ у првој четвртини коју су Вељковић, који је био најкориснији играч
4
решили у своју корист двоцифреном меча са индексом 26 уз 14 поена, 9 скокова и
3
разликом, да би на полувремену у 1 асистенцијом. Најефикаснији у победничком
3
дворани Биљанини извори било тиму био је Ђорђе Симеуновић, док је у
3
све кристално јасно по питању редовима Охрида књига спала на два слова,
3
победника меча. Разлика у корист Американца Берија и Бугарина Цонкова,
3
Вршца се вртоглаво повећавала у недовољно да се угрози разигран и ефикасан
3
другом полувремену, сви играчи вршачки тим.
3
су се уписали у листу стрелаца, а

ДРУГА ПОБЕДА ВРШЧАНА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ОТПОР ДУНАВА СЛОМЉЕН У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

Вршац је наставио са победама, али до
бодова против Дунава није дошао нимало
лако. Читаво прво полувреме Бановчани су
диктирли ритам и углавном имали вођство,
да би у 16. минуту дошли до највећих 6 поена
предности (32:26). У игри изабраника тренера
Ђокића није било довољно чврстине, пре
свега у одбрани, и расположених стрелаца.

Тек у трећој четвртини уследио је потпуни
преокрет у односу играча Вршца према игри
и серија од 13:0 коју су тројкама иницирали
савовић и Кутлешић и којом је у потпуности
сломљен отпор ривала. Најбољи утисак
у победничком тиму оставио је млади
репрезентативац Глишић, док је код гостију
највише показао центар Зорчић.
Тренер Вршца Владимир Ђокић био је
пун хвале за игру Дунава: Очекивано тешка
утакмица, честитао бих Дунаву на свему што
ради у задњих три године, организован су
клуб, направили су одличан тим. Било је
очекивано да дође до пада у нашој игри, нисам
очекивао да то буде у овој утакмици. Ипак,
нисмо смели да имамо овако лош приступ,
срећом показали смо квалитет и да умемо да
будемо агресивни. Хвала нашој публици на
подршци, увек нам много значи.

(фото: Анђела Ивошев

ВРШАЦ – ДУНАВ 72:61 (19:20, 15:16, 23:12, 15:13)

Вршац, центар Миленијум, гледалаца
800,
судије:
Јовчић,
Чукаловић,
Милорадовић
ВРШАЦ: Кочовић 9, Митровић 3, Глишић
17 (8 ск), Кутлешић 8, Ђорђевић, Мунижаба,
Вељковић, Јововић 8, Узелац 2, Савовић 7,
Остојић 10 (4 ск), Симеуновић 8.
ДУНАВ: М. Николић, Цветковић 2,
Добривојевић, Кужета 7 (9 ск), Н. Николић
5, Митровић 13 (7 ск), Зорчић 22 (11
ск), Вуковић 7, Поповић, Миљковић 3,
Кљештан, Стојановић 2.
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ПОРАЗ ВРШЧАНА У
СИВЦУ
СИВАЦ 69 - МЛАДОСТ 29:20 (19:7)
Рукометаши вршачке Младости претрпели
су четврти узастопни пораз и већ после 30
минута игре било је јасно да бодови остају у
Сивцу. Тренер Борис Каракаш на овом мечу
није могао да рачуна на неколико стандардних
првотимаца и у томе треба тражити разлог
убедљивог пораза. Прилику да прекину
пост Вршчани ће имати у недељу, када ће
се у Миленијуму састати са екипом Долова.
Утакмица се игра од 18 часова.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 5. КОЛО
Јабука - Банатски Карловац 35 : 32
Апатин - Црвена звезда
26 : 24
Младост ТСК – Херцеговина 31 : 29
Сивац 69 - Младост (В)
29 : 20
Долово - Лавови БП
18 : 24
ЖСК - Срем СМ
није одиграно
1.Црвена звезда 5
2.Лавови БП 5
3.Младост ТСК
5
4.Сивац 69
5
5.Апатин
5
6.Јабука
5
7.Херцеговина 5
8.Долово
5
9.Б. Карловац 4
10.Младост (В) 5
11.Срем СМ 4
12.ЖСК
3

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

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

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

8
8
8
7
6
6
6
3
2
2
0
0

ВРШАЦ У СУБОТУ ДОМАЋИН РУКОМЕТАШИМА
ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ И ТЕМИШВАРА
Рукометаши Црвене звезде одавно су
своју базу пронашли у Вршцу и са том праксом
настављају и даље. У суботу ће у Миленијуму
одиграти пријатељски меч против румунског
прволигаша Темишвара. Двојица тренера и
великих пријатеља, Ненад перуничић и Перо
Милошевић, лако су се договорили око места
одигравања утакмице, што због близине, што
због изванредних услова које Миленијум
нуди. Тренер Темишвара Перо Милошевић
имао је прилику да се упозна квалитетом
вршачке дворане док је био селектор младе
репрезентације Србије и Црне горе која се
припремала у Вршцу. Утакмица Црвена звезда
- Темишвар игра се у суботу са почетком у 18:30
часова.

Спринт ка врху: Милош Глишић

ОД Б О Ј К А
ПРВА ПОБЕДА БАНАТА У ПРВОЈ Б ЛИГИ ОВЕ СЕЗОНЕ

ВРШЧАНИ “ЗАРОБИЛИ” ВИТЕЗОВЕ
БАНАТ - ТОПЛИЧКИ ВИТЕЗОВИ 3:1 (16:25, 25:22, 25:21, 25:20)

Одбојкаши Баната остварили су
овосезонски првенац савладавши
чврсту екипу из Куршумлије после
велике борбе у четири сета. Гости
су одлично почели, показали да
су квалитетан и искусан састав,
али је преокрет на мечу донео
незадрживи Милош Симић, за кога

гости нису имали решења. Он је
донео неопходно самопоуздање
екипи Баната, која је успела да добије
наредна три сета. У наредном колу
одбојкшаи Баната гостују у Ужицу а
утакмица се игра дворани Велики
парк у суботу са почетком у 16
часова.

1. Лозница
2. Нови Сад
3. Ужице
4. Баваниште
5. Топлички Витезови
6. Банат
7. Дубочица
8. Тимок
9. СФС Борац
10.Срем Итон
11.ФАП Ливница
12.Бечеј

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

6
6
5
4
3
3
3
3
3
0
0
0

ФУД Б А Л
ОБАВЕШТЕЊЕ ФУДБАЛСКОГ
КЛУБА ВРШАЦ
Обавештавамо све чланове да ће се

Банат - Топлички Витезови
Нови Сад - СФС Борац
Тимок - ФАП Ливница
Дубочица – Лозница
Баваниште – Бечеј
Срем Итон - Ужице

3:1
3:0
3:0
0:3
3:0
0:3

Скупштина Фудбалског клуба Вршац одржати
крајем децембра ове године. Протекли период
био је најтежи од постојања клуба. Успели смо
да пронађемо спонзоре који желе да уложе и
помогну да се ФК Вршац врати где му је место.
Полако решавамо питање дугова и крећемо са
радом почетком фебруара 2018 године!
Ваш ФК Вршац
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